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några år har min år 1899 utkomna »Lärobok i sakrätten
enligt gällande finsk rätt", förra delen, varit utsåld i bokhandeln.
Med afseende härå, och då boken fortfarande efterfrågas, har jag
ansett mig böra utgifva en ny upplaga af densamma.

Den nya upplagan återgifver icke den första upplagan oför-
ändrad. Redan i ämnets uppställning äro ganska väsentliga
ändringar vidtagna. Sålunda hafva lagfartsväsendet och inteck-
ningsväsendet behandlats i ett sammanhang och fått sin plats i
sakrättens allmänna del. Redogörelsen för det rättsförhållande,
som föreligger då flere tillsammans ega en rättighet, är åter be-
gränsad till sameganderättsförhållandet och har förty flyttats till
bokens andra afdelning, hvarigenom framställningen kunnat gö-
ras mindre abstrakt och mera omständlig än tillförene.

Vidare har, på skäl som i texten anföras, ur arbetet ute-
slutits dels allt, som hör till vattenrätten, dels väsentliga delar
af jordlegorätten.

Härutöfver har framställningen i stora delar omarbetats,
hvarvid särskilda i den första upplagan förekommande förbiseen-
den, fel och oriktigheter blifvit rättade.

Då arbetet afser icke blott att tjäna såsom lärobok för dem,
hvilka egna sig åt rättsvetenskapens studium, utan ock att vara
en hjälpreda för den praktiske juristen, har även arbetets titel
undergått en ändring.

Helsingfors i februari 1912.
Julian Serlachius.

Sedan andra upplagan slutsålts, har utgifvande af en ny upplaga

önskats.

Den nya upplagan ätergifver den andra sä godt som oförändrad.

Vissa delar af 2 och 16 § samt 35 § II hafva dock omarbetats,

hvarjämte tillägg eller rättelser här och där gjorts, såsom i 20 § III,

23 §, 24, 27, 28 och 30 §§, 33 § IX, 40 §, 46 § II, 47 § och 70 § II.

Helsingfors i augusti 1916.

Julian Serlachius.





Innehål ls för teckning.

Första afdelningen.

Allmänna läror.

1 kapitlet. Saker.

1 § Begreppet sak s. 1. Sakenhet s. 3. Enkla och sammansatta
saker s. 4. Kollektivsaker s. 4. Universitets juris s. 5. Begreppet bo
eller förmögenhet s. 5.

2 § Fastigheter s. 6. By s. 6. Tegskiftets väsen och rättsverkan
s. 7. Storskiftets förhållande till tegskiftet s. 8. Storskifteslaget s. 9.
Storskiftets väsen och rättsverkan s. 9. By såsom geografisk beteckning
s. 11. Hemman ,s. 11. Skattlagda torp, utjordar m. m. s. 12. Hemmanet
såsom geografisk enhet s. 12. Fastigheternas beteckning s. 12. Hemma-
nens oföränderlighet s. 12. Kartverket och jordregistret s. 13. Jord-
lägenheter och fastigheter, som icke äro jordlägenheter s. 13. Ego-
områden, hvilka icke äro särskilda fastigheter, s. 14. Fastighets gräns-
linier s. 15. Utom hemmansindelningen fallande fastigheter s. 15. Vat-
tenverk och byggnader med ständig besittningsrätt till grunden s. 15.

3 § Beståndsdelar s. 15. Begreppet beståndsdel s. 15. Fastighets
beståndsdelar s. 16. Byggnader s. 16. Växande trän s. 18. Säd och
andra växter s. 18. Byggnads beståndsdelar s. 20. De vattenbetäckta
områdena s. 21. Flere fastigheter samfälldt tillhöriga områden s. 22.
Sakdelar s. 23.

4 § Alster och afkomst s. 23. Alster s. 23. Det från modersaken
lösgjorda alstret s. 24. Afkomst s. 24. Nytta s. 25.

5 § Tillbehör s. 25. Tillbehör af fastighetsnatur sid. 26. Tillbehör,
hvilka icke äro saker, sid. 26. Tillbehörsförhållandets förutsättningar
s. 27. Dess tillkomst s. 29. Tillbehörsbegreppets innebörd s. 30.

6 § Delning s. 30. Begreppet delning s. 30. Delbara saker s. 32.
Olika slag af delning s. 32. Klyfning s. 32. Styckning s. 33. Af-
söndring s. 34. Inskränkningar i befogenheten att dela jordlägen-
heter s, 35.
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7 § Särskilda slag af saker s. 36. Mängdsaker s. 37. Genussaker
s. 37. Förbrukbara saker s. 37. Fast och lös egendom s. 39.

8 § Offentliga saker s. 40. Saker, som äro undandragna enskildt
herravälde, s. 40. Begreppet offentlig sak s. 41. Saker, hvilka tjäna
visst offentligt ändamål, s. 42.

2 kapitlet. Sakrättens begrepp och innehåll.

9 § Sakrättens väsen s. 42. Olika slag af sakrätter s. 44.
10 § Inskränkningar i den rättsliga makten öfver saker s. 45. All-

männyttjande s. 45. Inskränkningar i dispositionen öfver landsfastig-
heter s. 47. Inskränkningar i dispositionen öfver stadsfastigheter s. 49.
Fästningsesplanad s. 49. Öfvergående inskränkningar s. 49. Forntida
minnesmärkens fredande s. 49.

11 § Grannelagsförhållandet s. 49. Immissioner s. 50. Andra af
grannelagsförhållandet beroende inskränkningar s. 51. Stängselskyl-
dighet s. 52.

3 kapitlet. Besittning.

12 § Begreppet besittning s. 53. Besittning af fastighet s. 54.
Besittning af byggnader och anläggningar, hvilka icke utgöra delar af
fastighet, s. 55. Lösörebesittning s. 55. Besittaren s. 56. Olika slag
af besittning s. 56. Ställföreträdare i besittning s. 57. Besittnings-
biträden s. 57.

13 § Förvärf af besittning s. 58. Förvärfsviljan s. 58. Det yttre
maktförhållandets åvägabringande s. 60. Besittningstagande af saker,
som för tiden besittas af annan, s. 60. Besittningstagande genom
ställföreträdare eller biträde s. 61.

14 § Besittningens upphörande s. 62. Det yttre maktförhållandets
upphörande s. 62. Besittningsviljans uppgifvande s. 62. Verkan af
besittarens död s. 63.

15 § Besittningens rättsskydd s. 63. B"örbudet mot själfhjälp
såsom egenmäktigt ingripande i annans besittning s. 64. Störande
eller afhändande af besittningen s. 65. Befogenheten att med egen
makt afvärja ingrepp eller återtaga afhänd besittning s. 65. Kväljande
af besittningens störande s. 66. Begäran om återställande af afhänd
besittning s. 67. Förfarandet s. 67. Tagande med egen makt s. 69.
Tiden, inom hvilken restitutionstalan skall väckas, s. 69.

16 § Öfriga rättsverkningar af besittning s. 70.

4 kapitlet. Inskrifningsväsendet.

17 § Fastighetsböckerna s. 73. Specialitetsprincipen s. 73. Real-
folier s. 74. Legalitetsprincipen s. 75. Publica fides s. 75. Fastighets-
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boken för enskild järnväg s. 75. Lagfarts- och inteckningsprotokollen
s. 76. Särskilda andra inskrifningsurkunder s. 77.

18 § Lagfarts- och inteckningsväsendets omfång s. 78. Fastigheter,
hvilka kunna vara föremål för lagfart, s. 78. Lagfartsprotokollets
underlag och fastigheternas beteckning vid lagfart s. 78. Lagfartsgilla
fång s. 79. Lagfartstvång s. 79. Fastigheter, hvilka kunna vara före-
mål för inteckning, s. 80. Byggnader å annans grund s. 80. Inteck-
ningsgilla rättigheter m. m. s. 81. Inskrifning i inteckningsprotokollet,
hvilken icke är inteckning, s. 83.

19 § Förutsättningarna för lagfart och inteckning s. 84. Lagfarts -
gillt laga eganderättsfång s. 84. Lagfart för samegare s. 85. Utre-
dande af fångensmannens eganderätt s. 86. Inskränkningar i fånges-
mannens dispositionsrätt s. 87. Hembud s. 87. Rätt att erhålla in-
teckning s. 87. Den formella ofverensståmmelsen mellan lagfarts- och
inteckningsprotokollen s. 88.

20 § Förfarandet i inskrifningsärenden s. 89. Inskrifningsmyndig-
heten s. 89. Lagfartsförfarandet s. 89. Inteckningsförfarandets gestalt-
ning s. 91. Svaromål s. 92. Af görandet om sökandens rätt till inteck-
ning s. 93. Uppskof s. 95. Ärendets anhängighet s. 95. Beviljande
af inteckning s. 96. Ändringssökande s. 96. Utslagets laga kraft s. 97.
Förfarandet vid annan inskrifning s. 99—103.

21 § Lagfart och inteckning af enskild järnväg s. 103.
22 § Legoregistret s. 106.
23 § Lagfartens och inteckningens verkan s. 107. Lagfartens pre-

klusiva verkan s. 109. Annan verkan af beviljad lagfart s. 110. På-
följder af uraktlåtenhet att lagfara s. 110. Fastställd intecknings
rättsverkan s. 112. Intecknings rättsverkan utom gränserna för in-
teckningsutslagets laga kraft s. 112. Verkan af dispositionsinskränk-
nings inskrifvande s. 113.

24 § Inskrifningarnas rangordning s. 114. Prioritets- eller rang-
ordningen s. 114. Inskrifnings rang s. 114. Ändring af inskrifningars
inbördes rang s. 115.

Andra afdelningen.

Eganderätten.

5 kapitlet, äganderätten.

25 § Begreppet eganderätt s. 117.
26 § Behörigheten att förvarfva fastighet s. 119.
27 § Sameganderätt s. 121. Sam eganderätt utan delning s. 122.

Sameganderätt utan eller endast med subsidiär kvotdelning s. 123.
Sameganderätt med kvotdelning s. 124. Kvotdelningens innebörd s. 124.
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Delning af nyttjandet s. 125. Delning emellan egare af strömfall s. 126.
Sämjoskifte s. 126. Öfverskridande af samegarens befogenhet s. 127.
Samegares befogenhet att vidtaga" rättsliga förfoganden s. 127. Sam-
eganderätt med modifierad kvotdelning s. 129.

28 § Laga fång s. 129.

29 § Köp. Begreppet köp s. 130. Köpet såsom öfverlåtelseaftal
s. 131. Formen för fastighetsköp s. 131. Formföreskrifternas omfatt-
ning s. 132. Köpets föremål s. 132. Kontrahenterne s. 133. Veder-
laget s. 134. Köpeskillingens gäldande s. 135. Otillåtna villkor vid
fastighetsköp s. 135. Eganderättens öfvergång s. 136. Säljarens hemuls-
skyldighet och köparens återgångstalan s. 136. Köp om oafskildt om-
råde af jordlägenhet s. 139. Sådant köps väsen s. 139. Köparens
rättsläge s. 140. Det rättsfaktum, hvarigenom eganderätt öfverflyttas,
s. 140. Säljarens förpliktelser s. 141. Förpliktelsens öfvergång å annan
s. 142. Inteckning af köparens rätt s. 142.

30 § Byte s. 143.
31 § Gåfva. Begreppet gåfva s. 144. Gåfva såsom sakrättslig

öfverlåtelse s. 146. Formen för gåfva af fast egendom s. 147. Villkor
vid gåfva s. 147. Inskränkningar i befogenheten att bortgifva egen-
doms s. 148,149. Begreppet arfvejord s. 148. Gåfvoförbud vidkommande
stadsfastighet s. 149. Verkan af gåfva, stridande mot gåfvoförbud,
s. 149. Gåfva af bördköpt jord s. 150. Återkallande af gåfva s. 151.

32 § Expropriation. Begreppet expropriation s. 152. Expropria-
tionsförordnandet s. 153. Dess innehåll och verkan s. 153. Föremålen
för expropriation s. 154. Expropriationens omfång s. 154. De till er-
sättning berättigade s. 156. Grunderna för utmätande af ersättning
s. 157. Expropriationsförfarandet s. 160. Förberedande bestämmande
af expropriationens föremål och omfattnings. 160. Värderingens. 161.
Guvernörens expropriationsutslag s. 162. Kortare förfarande, då öfver-
enskommelse egt rum, s. 163. Ersättningens gäldande eller nedsättande
s. 164. Expropriationens slutförande s. 165. Rättsförhållandet före
och efter expropriationsförklaringen s. 165. Särskilda slag af expro-
priation s. 166.

33 § Specifikation s. 166. Begreppet specifikation s. 167. Spe-
cifikationens rättsverkan s. 167. Rättsförhållandet, då specifikanten
icke blifvit den nya sakens egare, s. 168.

34 § Sammanblandning och sammanfogning. Sammanblandning
s. 168. Sammanfogning s. 170.

35 § Ockupation. Fynd. Föremål för ockupation s. 171. Jakt-
och fiskerätt s. 172. Ockupationens väsen s. 172. Verkan af obehörig
ockupation s. 172. Ockupation af bisvärm s. 173. Fynd s. 174. Ned-
grafven skatt s. 177. Hittad fornsak s. 177. Annan nedgrafven skatt
s. 178. Skeppsfynd och strandvrak s. 179.

36 § Förvarf af alster s. 179.
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37 § Förvärf genom fång af icke behörig eller genom icke formellt
giltigt fång s. 180. Verkan af ett icke-giltigt fång s. 181. Den s. k.
rätte egaren s. 181. Viss,tids häfd. 1734 års lags preskriptions-
system s. 183. Häfdens väsen s. 185. Häfdens omfattning s. 186.
Tidsbestämningen s. 187. Tidsbestämningens innebörd s. 188. God
tro s. 189. Förvärf af lösöre, som kommit ur egarens besittning mot
hans vilja, s. 189. Förvärf af lösöre, som icke varit i eller med ega-
rens vilja kommit ur hans besittning, s. 190.

38 § Urminneshäfd s. 191.
39 § Eganderättens skydd. Actio negatoria s. 197. Klander s. 199.

Klander å jord s. 199. Klander af jordafång s. 200. Klander å lös-
öre s. 202. Besittarens rätt till ersättning för nedlagd kostnad s. 203.
Råtvist s. 205. Delningstalan s. 206.

40 § Börds- och annat lösningsklander. Bördsklander s. 208. Sär-
skilda andra slag af lösningsklander s. 213. Viderboende och nabos
lösningsklander s. 214.

Tredje afdelningen.

De begränsade sakrätterna.

6 kapitlet. Grufegendom och rätt till visst fiskslag.

41 § Grufegendom. Begreppet grufegendom s. 210. Inmutnings-
befogenhetens omfång s. 217. Förvärf af grufegendom s. 219. Inmut-
ning s. 220. Mutsedel s. 222. Utmålsläggning s. 223. Afgäld för
utmålet s. 224. Försöksarbete s. 225. Utmål för sjömalmsfyndighet
s. 225. Mutsedelns rättsverkan s. 226. Grufegendoms öfverlåtande
s. 226. Grufegendomens väsen och innehåll s. 227. Grufegendomens
upphörande s. 228. Jordegarens rätt s. 229. Förhållandet till inne-
hafvare af begränsad sakrätt s. 230.

42 § Rätt till visst fiskslag s. 231.

7 kapitlet. Superficies, ärftlig besittningsrätt och åborätt

43 § Superficies s. 232. Rätt till växande trän å annans grund
s. 232. Byggnadssuperficies s. 233.

44 § Ärftlig besittningsrätt. Begränsadt ärftlig besittningsrätt till
lägenhet, som skatteköpts under bruk eller bärgverk, s. 234. Besitt-
ningsrätten till de s. k. bördsrättshemmanen ucder Jokkis gods s. 237.
Sämje- och stadgehemman, bördetorp, förlänad kronolägenhet s. 238.



45 § Åborätt å kronohemman s. 239. Åborättens väsen s. 239.
Immission s. 239. Rätten till åboskap s. 241. Åborättens innehåll
s. 242.

8 kapitlet. Vederlagsfri personlig nyttjanderätt
46 § Hem följd s. 246.
47 § Förläning s. 252.
48 § Öfmrgifven makes rätt att efter skillnad i äktenskapet nyttja

den förlupnes enskilda fastighet s. 254.
49 § Boställshafvares nyttjorätt s. 255.
50 § Sytningsnyttjorätt s. 260.
51 § Nyttjorätt, grundad å torrläggning, sjösänkning eller uppodling,

s. 265.

9 kapitlet. Jordlega.
52 § Olika slag af jordlega. Begreppet saklega s. 266. Lega af

jord och lega af hus s. 267. Jordlega och huslöga i egentlig bety-
delse s. 267. Begreppen landbo- och torplega i 1909 års förordning
s. 268. Begreppet lega af backstuguområde s. 268. Andra begräns-
ningar af förordningens tillämpningsområde s. 268. De retroaktiva stad-
gandenas bärvidd s. 269." Stadganden om jordlega, hvilken icke under-
lyder nyssnämda förordningar, s. 269.

53 § Annan jordlega än torp- eller landbolega s. 271. Legoaftalets
form s. 271. Legotiden och öfriga legovillkor s. 272. Legorättens
innehåll s. 272. Legorättens giltighet mot ny egare s. 273. Lego-
rättens upphörande s. 274. Legogifvarens retentions- och förmånsrätt
s. 275.

54 § Lega af hus. Begreppets innehåll och omfattning s. 276.
Hyrestiden s. 277. Legovederlaget och husegarens retentions- och för-
månsrätt s. 277. Underhållsskyldigheten s. 277. Legorättens upphö-
rande s. 278. Under huslega fallande andra legoaftal s. 280.

10 kapitlet. Fastighetsservituter.

55 § Begreppet servitut s. 280. Positiva och negativa servituter
s. 282. Under äldre tid tillkomna, från lagens allmänna servitutsbegrepp
afvikande servituter s. 284. Numera tillåtna fastighetsservituter å
landet s. 285. Personliga servitut af samma innehåll som fastighets-
servituterna s. 285.

56 § Fastighetsservituternas väsen, innehåll och omfång s. 286.
57 § Fastighetsservituters stiftande och deras upphörande s. 289.



XI

11 kapitlet Beallaster.

58 § Reallastens väsen s. 291. Offentligträttsliga och med dem
likställda reallaster s. 293.

59 § Frälseränta s. 294.

60 § Genom rättsärende stiftade reallaster s. 296.

Fjärde afdelningen.

Panträtt och retentionsrätt.

12 kapitlet. Panträtt i fastigheter.

61 § Begreppet panträtt s. 298.

62 § Pantsättning med befogenhet att lagfara och införsel s. 301.
Pantsättning enligt 9 kap. jordabalken och dess verkan s. 302. Pant-
sättningens form s. 302. Förutsättningarna för verksam pantsättning
s. 303. Införsel s. 303. Pantsättningens föremål s. 304. Pantsättarens
lösningsrätt och panthafvarens befogenhet att lagfara s. 305. Lagfar-
tens verkan s. 305. Införselns innehåll och verkan s. 306.

63 § Fastighetshypotek, och grundläggande af hypotek i fastighet.
Legal panträtt s. 307. Panträtts konstituerande genom inteckning vid
frivillig pantsättning s. 308. Viljeförklaringens form och de materiellt
rättsliga förutsättningarna för dess giltighet s. 309. Pant- eller inteck-
ningsbeloppet s. 309. Inteckning i grund af borgenärs rätt till inteck-
ning s. 311. Gemensam panträtts konstituerande genom inteckning
s. 313. Intecknande af fördelning emellan gemensamt intecknade fastig-
heter inbördes af ansvarigheten s. 316. Fördelningens innehåll s. 317.
Dess form s. 317. Begäran om och förutsättningarna för fördelningens
intecknande s. 317. Verkan af fördelningens intecknande s. 319. In-
teckningens förnyande s. 320. Inteckning af panträtt i anläggning å
annans grund s. 321. Inteckningsutslagets betydelse med afseende å
tidpunkten för hypotekets tillkomst, dess omfång och innehåll s. 321.
Inteckningsbeviset och dess rättsliga betydelse s. 324. Panträttsför-
värfvet s. 325.

64 § Fastighetshypotekets föremål s. 327. Förändring af panträt-
tens föremål i följd däraf, att viss ega frångår eller införlifvas med
fastigheten, s. 327. Förändring i följd af egobyte mellan eller ström-
fallslägenhets af skiljande från fastigheter, hvilka äro föremål för pant-
rätt s. 327. Verkan å panträtten af fastighetens delning s. 328. Pant-
hafvarens rätt med afseende å fastighetens tillbehör s. 329. Panthaf-
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vårens rätt i fastighetens alster s. 330. Panthafvarens rätt med af-
seende å växande skog s. 333. Panthafvarens rätt till brandstod och
annat fastighetens egare tillkommande försäkringsbelopp s. 334. Börds-
lösnings och expropriations inverkan å panträtten s. 335. Hypotek i
anläggning å annans grund jämte besittningsrätten till grunden och
verkan af besittningsrättens upphörande s. 335. Verkan däraf att
eganderätten till grunden och eganderätten till anläggningen förenas i
samma hand s. 336.

65 § Fnstighetshypotekets innehåll s. 339. Panthafvarens befogen-
het att låta ur panten uttaga pantbeloppet s. 339. Pantansvarighetens
omfång s. 340. Den legala panträttens förhållande till köpeskillings-
fordringen s. 340. Intecknad panträtts förhållande till fordringsrättig-
heten s. 341. Panträtten vid inteckning för löpande förskrifning s. 343.
Den till viss man ställda intecknade forskrifningens rättsliga betydelse
s. 344. Betalningsort s. 345. Betalningstid s. 345. Utöfning af pant-
rätten före förfallodagen s. 346. Panträttstalan s. 346.

66 § Öfverlåtelse af och förändringar i fastighetshypotek s. 347.
Öfverlåtelse af fastighetshypotek s. 347. Förvärfvarens rättsläge s. 347.
Fastighetshypoteks öfvergång ex lege s. 348. Realdelning af panträtt
s. 348. Kvot- eller annan delning s. 349. Ändring af panträtt s. 349.

67 § Gemensamt hypotek s. 350. Gemensamt hypotek enligt inteck-
ningsförordningens nrsprungliga lydelse s. 350. Den teoretiska kon-
struktionen af gemensamt hypotek s. 352. Panthafvarens befogenhet
vid gemensamt hypotek s. 352. Verkan af panträttens enhet å pant-
hafvarens befogenhet s. 353. Inskränkningar i panthafvarens behörig-
het, då inbördes fördelning af pantansvarigheten är intecknad, s. 355.
Realdelning af gemensamt hypotek s. 356. Regresshypotek s. 357.
Utöfning af regresshypotek, då det gemensamma hypoteket uttagits a)
till fullo ur en fastighet, b) ur en fastighet, men icke till fullo, och
gemensamt hypotek ännu därefter kvarstår, och c) ur två eller flere
af fastigheterna s. 358. Verkan å regresshypoteken af den gemen-
samma pantfordringens gäldande eller det gemensamma hypotekets
eftergifvande i någon af fastigheterna s. 360.

68 § Egarepanträtt s. 362.
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Första afdclningcn.

A l l m ä n n a l ä r o r .
1. KAPITLET.

Saker.
1 §. Begreppet sak.

Sakrätten i objektiv mening betecknar sammanfattningen
af de rättssatser, hvilka hänföra sig till de enskildes herra-
välde öfver saker, i subjektiv mening åter en enskild till-
kommande rättighet, hvars innehåll är makt eller herravälde
öfver en sak.

Orden ,,sakrätt", ,,sak" synas härstamma från det
tyska ,,Sachenrecht", ,,Sache". Det riktiga svenska uttryc-
ket för nSache" vore väl egentligen ,,ting", medan ,,sak"
särskildt i svenskt lagspråk har en alldeles annan betydelse.
De förstnämda hafva emellertid vunnit stadgadt burskap
i språkbruket.

I. Begreppet sakrätt är, så vidt gäller finsk lag, ett
genom deduktion vunnet, rent systematiskt begrepp. Lagens
till sakrätten hänförliga stadganden utsäga icke, hvad skall
anses vara en sak, utan förutsätta detta såsom något redan
gifvet, såsom bestämdt, icke af rätten, utan utifrån. An-
tagandet af en sådan särskild kategori subjektiva rättigheter
som sakrätterna måste sålunda åtminstone i första hand
vara bygdt på antagandet af en objektiv kategori af före-
mål för mänskligt herravälde, de där genom sin beskaffenhet
föranleda särskilda för dem afpassade rättsbud. En sådan
kategori utgöra de reala eller kroppsliga tingen, såvidt dessa
öfverhufvud falla inom området för mänsklig makt. Gemen-
samt för dem är nämligen det säregna, att de såsom sådana
äro egnade att underkastas och omfattas af mänsklig makt-



utöfning. Just på grund af denna, genom deras fysiska
realitet gifna egenskap äro ifrågavarande ting för rätten
saker.

Väsentligt är dock städse begränsning i rummet. Det
alldeles obegränsade undandrager sig öfverhufvud mänskligt
herravälde. Begränsningen måste ock vara af den art, att
något föreligger, som så att säga praktiskt taget är egnadt
att omfattas af visst enskildt herravälde. Sålunda är exem-
pelvis luften i rymden icke en sak, men väl den i en be-
hållare inneslutna komprimerade luften eller gasen. Konstant
form eller gestalt är däremot icke väsentlig, icke heller ut-
sträckning i rummet såsom något, hvilket kan gripas eller
med synsinnet uppfattas. En sak är exempelvis den af en-
generator frambragta och därifrån ledda elektriska strömmen 1),

Saker äro alltså de inom området för mänskligt herra-
välde fallande begränsade kroppsliga tingen.

Stadgar tilläfventyrs lag, att visst icke-realt ting skall
anses såsom en sak, så innebär detta en utvidgning af sak-
begreppet i mån af rättsbudets bärvidd. En sådan utvidgning

!) En sak är hvad den är genom sina egenskaper. Om det vore
möjligt att vid uppfattandet af något i rummet befintligt eliminera alla
föreställningar om hvad detta är, sä skulle blott en till ett gifvet tids-
moment hänförd ortbestämning återstå. Men människan uppfattar
aldrig tingen i sig, utan får en föreställning om tingen genom att
uppfatta dessas egenskaper. Då föreställningen om ett föremål bildas
hos människan genom sammanfattandet af föreställningarna om vissa
egenskaper hos detsamma, så är omvändt med föreställningen om viss
egenskap jämväl föreställningen om en bärare af egenskapen förbun-
den. Nu är den elektriska strömmen lika så litet identisk med dess
frambringande och ledande, som det vid målning frambragta mjölet
är identiskt med målningen. Generatorn och ledningen hafva egen-
skapen, den förra att då den är i gång alstra, den senare att leda
elektrisk ström; den elektriska strömmen däremot är icke en egenskap
hos dem. Ostridigt är, att den elektriska strömmen förmår, har egen-
skapen att inverka på reala ting. Såsom bärare af denna egenskap
måste den förty själf hafva realitet, vara ett kroppsligt ting. Den är
ock begränsad och mätbar. Innefattar det, att någon olofligen leder
elektrisk ström från annans ledning, något annat, än att han från
annans delbara sak af skiljer en del och tillgriper denna?



ligger däremot icke däri, att rätten för visst fall föreskrifver
eller vidhandengifver, att sakrättens rättssatser böra i större
eller mindre omfattning komma till användning i fråga om
ting, hvilka icke äro saker.

Människan är emellertid icke en sak. Hon är nämligen
i främsta rummet rättssubjekt och kan vara föremål för
rättigheter endast så, att hon bibehåller nämda egenskap.

II. Lika litet som finsk rätt bestämmer hvad skall an-
ses såsom sak, lika så litet angifver den hvad skall gälla så-
som en sak. Äfven detta förutsattes i regeln vara bestämdt
utifrån. Vissa yttre realiteter, såsom exempelvis djuren, äro
sådana, att de utan vidare framstå hvar såsom en enhet,
såsom ett helt för sig. I öfrigt uppfattas en yttre realitet
såsom en enhet, en sak för sig, allenast därigenom, att den-
samma betraktas från synpunkten af ett ändamål, hvilket
den tillgodoser eller är egnad att tillgodose. Människan till-
skrifver de yttre realiteterna ett visst ändamål, inlägger i
dem en viss ändamålsbestämning och afgränsar dem efter
hvad denna kräfver. Resultatet kan därför växla, allt efter
den olika synpunkt, som anlägges. På rättens område gäl-
ler emellertid den ändamålssynpunkt, hvilken uppfattningen i
dagliga lifvet, i handel och vandel, anlägger. Hvad enligt
den ändamålsbestämning, hvilken denna uppfattning inlägger
i de yttre realiteterna, framstår såsom enhet, det är för rät-
ten en sak.

Yttre realiteters uppfattande från synpunkten af ett
ändamål innebär städse ett bedömande och därmed ett
approximativt moment. En och samma faktor kan därför
under olika omständigheter hafva olika relevans. Vissa
yttre realiteter äro så beskaffade, att de måste föreligga i
någon mängd för att öfverhufvud alls ega betydelse. Så
exempelvis de mjölpartiklar, af hvilka mjölet består; icke
partiklarna, utan „mjölet", d. ä. den föreliggande mängden
af dem eller en på ett eller annat sätt bestämd, afskild
mängdenhet mjöl gäller såsom en sak. Andra åter, exem-
pelvis saltad fisk, potäter, nubb m. m. komma i regeln
endast såsom sammanförda till någon mängd i betraktande



vid varubytet; i fråga om dem betraktas därför i regeln
likaså den sammanförda mängden, resp. den afskilda mängd-
enheten såsom en sak. Enahanda är förhållandet med en
bisvärm. I öfrigt förutsätter omdömet att något är en sak
för sig tillvaron af fysiskt samband mellan de delar, hvilka
bilda detsamma. Sambandet behöfver dock icke vara oupp-
lösligt, ej heller vara kohesion. Ett bokskåp med hyllor är
en sak, om än hyllorna kunna löstagas och flyttas. Å andra
sidan är fysisk förening icke alltid tillräcklig; en å ett hus
anbragt skylt är icke en del af huset.

Förenas två eller flere saker så med hvarandra, att en
ny sak bildats, hvari de förra emellertid fortfarande urskiljas,
kallas nämda sak sammansatt. En enkel sak är åter den,
i hvilken icke kunna urskiljas beståndsdelar, hvilka hvar
för sig äro saker. Denna indelning är dock relativ och har
betydelse egentligen blott för det fall, att en sammansatt sak
bildas af saker, tillhörande särskilda egare.

Hvad ofvan anförts gäller emellertid icke en omfattande
grupp af saker, nämligen dem, hvilka bildas genom jordytans
uppdelning i särskilda områden. Den afgränsniug, hvarigenom
en del af jordytan blifver ett särskildt helt för sig, är städse en
konstitutiv akt. En sådan akt var vid bosättningen i öde bygd
besittningstagande och utmärkande af gränser; numera för-
siggår densamma alltid i ett noggrant bestämdt' officialför-
farande. Häraf följer likväl icke, att hvarje på nämdt sätt
afgränsadt område allena för sig bildar ett helt: uppdelningen
har ofta försiggått och försiggår än fortfarande ofta så, att
två eller flere särskilda områden höra tillsammans och ge-
mensamt utgöra ett helt, en sak. Saker, som sålunda bil-
dats genom uppdelning af jordytan, kallas fastigheter.

III. Såsom ett slag af saker namnes stundom kollektiv-
saken (Gesamtsache), universitas facti. vMed kollektivsak för-
stås sammanfattningen, totaliteten af saker, hvilka, ehuru
hvar för sig utgörande en sak, så tjäna ett gemensamt
ändamål, att de tillsammans te sig såsom en ekonomisk
enhet utan att likväl någon af dem framstår såsom hufvud-
sak i förhållande till de öfriga. Såsom typiska exempel



nämnas en hjord, ett bibliotek, ett varulager o. s. v. Kollek-
tivsaken såsom sådan vore objekt för egande- och annan
sakrätt, likväl sålunda att de särskilda saker, af hvilka den
består, icke upphöra att vara saker för sig, och att därför
rätten öfver det hela viker för en enahanda rätt, som om-
fattar någon af de särskilda sakerna för sig.

Uteslutet är väl icke, att under vissa ekonomiska för-
hållanden exempelvis en hjord af får kunde betraktas såsom
en mängdsak, en sak af samma art som en sädmängd, en
bisvärm. Teoretiskt är skillnaden mellan dessa endast rela-
tiv. Men kollektivsaken är något, som anses vara en sak,
oaktad t och just därför att detta något icke är en mängd-
sak. Hvad åter vidkommer den positiva rätten, så är det
otvifvelaktigt att, om och så vidt särskilda saker genom en
gemensam ändamålsbestämning äro förbundna med hvarandra
till en ekonomisk enhet, detta förhållande äfven af rätten
beaktas. Exempelvis må nämnas rättssatserna om tillbehör
och vidare stadgandet i U. L. 4: 29, hvilket helt visst eger
äfven analogisk användning. Därmed förklarar rätten dock
icke en sådan enhet vara en sak för sig. De ord. med hvilka
dylika enheter betecknas, äro språkligt icke annat än en
kollektiv beteckning af saker, hvilka i regeln höra ekono-
miskt tillsamman.

En sak är enligt finsk rätt icke heller den sammanfatt-
ning af rättigheter och förpliktelser, hvilken i teorin beteck-
nas med ,,universitas juris". En sådan komplex är en persons
bo, hans förmögenhet. Det synes icke vara riktigt att uppfatta
begreppet förmögenhet såsom ett inbegrepp af dels saker
dels rättigheter; till en persons förmögenhet hör nämligen en
sak allenast, om den af honom eges, däremot icke om han
har en begränsad sakrätt i saken. Än mindre är förmögen-
heten ett inbegrepp af saker och okroppsliga rättsobjekt.
Ett bo är ock bolagsförmögenheten, skeppsförmögenheten,
makes „enskilda egendom" i motsats till makarnas sam-
fälda bo m. m. En persons bo, resp. en sådan särförmögen-
het, som nyss nämts, är visserligen en enhet för sig. Språk-
bruket betecknar ock, i synnerhet där flere subjekt för de i



6

förmögenheten ingående rättigheterna finnas, desse såsom
egare till, delegare i förmögenheten. Förhållandet mellan dem,
hvilka tillsammans äro subjekt för sagda rättigheter, är i
regeln bestämdt genom kvotandelar. Men lika litet som en
fordringsrätt blir en sak därigenom att rättigheten tillhör
flere gemensamt eller därigenom att den jämte andra for-
dringsrättigheter tillhör en och samma person, lika så litet
äro vare sig de rättigheter, hvilka ingå i en förmögenhet,
eller förmögenheten såsom sådan en sak, eller blifva de
en sak därigenom att i stället för ett subjekt för rättig-
heterna träda flere. Man kan väl, om än icke fullt egent-
ligt, om en lefvande ogift person säga, att han eger sin för-
mögenhet, däremot icke att han har eganderätt till densamma.
Och förhållandet är icke i minsta mån annat, om förmögen-
heten är två eller flere personers förmögenhet.

2 §. Fastigheter.

I. De ursprungliga enheterna för enskildt egovälde ut-
gjordes dels af byarna och de enstaka hemmanen1) dels af
vissa andra enheter, hvilka medelbart berodde på byindel-
ningen. En enhet af sistnämda slag är enligt 1734 års lag
öppen skog och mark, hvilken på alla sidor omslutes af byar,
och vidare mark, som ligger mellan byar och jämte dessa
omslutes af en gemensam rå2).

Det enstaka hemmanet faller väl under begreppet by i
vidsträckt mening. Ett sådant hemman är nämligen ock en
by, ehuru en by, som beslår blott af ett hemman. I sin
inskränktare betydelse och såsom motsats till det enstaka
hemmanet betecknar by en enhet med flere hemman. Vä-
sentligt för begreppet by i sistnämda betydelse är, att den
sålunda betecknade enheten i sin tur omfattar två eller flere

1) B. B. 19 kap., RB 20: 3 ; 10: 14, 19; JB 12 kap.
2) J. B. 12: 6, BB 10: 4 i f.



själfständiga enheter för enskildt egovälde. Detta förutsät-
ter åter med nödvändighet en uppdelning inom byn, antingen
så att vid den intaga, hvarigenom byns område bestämdes,
tillika åt hvarje enhet intagits något område inom byn till
enskild ego, eller ock sålunda att en delning inom byn mel-
lan vissa enheter egt rum. De genom uppdelningen till-
komna enheternas egenskap af själfständiga egovälden kom
till uttryck bland annat däri, att de såsom sådana under-
gått skattläggning.

,,Byn" förblir enligt 1734 års lag en enhet, en särskild
by för sig, om än densamma eger någon mark tillsammans
med en annan by. Tydligt är detta uttaladt i JB 12: 6.
Detta lagrum skulle nämligen innehålla en själfmotsägelse,
om byar med sådan gemensam mark, som lagrummet om-
förmäler, enligt lagens uppfattning vore, icke särskilda byar,
utan en gemensam by. Hade lagen ijppfattat förhållandet
på sistnämda sätt, så hade den väl ock bort uttala just
det, att byar med sådan gemensam mark icke gälla såsom
särskilda byar. Emellertid stadgar lagrummet tvärtom, och
lika för hvardera af de däri omnämda fallen, att byarna äro
med hvarandra delaktiga i den samfälda marken, hvar efter
förhållandet mellan sitt skattetal och samtliga byars sam-
manlagda skattetal. Byarna äro sålunda fortfarande enheter
för sig, och den gemensamma marken är icke bymark, utan
särskild dem gemensamt tillhörig mark 1).

Delning inom by försiggick enligt 1734 års lag genom
tegskifte. Obestridt och obestridligt är, att tegskiftet enligt
1734 års lag var delning af by och var laga och slutlig del-
ning2). Tegskiftet kunde omfatta byns alla egor och; t. o. m

*) Då J. B. 12: 6 omnämner byar inom en rågång, hvilka icke äro
sig» emellan åtskilda, så förutsätter den sålunda likaledes, att byarna
hvar för sig äro åtskilda från den samfälda marken. I motsatt fall
skulle återigen icke flere, utan blott en by finnas och en själfmotsä-
gelse föreligga. Det utmärkande för detta fall är just, att någon Bskill-
nad" i den samfälda marken icke finnes emellan de särskilda byarna.

2) B. B. 1: 1, 3, 4; 2: 2 ; 10: 4; 19: 4. Utsagan att ett tegskifte för-
siggått innefattar förty med logisk nödvändighet, att delning emellan



byns hela område. Det vanliga var dock, att endast inegorna
skiftades, medan utegorna förblefvo odelade. Senare ersat-
tes tegskiftet af storskiftet, hvilket åter i sin tur kommer
att efterträdas af nyskiftet.

Storskiftet afsåg, på sätt dess namn ock antyder, att
dela bymarken emellan hemmanen i byn på sådant sätt, att
hvarje hemman skulle få sina egor i ett fåtal stora skiften.
I följd häraf indrogos i storskifte af by äfven de redan teg-
skiftade egorna. Såvidt gäller tidigare tegskiftade egor hade
eller har storskiftet emellertid icke annan funktion eller be-
tydelse än en storskiftsreglering eller ett nyskifte eger med
afseende å de tidigare storskiftade egor, hvilka regleringen,
resp. nyskiftet, omfattar. Inledandet och utförandet af reg-
leringen, resp. nyskiftet, upphäfver icke det timade storskif-
tet, har icke den rättsverkan, att de egovälden, hvilka reg-
leringen, resp. nyskiftet, skall omfatta, upphöra att vara de
dåvarande egarnes enskilda egendom och ånyo blifva sam-
fäld ego för alla dessa. Hvad med de ifrågavarande egorna
genom regleringen, resp. nyskiftet, försiggår är icke en del-
ning af samfäld mark, utan allenast tvångsbyten i stort om-
fång och i en delnings former. Endast med afseende å så-
dana egor, hvilka icke tidigare blifvit delade och hvilka så-
lunda verkligen än fortfarande äro samfälda, innefattar för-
rättningen en delning. Alldeles på samma sätt förhöll eller
förhåller sig storskiftet till ett tidigare tegskifte. De genom
tegskiftet bestämda enskilda egoväldena återgingo icke genom
storskiftesförfarandets inledande i byamännens samfälda ego;
genom storskiftet underkastades de blott tvångsbyten i
sammanhang med delningen af den fortfarande oskiftade
marken.

För så vidt vid den tidpunkt, då förordnande om stor-
skifte af en by meddelades, i byn funnos genom tegskifte
eller annorledes bestämda enskilda egovälden, ingingo väl

byamännen i en by af byns mark egt rum. Genom ett timadt tegskifte
är städse fastslaget, att de jordlägenheter, mellan hvilka tegskiftet
skedde, tillsammans utgjorde en by, och att de egor, hvilka omfattades
af skiftet, voro denna bys enskilda egovälde.
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dessa jämte den ännu samfälda byamarken i storskifteslaget,
men ingingo däri, icke såsom numera jämväl samfälda egor,
utan fortfarande såsom enskilda egovälden och allenast så-
lunda, att de för åvägabringande af stora skiften voro un-
derkastade tvångsbyte i sammanhang med den samfälda
markens delning. Storskifteslaget är sålunda, alldeles på
samma sätt som egoreglerings- eller nyskifteslaget, teore-
tiskt ett rent formellt begrepp, hvilket betecknar föremålet
för ett förfarande af processuell art, däremot alls icke ut-
trycket för en materiell satnfällighet.

Där storskifteslaget sammanfaller med en by, hafva de
anförda begreppbestämningarna i regeln blott ett teoretiskt
intresse. Under antydda förutsättning framträder nämligen
deras betydelse egentligen blott i fråga om delningsgrunden,
och de gamla byarna hafva numera, på något undantag när,
undergått storskifte. Har åter storskifteslaget omfattat två
eller flere byar, är däremot en riktig uppfattning om stor-
skiftet och storskifteslaget af största vikt i rättsligt afseende,
om och så länge bygemenskapen icke fullständigt upplösts,
utan något återstår oskiftadt; och detta är t, o. m. i regeln
förhållandet med byarnas vattenområden.

Ett flere byar gemensamt omfattande storskifte har
vanligen egt rum, om dessa byar egde någon mark samfäldt,
såsom då de hade viss mark tillsammans på den grund, att
marken på alla sidor omgafs af byarna och icke var genom
gränsskillnad uppdelad emellan dem, eller då byarna och
den emellan dem liggande marken omslöts af en gemensam
rå utan att byarna voro genom gräns sig emellan åtskillda,
eller då två byar hade hvar sitt genom rå bestämda en-
skilda egovälde i inegor, medan utmarken var deras sam-
fälda byamark. Från synpunkten af storskiftets ändamål
var det i fall af nyssangifna beskaffenhet ock alldeles sak-
enligt, att byarna indrogos i ett gemensamt storskifte. Men
så kunde ske, just emedan storskiftet i förhållandet mellan
byarnas enskilda byaegor inbördes icke innefattade mera än
ett genomförande af tvångsbyte, samt hvarje bys enskilda
mark ingick i storskifteslaget, icke såsom numera samfäld



10

för denna och de öfriga byarna, utan fortfarande såsom ett
densamma gentemot de öfriga byarna enskildt tillhörigt ego-
välde.

Lagenligen kunde icke ens förhållandet gestalta sig an-
norlunda. Storskiftets ändamål är nämligen, alls icke att
grundlägga, utan tvärtom just att upphäfva gemenskap i
mark. Det kan väl förutsätta sådan gemenskap; men hvar-
ken ur storskiftets ändamål eller väsen kan härledas en så-
dan rättsverkan af flere byars indragande i gemensamt stor-
skifte, att deras egenskap af byar, af särskilda egovälden,
därmed upphäfts, den enskilda byamarken förvandlats till
samfäld ego för alla byarna samt egarne sålunda från-
händts sin välfångna egendom. För att en så exorbitant
rättsverkan skall kunna tillerkännas storskiftet, måste den
vara uttryckligen och otvetydigt påbjuden i särskildt
lagbud. Men ett dylikt lagbud hvarken finnes eller har
funnits.

Visserligen har vid storskiftenas utförande ofta och i
mångfaldig måtto förfarits oriktigt just uti nu ifrågavarande
hänseende. Men storskiftets rättsverkan sträcker sig icke
någonsin längre än hvad den därvid tillkomna delningen in-
nebär. Det, som lämnats utom delningsförfarandet, är allde-
les oberördt af storskiftet. Oaktadt två eller flere byar in-
gått i ett storskifteslag, kvarstår därför fortfarande en
hvar af de ursprungliga byarna såsom en enhet, om och så
vidt icke dess bygemenskap fullständigt upplösts genom det
timade storskiftet. Denna viktiga princip är i fråga om bys
vattenområde ock uttryckligen i lag uttalad 1).

Normaltypen af by är en by, som omslutes af en med
rosen utmärkt rå. Afgränsning med rå och rör är dock
icke väsentlig för begreppet by. Tillräckligt är, att det en-
skilda egoväldets gränser äro bestämda. Så framt ett teg-
skifte egt rum, utgöra de af tegskiftet omfattade egorna
städse ett enskildt byaegovälde för sig, om någon gränsbe-

*) Lagen om råskillnad i vatten, af den 23 juli 1902. 9 § första
stycket..
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stämning i öfrigt icke finnes. Byar af senast nämda slag
äro särskildt de, hvilka jämte den kringliggande marken ligga
inom en rågång utan att de i öfrigt äro sig emellan åt-
skillda.

Äfven sedan byenheten fullständigt upplösts *), har byn
i systemet för fastigheternas beteckning och registrering en
viktig betydelse. Byn utgör nämligen en af de så att säga
geografiska beteckningar, hvarmed en fastighets läge och
dess plats i kartverket och jordregistret angifves. Att
märka är dock, att bybegreppet i denna funktion är något
annat än det ursprungliga. Byn såsom geografisk beteck-
ning sammanfaller nämligen väl i regeln med den histo-
riska byn. Nödvändigt är detta dock icke. En fastighet kan
vara öfverförd från en by till en annan, en by kan vara de-
lad, så att den ena delen betecknas med ett nytt namn o. s. v.

IL Såsom redan nämdt omfattade byarna i regeln två
eller flere hvar för sig såsom ett hemman skattlagda egoväl-
desenheter eller jordlägenheter. En dylik skattläggning ska-
pade icke dessa jordlägenheter, utan förutsatte tvärtom de-
samma; men skattläggningen fastslog, att det, som skatt-
lagts såsom ett hemman, var en själfständig jordlägenhet i
byn. Kameralt utmärkande för begreppet hemman är, att
den därmed betecknade jordlägenheten vid skattläggning
åsatts visst mantal. I storskiftad by är hvarje hemmans
egovälde slutligt bestämdt genom storskiftet. Så vidt dock
något af byns mark eller förmåner lämnats utom delningen,
hafva hemmanen andel däri hvar efter sitt mantal.

Hemman är vidare det enstaka hemmanet, eller en by,
som ursprungligen bestod af en enda jordlägenhet. Rent
privaträttsligt sedt kunna slutligen till kategorin hemman
hänföras vissa egoväldesenheter, hvilka å ena sidan icke
tillsammans med andra utgöra en genom viss gränslinie eller
tegskifte bestämd by eller' liknande samfällighet, men. å
andra sidan det oaktadt kameralt icke gälla såsom hemman.

*) En återverkan af densamma eger dock rum i fråga om urmin-
neshäfd.
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I jordeboken äro hemmanen upptagna byavis, ett hvart
under viss nummer och i regeln med visst namn. Detta
namn och uummern i byn med utsättande af byns namn
är hemmanets officiella beteckning. De öfriga ofvannämda
enheterna äro likaledes upptagna i jordeboken, men hänföras
icke till hemman och hafva ofta icke heller någon nummer.
Olikheten mellan dessa enheter, hvilka benämnas olika, så-
som ,,utjord", ,,skattlagdt torp" o. s. v., och hemmanen
består emellertid egentligen däri, att skattetalet för hemma-
nen, men icke för de förstnämda, är uttryckt i mantal. Från
privaträttslig synpunkt kunna dessa därför inbegripas under
hemmanen.

Ett hemman betraktas såsom en särskild fastighet för
sig äfven före det visst egoområde genom storskifte bestämts
för detsamma, Hemmanen utgöra ock vid storskifte grun-
den för delningen. Delas hemmanet vid eller efter storskif-
tet, har detsamma väl upphört att finnas till såsom en
fastighet, men kvarstår fortfarande såsom en geografisk en-
het; det tekniska uttrycket för denna enhet är ,,jordeboks-
hemman". De fastigheter, hvilka genom delningen bildats
af och trädt i stället för det ursprungliga hemmanet, beteck-
nas med ett tal — numera ett decimaltal —, hvilket angif-
ver fastighetens storleksförhållande till jordebokshemmanet,
samt dämtöfver visst namn och en registernummer. Regi-
sternummern utgÖres af joideboksnummern jämte en vid
denna utsatt sifferexponent1). Numera är ock uppdelningen
af den inom hemmansindelningen fallande jorden i regeln
bunden vid denna indelning, så att uppdelningen får ske en-
dast inom ramen af ett jordebokshemman.

Vissa undantag ega dock rum. Egobyte får ske vid
rågång för utjämnande af rån samt i sammanhang med stor-
skifte och skiftesreglering. Vidare är egobyte mellan jordlä-
genheter äfven eljes tillåtet, därest icke någonderas storleks-
förhållande till dess jordebokshemman därigenom ändras. Så

*) Exempelvis: Onnela 0,5000 R. N. 65 i Kyrö by af Storkyrö soc-
ken.
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framt endera fastigheten emellertid är intecknad för gäld eller
prestanda, kan sådant egobyte ske utan inteckningshafvarens
samtycke endast i det fall, att å det område, som skall gå
i byte, icke finnes byggnad eller annan anläggning af något
värde, och att icke heller eljes någon särskild förmån är
förenad med sagda område. I motsatt fall är intecknings-
hafvarens samtycke till bytet, afgifvet i skriftlig form, af
nöden1). Omfattas det ifrågavarande området af sådan
nyttjorätt, som äfven utan inteckning gäller vid egareombyte,
eller af annan intecknad nyttjorätt, bör väl ock rättegarens
samtycke till bytet fordras, om bytet kan förnärma hans rätt.

En minskning af jordebokshemman kan ske genom ut-
läggande af allmän väg, expropriation och lösande af tilland-
ning2), Genom bildande af strömfallslägenhet ändras åter
hemmansindelningen 3).

Hemmansindelningen utgör grundvalen för kartverket
med hvad därtill hör och för jordregistret. Kartverket utvi-
sar de enskilda jordlägenheternas läge, gränser, storlek och
beskaffenhet. Jordregistret åter angifver för hvarje jordeboks-
hemman, hvilka fastigheter höra till hemmansnummern, samt
dessas namn, storleksförhållande och registernummer; det
är tillika register till kartverket.

III. De odelade hemmanen äro städse och de genom
delning af hemman bildade fastigheterna i regeln jordlägen-
heter. Har en jordlägenhet eget skattetal, kallas den själf-
ständig eller själfbestående, i motsatt fall åter parcell. En
jordlägenhet kan bestå af ett, men också af flere särskilda
egoområden.

Understundom är dock en sådan fastighet icke en jord-
lägenhet. Så är förhållandet med odalkvarnama och andra
själfständiga vattenverkslägenheter, strömfallslägenheterna och
parceller, som utgöras af ett vattenområde. Odalkvarnen är
ett kvarnställe, med eller utan kvarntorrft, som sedan långt

1) K. P . om delning af j o rd l ägenhe te r den 12 juni 1895 9, 29 § § .

2) Å. P. 36 §.

3) Å. P. 2 § enligt K. P. 23 juli 1902.
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tillbaka innehafts och egts såsom en särskild fastighet och
därigenom afskilts från den by, inom hvars gränser kvarn-
stället ligger. Ofta är odalkvarnen jämväl upptagen i jorde-
boken såsom en själfständig enhet. En strömfallslägenhet
tillkommer sålunda, att en by eller eljes ett flertal lägen-
heter gemensamt tillhörigt vattenområde, hvari ett eller flere
strömfall ingå, med eller utan tomt afskiljes från jordlägen-
heterna till en själfständig fastighet med eget skattetal och
egen nummer i jordeboken. Sådant åtskiljande kan sker

ändock jordlägenheterna eller någon af dem är af krono-
natur. Den afskilda fastigheten har frälsenatur, om de
jordlägenheter, från hvilka den afskilts, samtliga äro frälse,
men i motsatt fall skattenatur l).

Såsom en fastighet för sig anses åter icke sådant be-
gränsadt egoområde, som vid storskifte eller annan delning
lämnats utom delningen — såsom exempelvis bys vatten-
område — eller af oskifto utbrutits till gemensamt begag-
nande — såsom ler-, sand- eller mulltäkt, båtplats, kvarn-
tomt, afloppsdike, väg m. m. — eller eljes tillagts flere jord-
lägenheter samfäldt, såsom då skogsmark af kronan tilldelats
flere lägenheter gemensamt2).

En särskild fastighet är icke heller urfjället, hvarmed
förstås ett sådant, af en bys mark å alla sidor omslutet
egoområde, som tillhör en jordlägenhet i en annan by och
inbegripes i denna lägenhets skattetal.

Gränslinien mellan en fastighet och de omgifvande
egorna kallas rå. 1734 års lag använder uttrycken „gräns-
skillnad", nråled"; rå och det därmed identiska ,,rågång"
beteckna enligt 1734 års lags språkbruk en gränslinie, hvil-
ken synligt framträder i det yttre. Numera användes „rå-
gång" snarare i betydelse af ett förfarande, nämligen själfva
uppgåendet af en rå. De tecken, med hvilka gränslinien
utmärkes, kallas rör eller rårösen, rosen3).

!) K. F. Om delning af jordLägenheter, 2, 6 och 31 §§, enligt K. P.
23 juli 1902.

2) Skogslagen den 3 september 1886 3 och 7 §§ .
3) J. B. 12: 1, 2, 3.
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Det egoområde, som inbegripes under en fastighet, utgör
ett helt, och någon del däraf kan icke med verkan afskiljas
annorlunda än genom laglig delning x).

IV. Utom hemmansindelningen falla, sockneallmännin-
garna, likaså kronans utom bygdelagen befintliga eller till
kronopark afskillda jord, vissa hafsstränder, holmar i öppna
hafvet eller utom byarågång i stora insjöar, samt afvittrad
jord, så länge den icke indelats till hemman. Fastigheter,
men icke jordlägenheter äro vidare allmänna vägar, kyrko-
tomt och begrafningsplats, som blifvit för detta ändamål
utlagd i annan ordning än genom styckning eller afsöndring,
samt öfverhufvud all för allmänt behof afsöndrad mark äfven-
som städernas afhysta områden. Alla dessa stå likaledes
utom hemmansindelningen.

En stads afhysta område är en fastighet för sig. Men
så snart området eller en del däraf indelas i tomter, blifva
dessa hvar för sig en fastighet, hvilken lagen kallar fastig-
het i stad; det ännu oindelade området förblir däremot sta-
dens mark. Tomtindelningen bestämmes genom den af re-
geringen fastställda stadsplanen. Stadsplanen jämte tomt-
boken och tomtkartorna angifva hvarje tomts läge, längd
och bredd samt dess beteckning.

V. Såsom fastighet anses ock vattenverk å annans
grund, om ständig besittningsrätt till grunden är förenad
med verket. För såvidt med annat industriellt verk å främ-
mande grund är förenad ständig besittningsrätt till grunden,
gäller detsamma jämväl om sådant verk. Fastighet äro
likaledes byggnaderna å ofri tomt i stad, hvilken besittes
af byggnadernas egare 2).

3 §. Beståndsdelar.

I. Ordet ,,beståndsdel" användes i språkbruket företrädes-
vis för att beteckna sådana delar af ett helt, som äro för

1) J. B. 4: 9, Kgl. Plakatet den 22 juli 1677, Res. och Pörkl. den
12 mars 1682, Kgl. Förbudet den 28 september 1762, K. P. den 20 ok-
tober 1741 samt K. F. om delning af jordlägenheter 14 §.

2) R. B. 10: 17; J. B. 4: 6; 7: 6.
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detta egendomliga. Sålunda nämnas i språkbruket å fastig-
het växande trän och dessas frukter icke beståndsdelar, utan
delar af fastigheten. I en vidsträcktare betydelse inbegripa
ett tings beståndsdelar allt det, som bildar tinget, det hvaraf
tinget består. I 1734 års lag är ,,höra till" den term, hvar-
med lagen uttrycker att något är beståndsdel, del af fastighet
eller byggnad 1).

En fastighets beståndsdelar äro det eller de egoområden,
hvilka ligga inom fastighetens af ålder gällande eller vid
jorddelning bestämda gränser 2). I den sålunda bestämda jor-
den inbegripas dennas naturliga beståndsdelar, såsom sand,
mull, lera, torf, sten o. a. d. men också mineral. Till ego-
området hör jämväl rummet ofvanom och grunden under
jordytan.

Beståndsdelar — eller delar — af en fastighet äro vidare
därå befintliga hus och byggnadsverk samt andra anläggnin-
gar, hvilka äro fast förbundna med marken 3), likaså hvad
därå växer och frukter å trän och buskar, som växa å jorden.
Vid sämjodelning af landsfastighet är ifrågavarande grundsats
modifierad sålunda, att förhållandet är att anses så, som om
den enskilde delegaren vore allenaegare af det honom tillagda
området.

!) J. B. 4: 9, B. B. 27: 10. Egenskapen af tillbehör betecknas på
annat sätt, jfr G. B. 10: 5, B. B. 27: 10.

2) J . B. 4: 9.
3) Ursprungl igen voro väl enligt l a n d s r ä t t byggnader lösegendom.

Förbudet mot hemmans afhysande medförde dock den ändring häri,
att hemmansåbyggnaden d. v. s. de byggnader, som voro afsedda för
hemmanet såsom en jordbruksfastighet och tillhörde egaren, icke fingo
skiljas från hemmanet. Stadsrätten åter betraktade väl hus å tomt i
stad och själfva tomten såsom i regeln hörande samman, men erkände
ock ett sådant förhållande, att byggnader å samma stadstomt eller de-
lar af samma hus tillhörde särskilda egare. Men redan 1734 års lag
uttrycker en annan rättsuppfattning. Tidigare har jag väl uttalat en
motsatt mening, men finner numera denna vara oriktig.

Lagen betecknar visserligen landfastighet endast med ordet »jord*.
Men märkas bör, att lagen i fråga om krono- och skattelägenheter
ooftergifligt påbjöd, att dessa skulle hållas bebyggda, Den bestämde
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Såsom del af jorden gäller dock icke sådant, som blott
för tillfälligt, öfvergående ändamål byggts å eller förbundits
med marken. Sä exempelvis byggnadsställningar, läktare för
åskådare vid en skidtäflan eller en procession, byggnader
uppförda för en utställning eller för cirkusföreställningar un-
der en viss kort tid, men också plantskolor, växter, hvilka
till sommaren utsättas å kall jord, o. a. d. Den nu angifna
begränsningen af hvad till jorden hör är väl icke någonstä-

vidare omständligt, huru sådan lägenhet borde vara bebyggd. Slutli-
gen föreskref lagen noggrann tillsyn öfver dessa bestämningars efter-
lefnad. Uteslutet var således från lagens synpunkt, att »laga husen"
kunde frän hemmanet skiljas. Grundsatsen att hemman skall vara
bebyggdt gällde ock frälsehemman, såsom indirekt framgår af 27 och
2 kap. B. B. Säterierna åter måste hafva sätesbyggnad, vid äfventyr
af säterifrihetens förlust. Vid sådant förhållande förelåg icke anled-
ning att, på sätt skedde i fråga om stadsfastigheter, genom lagens
terminologi uttrycka, att byggnader å landsfastighet hörde till fastig-
heten. Husen omnämnas därför endast, då särskildt skäl förelåg att
framhäfva sagda grundsats, såsom i G. B. 9: 4, 16: 1. Framförallt ut-
visa stadgandena om giftorätt, att åbyggnad å fastighet var en del af
fastigheten. Om nämligen så ej hade varit fallet, så hade byggnaderna
varit lösegendom, och hade uttrycklig bestämning varit af nöden för
att giftorätt i jord skulle omfatta äfven byggnaderna därå. Emellertid
finnes icke en sådan bestämning, men väl därom att ,,boskap och
åkerredskap" följa jorden åt. För att stadgandena om giftorätt må
kunna tolkas så, som städse och med rätta skett, måste de sålunda
förutsätta och hvila på den allmänna grundsats, att åbyggnad å fastig-
het hör till, är del af fastigheten. Att lagkommissionen uppfattade
saken på nu anfördt sätt bestyrkes ock af svaret på Abrahamssons
anmärkning därom, att byggnader vore lösegendom (se J. F. T. 1888 s. 8).

Vidkommande stadsfastigheter begagnar lagen konsekvent en ter-
minologi — angifven i J. F. T. 1888 s. 4 ff — hvilken innebär att
hus å stadstomt höra till tomten. Af betydelse är vidare, att lagen
icke heller omnämner ett annat förhållande utom för ett enda fall,
nämligen det i J. B. 4: 6, 7: 6 omförmälda. Dessa lagrum uttala, att
hus icke hör till tomten, om tomten är ofri och besittes af husets
egare. Att lagen sålunda å ena sidan i fråga om ofri tomt framhäfver,
att huset icke hör Ull tomten och å den andra sidan framhäfver denna
rättssats just i fråga om ofri tomt, det visar tydligt att nämda rättssats
är ett den ofria tomten gällande undantag från den i lagens termino-

logi uttryckta allmänna regeln. Såsom texten i det följande ådaga-

2
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des uttalad i, men har i rättskipningen och rättsvetenskapen
städse ansetts framgå ur lagen. Enligt gammal svensk rätt
hörde till jorden allenast hvad å denna fanns af naturen
och hvad jorden med eller utan mänskligt arbete frambragte,
och grundsatsen att till jorden hör hvad är byggdt å eller
förbundet med densamma har inkommit i den svenska rätten,
icke genom logisk slutledning • ur ett antaget eganderättsbe-
grepp, utan såsom uttryck för hvad med afseende å för-
ändrade ekonomiska förhållanden ansågs ändamålsenligt.
Såsom ifrågavarande grundsats uttalats i lag, har den eo
ipso varit begränsad på ofvannämda sätt.

I lag x) är vidare uttaladt, att till en fastighet icke heller
hör hus eller annat byggnadsverk, som annan än jordegaren
därå uppfört i kraft af en honom tillkommande begränsad
sakrätt i fastigheten. Förutsättning är dock, att uppförandet
icke innefattade fullgörande af en skyldighet gentemot fastig-
hetens egare, och vidare att verket icke sedan öfvergått i
fastighetsegarens ego. Samma regel gäller, under senast

lägger, bekräftar detta undantag i själfva verket regeln. J. B. 7: 1,
2 kunna åter icke med rätta åberopas för en motsatt mening. Vider-
boenderätt hafva nämligen enligt J. B. 7: 2 de, som uti ett hus och
tomt del ega. Enligt lagens vanliga språkbruk rymmes under Bega
del" endast en odelad eganderätt, med eller utan kvotdelsbestämning,
och J. B. 7: 1, 2 antyda således alls icke en sådan delad eganderätt
som stadslagens viderboende-rätt. Riktigt är visserligen, att den i J.
B. 7: 1 stadgade rättssatsen icke är inskränkt endast till viderboende
af det slag, som omnämnes i J. B. 7: 2. Uå lösningsrätt tillerkännes
redan den, som är kvotdelegare i hus och tomt, så måste nämligen
enligt ratio legis med än större skäl lösningsrätt ega rum på grund
af den äldre rättens viderboendeförhållanden. Men häraf kan icke
rätteligen slutas, att 1734 års lag skulle erkänt stadslagens viderboende-
förhållanden annorlunda än såsom rättsförhållanden, hvilka på grund
af tidigare rätt giltigt tillkommit.

I hvarje händelse är den i texten uttalade uppfattningen fastslagen,
om än indirekt, genom särskilda lagbud från senare tid, i synnerhet
lagbuden om panträtt i och utmätning af fastighet, jfr. bl. a. K. F.
om inteckning 18 §, U. L. 4: 24, 29; 7: 7.

*) B. B. 26: 2; lagen om lega af jord på landet den 19 juni
1902, 54 §.
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nämda förutsättningar, öfverhufvud om byggnadsverk, som
uppförts af annan än jordegaren, alltså icke blött om verket
tillkommit med jordegarens särskilda tillstånd, utan äfven
om uppförandet skett utan lof och t. o. m. då den byggande
ined förbjuden egenmakt satt sig i besittning af jorden. Å
ena sidan följer nämligen af B. B. 2: 1, 2, att byggnad,
som med någon del skjuter öfver rån in på angränsande
mark, icke till denna del hör till sistnämda mark. Å an-
dra sidan är det förverkande, som utgör påföljd af egen-
mäktigt besittningstagande eller olofligt tillgörande å an-
nans jord, inskränkt till ,,arbetet och grödan" 1). Sagda
påföljd inträder sålunda väl, då arbetsprodukten är gröda,
jordförbättring, förändring af jordytan eller annat dylikt,
däremot icke då arbetsprodukten är ett verk af människo-
hand, hvilket, om än förbundet med grunden, likväl har karak-
tären af en för sig bestående inrättning. Väsentligt är emel-
lertid städse, att det hufvudsakliga ämnet, hvaraf verket
uppförts, icke tagits från själfva fastigheten; i motsatt fall
inbegriper arbetets förverkande utan vidare äfven arbets-
produkten.

Begreppet byggnadsverk är att fatta i nyssangifna vid-
sträckta betydelse. Därunder falla således exempelvis tele-
fonledning, rörledning, utlagda skenspår, i marken nedlagd
elektrisk ledning, statyer o. s. v.

Ifrågavarande undantagssats bör utsträckas jämväl till
frukt- och prydnadsträn, bärbuskar och andra värdefulla
växter, hvilka planterats af annan än egaren 2) Af betydelse
är härvid analogin af de „bärande träna" å skattejord,
hvilka alltid tillhörde kronan.

Hvad i öfrigt vidkommer rättssatsen att det, som växer å
jorden, är del af densamma, så inskränker lagen väsentligen
bärvidden af denna rättssats genom stadgandet, att landbo
och annan nyttjorättshafvare eger tillgodogöra sig den växande
grödan å det till honom upplåtna området. Nyttjorättshaf-

1) B. B. 8: 2; 10: 4.
2) Lagen lega af jord på landet, den 19 juni 1902, 53 §.
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vårens rätt är ingalunda inskränkt därtill, att han blir egare
till grödan, då den af bärgas; den innebär tvärtom, att han
skall få tillgodogöra sig grödan och är tryggad vid denna
förmån gentemot både jordegaren och andra. Samma rätt
som en nyttjorättshafvare har jämväl den, som med lof sått
i annans jord; äfven denne skall få tillgodogöra sig växten.
En rent teoretisk fråga blir däremot, huruvida nyttjorätts-
hafvarens, resp. dens rättsläge, hvilken med lof sått, bör
uttryckas så, att han är egare till den växande grödan,
öfvervägande skäl synas emellertid tala för ett nekande
svar å denna fråga.

Till jorden höra ock gärdesgårdar och annat fast stäng-
sel1), i marken insatta stadigvarande stöd för buskar eller
fruktträn o. a. d. Särskildt dyrbart stängsel bör dock anses
såsom byggnadsverk.

Till ett hus höra icke blott dess sockel, väggar och tak
samt hvad i dessa ingår, utan ock inredningen2). Med in-
redning förstår lagen ,,fast inredning" 3); uti inredningen
innefattas endast sådant, som är fästadt vid golf-, väggar
eller tak 3). Delar af ett föremål, hvilket såsom sådant hör
till inredningen, äro dock inbegripna i denna, om än de icke
äro ,,fästade" vid nämda föremål; så exempelvis den lösa
skifvan till ett väggfast bord, de flyttbara hyllorna i ett
väggfast skåp. Föreningen behöfver icke hellre vara af den
art, att icke ett löstagande utan vidare kan ske. Eldstads-
dörrar, fönster, dörrar äro fast inredning, oaktadt deras
löstagande kräfver blott ett aflyftande. Å andra sidan är
icke allt, som är fästadt vid golf, tak eller vägg, därigenom
blifvet fast inredning; så exempelvis icke en gaskrona eller
en vägglampa med elektriskt ljus. Med stigande välstånd och
komfort blir inredningen mera omfattande än därförinnan,
och räknas till densamma mycket, som tidigare skulle ansetts

1) B. B. 27: 1, 4.
2) B. B. 26: 2. , ,Innanredet" förklaras här vara en lika väsentl ig

del af byggnaden som take t .
3) B. B. 27: 10, där exempel anföras. Jfr. ock rf. 228 s. 156 i Sam-

ling af Justitiedepartementets domar, utgifven af Julian Serlachius.
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alldeles falla utom detta begrepp. Under olika klimat- och
kulturförhållanden måste likaledes uppfattningen af hvad
hör till inredningen variera ganska betydligt.

I byggnad, som är uppförd eller inrättad till brak eller
fabrik, inbegriper inredningen samtliga fasta maskiner1).
Huru maskiner skola vara förbundna med byggnaden för
att anses fastade vid densamma, därom kunna icke, lika
litet som i fråga om annan fast inredning, fixa för alla fall
giltiga regler angifvas. Af väsentlig betydelse härutinnan
måste blifva maskinens af fabrikationsarten bestämda be-
skaffenhet. Likaledes gäller grundsatsen, att delar af en fast
maskin höra till inredningen, äfven om de icke äro fast fo-
gade vid maskinen.

Äfven i fråga om byggnad gäller emellertid, att saker,
hvilka endast för tillfälligt, öfvergående ändamål förbundits
med byggnaden, icke äro delar af denna. Har en sak för-
bundits med en byggnad af annan än byggnadens egare,
kommer likaledes samma undantagsregel till användning,
som ofvan i fråga om byggnadsverk å fastighet angifvits.
Förutsättning för nämda regels tillämplighet är dock, att
det med byggnaden förbundna föremålet icke uppgått i
byggnaden, utan fortfarande kan vara en sak för sig. Där
förhållandet icke är sådant, och olofligt åtgörande å annans
egendom eller egenmäktigt besittningstagande egt rum, gäller
åter principen om arbetets förverkande.

II. Af gammalt har i den svensk-finska rätten gällt
grundsatsen, att enskildt egovälde i mark omfattar äfven
af marken omslutna vattenbäcken och den del af tillstötande
vattendrag, som ligger närmare denna än annans mark. Ifråga-
varande grundsats hänför sig emellertid endast till de ursprung-
liga enheterna för enskildt egovälde, eller således byarna och
öfriga i det föregående nämda ursprungliga egoväldes-enhe-

*) Pregnant uttryckes denna rättssats i R. B. 10: 17 genom orden
,,lagfart å bruk och hamrar:" ä ena sidan användes maskinens,
hammarens, namn för att beteckna hela verket och uttalas sålunda, att
maskinen hör till, utgör innanrede i byggnaden; å andra sidan angifves
därmed, att lagfarten omfattar jämväl maskinen.
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ter, däremot icke till hemmanen eller jordlägenheter, hvilka
bildats genom delning af den ursprungliga enheten. Från-
sedt obetydliga vattenbäcken kan en lägenhet af sistnämda
slag i regeln hafva enskildt vattenområde endast därigenom,
att sådant tilldelats lägenheten vid delning af den ursprung-
liga enhetens vattenområde. En jordlägenhets gräns åter
mot vatten, som icke tillhör densamma enskildt, är strand-
linien vid vanligt „ medel vattenstånd" 1).

Då vid jorddelning i regeln vattenområdet lämnats utom
delningen, kvarstå de ursprungliga enheternas vattenområ-
den fortfarande ett hvart såsom en för de af enheten bildade
jordlägenheterna gemensam egokomplex. Efteråt har dock
stundom en delning af dylik komplex, delvis eller helt och
hållet, egt rum. Dessutom har vid sidan af eller inom sagda
komplexer enskildt egovälde eller olika slag af enskild rätt
på mångahanda olika sätt tillkommit. En närmare fram-
ställning af normerna för det enskilda egoväldet i vatten-
drag 2) skulle emellertid väsentligen öfverskrida det utrymme,
som utan rubbande af det systematiska sammanhanget kan
egnas en relativt obetydlig del af det hela. Med afseende
härå och då en uttömmande redogörelse för vattenrätten
synes svårligen kunna ske annorlunda än att vattenrätten
framställes allena för sig och i sin helhet, lämnas i det föl-
jande å sido allt, som hänför sig till vattenrätten.

Vatten- och annat egoområde, som tillyder flere fastig-
heter gemensamt, är icke en del af dessa fastigheter. Det
gemensamma områdets förhållande till fastigheterna kan
betecknas endast så, att sagda område omedelbart i kraft
af lag utgör ett för fastigheterna gemensamt tillbehör. Till-
behörsförhållandet kan därför icke heller lösas annorlunda
än i laglig jorddelnings form. Däremot kan tillbehöret vara
föremål för särskild besittning och, åtminstone under vissa
omständigheter, äfven för särskildt rättsligt herravälde.

1) W. L. I: 1.
2) En sådan framställning gifver Lang, ,Om eganderätten till

Finlands vatten" samt i kort sammandrag Serlachius, ,,Pinsk Vatten-
rätt".
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III. Det, som är del af en fastighet, underlyder samma
rättsliga herravälde som det hela. Finsk rätt medgifver i
regeln icke sakrätt i en sakdel. Äfven sådana sakrätter,
hvilkas innehåll och utöfning hänför sig och är begränsad
till viss del af en sak, omfatta likväl saken i dess helhet.

Undantag äro viderboende-förhållanden, hvilka tillkom-
mit under äldre tid. Ett analogt förhållande har emellertid
äfven under senare tider uppkommit sålunda, att sämjodel-
ningen af en tomt egt rum, hvilken icke får klyfvas eller
icke klyfvas så som genom sämjodelningen skett, samt att
hvardera delen sedan bebyggts och lagfart meddelats å de
genom sämjodelningen bestämda områdena.

4 §. Alster och afkomst.

I. Till en sak hör äfven det, som af naturen uppre-
padt danas å eller i saken för att i sinom tid lösgöras från
denna. Så beskaffade sakdelar kallas alster x).

En saks alster skola städse förr eller senare lösgöra sig
från modersaken. I regeln fordrar väl alstrets ekonomiska
tillgodogörande enligt dess ändamål, att alstret i behörig tid
afskiljes. För en sakdels egenskap af alster är det dock
likgiltigt, huruvida nämda tidpunkt tilläfventyrs redan gått
förbi utan att afskiljande skett, eller om den ännu förestår,
likasom ock huruvida den tidpunkt ligger nära, då sakdelen
i enlighet med sitt ändamål bör afskiljas, eller om sakdelen
ännu befinner sig i ett sådant utvecklingsskede, att ett af-
skiljande skulle göra densamma värdelös eller nedsätta dess
värde. Äfvenså likgiltigt är, huruvida sakdelens afskiljande,
sedt från synpunkten af modersaken, är sakenligt eller inne-
bär ett skadande af modersaken eller nedsätter dennas värde.
Alster äro sålunda växande gräs och mognande säd, men
också redan brädden, mognande bär och frukter, men också

*) För de hithörande lagrummen finnes redogjordt i J. F. T. 1889
s. 106 ff.
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fruktblomman och blomkålsplantans blad, likasom äfven
själfva bärbuskarna och fruktträna, de till afverkning mogna
stammarna, men ock ungskogen, djurens ull och hår, det
dräktiga djurets foster o. s. v.

Så snart ett alster lösgjort sig eller afskilts från moder-
saken, är väl densamma en sak för sig. Men en sådan sak-
dels afskiljande innefattar icke en delning af själfva saken,
till hvilken delen därförinnan hörde. Det riktiga synes vara
att uppfatta det frånskilda alstret såsom en alldeles nytill-
kommen sak. Detsamma betecknas därför äfven efter af-
skiljandet med ordet alster. Härmed uttryckes visserligen
icke så mycket en särskild beskaffenhet hos den sålunda
benämda saken, som icke fastmera sättet för dess tillkomst.

Ett alster förblir äfven efter dess afskiljande i dens ego,
hvilken modersaken tillhör. Hvilar emellertid å modersaken
en nyttjorätt af det innehåll, att nyttjorättshafvåren är be-
fogad att åt sig afskilja alstret, så blir nyttjorättshafvaren
egare af alstret, så snart detta lösgjort sig eller afskilts från
modersaken. Vidtgående undantag från den ofvanangifna
allmänna regeln gälla likaledes vid besittning. Dessutom
förekomma undantag från regeln, stadgade för visst särskildt
fall. Huruvida ett sådant afskiljande eller samlande af vissa
naturalster, som i strafflagen är undantaget från straff för
åverkan, grundlägger eganderätt till det afskilda eller sam-
lade skall framdeles närmare afhandlas 1).

II. Begreppet alster sammanfaller icke ens i betydelsen
af något redan inhöstadt med begreppet afkomst. Å ena
sidan utgör icke alla inhöstade alster afkomst. En saks
afkomst är nämligen endast det, som erhålles från saken
genom dennas nyttjande i enlighet med sitt ändamål, såle-
des utan att saken därmed förstöres eller försämras eller
dess afkastningsförmåga för framtiden eller dess värde min-
skas 2). Nedhugger någon fruktträna i sin trädgård eller

1) Se 35 §.
2) U. B. 5: 5, G. B. 9: 4; 13: 4; J. B. 9: 7, 8; Ä. B. 12: 9, G. B.

11: 2; U. L. 4: 24, 25, 29; 5: 39.
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prydnadsträn för att genom virkets försäljning såsom ved
anskaffa penningar, så äro de nedhuggna träna icke afkomst.
Detsamma gäller, om å skogsmark afverkas så, att markens
växtlighet upphör eller skadas, eller om afverkningen omfat-
tar mera eller annat än hvad med en åtminstone något så
när förståndig skogshushållning är förenligt1). A andra
sidan inbegriper afkomst icke allenast inhöstade alster utan
ock allt det, som vinnes af en sak utan att detta sker på
bekostnad af sakkapitalet. Särskildt faller under begreppet
afkomst jämväl ,,afrad och ränta", eller vederlag för sakens
nyttjande, afgäld o. a. d. (fruetus civiles). Afkomst är ock
i det afseende ett vidsträcktare begrepp än alster, att det
sistnämda är begränsadt till saker, afkomst däremot icke.
Äfven en penningfordran, en förmögenhet gifver afkomst.

III. Ännu vidare än afkomst är begreppet ,,nytta". I
nyttan af en sak inbegripas nämligen såväl sakens afkomst
som ock sådana förmåner och fördelar, som sakens inne-
hafvande eller begagnande i öfrigt medför, såsom jakt, fiske,
rätt till nedgräfd skatt, bisvärm m. m. Nytta användes dock
äfven i en inskränktare betydelse för att beteckna förmåner
och fördelar af sistnämdt slag i motsats till afkomsten.
Likasom afkomst är begreppet nytta icke begränsadt till
sa*ker.

•6 §. Tillbehör.

I. Ofta tjänar en sak så en annan saks ändamål, att
de tillsammans bilda en af sistnämda sak bestämd och
präglad ekonomisk enhet, i hvilken den förra utgör blott en

x) nAfkomst" är ej detsamma som winkomst". ,,Afkomst" ut-
trycker förhållandet, sedt från synpunkten af saken, utan afseende å
den person, som uppbär afkomsten. Afkomsten äro sålunda alltid de
från en jordlägenhet af verkade, till afverkning mogna träna; men för
den, hvilken strax före afverkningen köpt lägenheten och erlagt fullt
pris såväl för marken och ungskogen som för den till afverkning mogna
skogen, är priset för det afverkade icke inkomst utan en ånyo lösgjord
del af hans kapital.
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bisak till den andra eller hufvudsaken. Särskild rättslig be-
tydelse får ett sådan ekonomiskt samband, om och därigenom
att bisaken tillerkännes egenskapen af tillbehör (pertinens).

En själfständig fastighet kan icke vara tillbehör till en
annan fastighet. Tillbehör af fastigbetsnatur äro däremot
de begränsade egoområden, hvilka vid skifte utbrutits till
samfälld ego eller lämnats utom delningen, eller hvilka eljes
tillhöra flere fastigheter gemensamt. Dylika tillbehör äro
oskiljaktiga. Tillbehöret kan endast delas, i hvilket fall det-
samma upphör att finnas till och den hvarje fastighet till-
skiftade delen däraf blir en del af själfva fastigheten. Ut-
göres tillbehöret af vattenområde, hvari strömfall ingår, kan
dock hela tillbehöret eller strömfallet i laglig jorddelnings-
form afskiljas till själfbestående fastighet.

Icke såsom tillbehör, utan såsom sakdel synes en fastig-
het enskild tillydande holme eller kvarnställe inom annan
bys rå samt urfjäll numera rätteligen böra anses 1). Men
en enskild fastighet kan äfven hafva tillbehör af fastighets-
natur, såsom holme eller fiskeskär utom byarågång. Till-
behör af nu nämda beskaffenhet är likaledes oskiljaktigt
och kan icke ens genom delning afskiljas till en själfständig
fastighet. Däremot kan tillbehöret uppgifvas. med verkan
att detsamma upphör att öfverhufvud vara föremål för en-
skildt herravälde eller utan vidare uppgår i det kringliggande
vattenområdet.

Fastigheter hafva ock tillbehör, hvilka icke äro saker.
Tillbehör äro sålunda med en fastighet förbundna rättighe-
ter 2), såsom servituter, rätt till visst fiskslag, under upp-
odlingsvillkor beviljad ständig besittningsrätt till kärr eller
mosse, som vid skifte lämnats utom delning, genom torrlägg-
nings- eller sänkningsföretag grundlagd nyttjanderätt till
torrlagd mark eller tillandning3) o. s. v. .Rättigheten kan
ock vara af offentligträttslig natur, såsom stornlägenhets rätt

x) Se rättsf. 274. s. 37. i Samling af J. D. domar.
2) J . B. 15: 1, R, B. 25: 17.
3) V. L. 23 juli 1902 7: 10.
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till afgäld från parcell och jus patronatus. Äfven fordran
eller en för kort tid gällande rättighet kan vara tillbehör till
en fastighet, såsom rätt till brandstodx) eller delegare vid
skifte eller skiftesreglering tillerkänd rätt att inom viss tid
afverka skogen å ett område, som tilldelats annan delegare.
Rättigheter af senast nämda slag kunna i regeln skiljas från
den fastighet, för hvilken de uppkommit, likaså ock genom
torrläggnings- eller sänkningsföretag grundlagd nyttjorätt;
men i öfrigt äro äfven sådana tillbehör till fastighet, som
utgöras af rättigheter, vanligen oskiljaktiga. Själfva rättig-
heten kan dock i regeln uppgifvas, hvarigenom tillbehöret
upphör att finnas till.

II. Gemensamt för det slag af tillbehör, som nyss an-
gifvits, är att det sakliga samband, för hvilket tillbehörs-
egenskapen är uttryck, mer eller mindre omedelbart skapats
af rätten. Det så att säga regelrätta är dock, att en saks
egenskap af tillbehör är den form, hvari rätten gifver uttryck
åt ett utifrån bestämdt förhållande mellan saker. För att
en sak skall gälla såsom tillbehör till en annan sak är det
därför icke tillräckligt, att den förra tjänar den andras eko-
nomiska ändamål, utan ett förhållande af denna beskaffen-
het måste föreligga, hvilket tillika har en utpräglad typisk
karaktär, hvilket konkret uttrycker hvad för en mängd in-
bördes likabeskaffade fall är det allmänt vedertagna, det
normala. Dessa typer bestämmas af de ekonomiska och
kulturförhållanden, hvilka för tiden råda. Rätten förhåller
sig till dem i regeln endast så, att den tillerkänner de så-
lunda skapade ekonomiska enheterna den rättsliga betydelse,
att bisaken gäller såsom tillbehör till hufvudsaken. Hvilka
de ifrågavarande typerna äro, huruvida i ett gifvet fall före-
ligger en sådan typisk enhet, som erfordras för att bisaken
skall gälla såso,m tillbehör till hufvudsaken, det angifves i
regeln icke af rätten, utan måste afgöras på grund af rå-
dande »Verkehrsanschauung", den gängse eller allmänna
åskådningen härutinnan å det område af mänsklig verksam-

K. P. om inteckning 18 §.
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het, till hvilket det ifrågavarande förhållandet enligt sin be-
skaffenhet hör 1),

Väsentligt är städse, att bisaken har till uppgift att
varaktigt tjäna hufvudsakens objektiva ekonomiska ändamål;
ett blott tillfälligt tillgodoseende af hufvudsakens ändamål,
eller tillgodoseende endast af egarens eller innehafvarens be-
hof är icke tillräckligt. Bisaken måste ock vara bragt i ett
sådant rumförhållande till hufvudsaken, som gifver uttryck
åt bisakens antydda uppgift. Bisaken kan vara fysiskt för-
bunden med hufvudsaken, om blott föreningen icke är af
den beskaffenhet, att bisaken därigenom blifver en sakdel.
Fysisk förening är dock hvarken erforderlig eller ens tillräck-
lig: genom anbringande af en skylt å ett hus blir skylten
icke tillbehör till huset. En tillfällig förändring af förhållan-
det i rummet upphäfver icke tillbehörsförhållandet.

Tillbehör till en byggnad äro sålunda exempelvis till
densamma hörande nycklar, stegar, brandredskap, dubbel-
fönster, hvilka till vintern insättas, markiser m. m., tillbehör
till en jordlägenhet.åter för dess behof afsedd och å lägenheten
upplagd näfver, torf, mull, gärdsel, timmer, ved, stråfoder,
gödsel 2) o. s. v. Fodralet till ett smycke eller ett ur utgör
likaledes tillbehör till smycket eller uret, grimman till hästen,
selarna till vagnen. Tillbehör till en fastighet äro des.s åt-
komsthandlingar och kartor, delningsinstrument o. a. d. 3).

Tidigare voro, enligt G. B. 10: 5, Ä. B. 2: 1, jämförda

!) Synnerligen belysande i detta afseende är att, ehuru enligt G.
B. 10: 5, Ä. B. 2: 1 ,,boskap och åkerredskap" voro tillbehör till jord-
bruksfastighet, en alldeles motsatt åskådning emellertid utbildat sig
och äfven följdes af rättskipningen. Att nyssnämda rättssats bortföll,
då 10 kap. G. B. och 2 kap. Ä. B. år 1878 undergingo ändring, berodde
väl sannolikt på ett förbiseende; men detta förbiseende har sin för-
klaring just däri, att det var för åskådningen alldeles främmande, att
boskap och åkerredskap borde uppfattas såsom tillbehör till jorden.

2) B. B. 27: 10. Huruvida lager af kons tg jord t gödn ingsämne s a m t
annat kreatursfoder än ströfoder, särdeles lager af inköpta foderämnen,
må anses såsom tillbehör, är tvifvelaktigt.

3) J. B. 11: 7. Om fartygstillbehör stadgas i sjölagen 2, 7 och
13 §§.
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med J. B. 5: 4, S. B. 5: 8 och U. B. 5: 7, boskap samt åker-
och körredskap å en fastighet tillbehör till denna*). Då
emellertid nämda rättssatts icke blott bortfallit genom den år
1878 skedda ändringen af 10 kap. G. B. och 2 kap. Ä. B.
utan ock senare lagstiftning af böjt dess återupptagande, ar
tillbehörsbegreppet genom sålunda tillkommen lagbestämning
väsentligt inskränkt. Utesluten från kategorin tillbehör är
nämligen den viktiga grupp, som utgöres af kreatursbesätt-
ningen och dragarna å en jordbruksfastighet, samt alla för
jordbruket eller dess omedelbara binäringar afsedda redskap.
Häraf följer, att icke heller enahanda eller motsvarande in-
ventarier i en fabrik äro tillbehör till fabriken. Ifrågava-
rande inskränkning gäller dock icke det, som är tillbehör
till en särskild maskin eller driftinrättning såsom sådan.
Däremot äro enskild järnvägs lokomotiv, vagnar och öfriga
materiel tillbehör till järnvägen2).

Ett sådant förhållande mellan saker, att den ena varak-
tigt tjänar den andras ekonomiska ändamål, åvägabringas
öfverhufvudtaget endast genom mänsklig vilja. I regeln
åvägabringas det af hufvudsakens egare. Förutsättning här-
för är emellertid, att denne jämväl eger den sak, som skall
underordnas hufvudsaken. eller ock att han vare sig har
en så vidsträckt rätt att förfoga öfver den förra, att han
giltigt förmår underordna densamma en dylik ändamålsbe-
stämning, eller erhållit samtycke till åtgärden af sakens
egare. Utan att någondera af sistnämda förutsättningar före-
ligger kan egaren af hufvudsaken icke med verkan under-
ordna en annan tillhörig sak ändamålsbestämningen att var-
aktigt tjäna hufvudsakens ekonomiska ändamål. Han kan
på sin höjd åvägabringa ett sådant yttre sakläge, som låter
en utomstående antaga, att den ifrågavarande saken är till-
behör. Men detta sakläge upphäfver icke och minskar icke

x) Jfr. rf. N.o 228 s. 156 i Samling af Justitiedepartementets
domar.

2) Lagen om lagfart m. m. af enskild järnväg den 15 april 1889
17 §.
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ens egarens rätt till saken; gentemot honom har detsamma
såsom sådant icke annan verkan än att han under vissa
omständigheter, såsom exempelvis vid utmätning, är tvun-
gen att aktivt göra sin eganderätt gällande. Däremot kan
en efteråt skeende föryttring af hufvudsaken med tillbehör,
om egaren af den ifrågavarande saken försummat att göra
sin rätt gällande, hafva till följd att hans eganderätt upp-
hört. Understundom kan dock ett sådant förhållande mellan
saker, som för den ena grundlägger egenskapen af tillbehör
till den andra, åvägabringas af annan än hufvudsakens
egare. Så exempelvis make i fråga om andra makens en-
skilda egendom, öfver hvilka den förra råder. Vidare landbo
i fråga om den af honom häfdade fastigheten; egenskapen
af tillbehör tillkommer härvid städse sådana fastighetens
ändamål tjänande saker, hvilka landbon tagit från själfva
fastigheten.

Begreppet ,,tillbehör" angifver en egenskap, som af
rätten tillerkännes en sak. Den rättsliga innebörden af detta
begrepp är, att den såsom tillbehör betecknade saken under-
lyder samma rättsliga herravälde, som omfattar hufvudsaken.
Egenskapen af tillbehör kan dock af egaren upphäfvas genom
åtgärd, som frigör saken från dess ekonomiska beroende af
hufvudsaken, och han kan likaledes undantaga bisaken vid
föryttring af hufvudsaken.

Tillbehör är icke ett uteslutande sakrättsligt begrepp.
Likasom en fastighet kan hafva tillbehör, hvilka icke utgö-
ras af saker, kan omvändt en sak vara tillbehör till något,
som icke är en sak. Fordringsbevis är sålunda tillbehör till
den fordran, beviset afser.

6 §. Delning.

I. En sak upphör att vara till, om den delas. Saken
delas, då af densamma afsiktligt bildas två eller flere med
det förra hela likartade saker.

,,Delning" hör, likasom begreppet sak, till rumföreställ-
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ningarnas område och är alltid ett objektivt skeende x), hvar-
igenom af en sak bildas två eller flere. Inträder icke sådan
verkan, eller har m. a. o. icke detta förra hela upphört att
vara till och i dess ställe trädt två eller flere saker, så före-
ligger icke heller någon delning, utan blott en tänkt delning
eller en indelning.

Väsentligt är vidare, att det objektiva skeendets upp-
gift just är att af den enhetliga saken bilda två eller flere.
Har en naturtilldragelse eller ofrivillig mänsklig handling en
sådan verkan, betecknas denna verkans orsakande ej såsom
delning utan såsom söndrande.

Väsentligt är slutligen, att genom det objektiva skeen-
det bildas med det förra hela likartade saker. En sak är
nämligen hvad den är genom sin form eller sina egenskaper
i öfrigt. Just genom dessa erhåller den kropp d. ä. den
sammanfattning af ämnen, hvilken betecknas såsom en sak,
den särskilda ändamålsbestämning, som präglar nämda
kropps egenskap af viss sak. Delning af en dylik kropp så-
som en viss sak är därför icke heller möjlig, med mindre
det för densammas sakegenskap väsentliga bibehålles hos de
saker, hvilka därvid bildas. Där ej detta är fallet, där de
genom det objektiva skeendet tillkomna sakerna icke hafva
samma ändamålsbestämning som förut det hela, så inne-
fattar sagda skeende icke en delning, utan ett söndrande
eller en förarbetning, ett nyskapande. Om ett konstverk
vare sig afsiktligt eller genom olycksfall splittras, eller om
säd males till mjöl, så är ej detta delning af konstverket
eller sädeskornen; splittrorna, mjölpartiklarna äro ej delar af
konstverket, sädeskornen. En delning är allenast det objek-
tiva skeendet, som bildar saker, hvilka ekonomiskt träda i
stället för, fortfarande tillsammans utgöra eller ersätta det
förra hela. Såsom del af ett förutvarande helt kan man

!) Fullt uttömmande i detta afseende skulle definitionen lyda: vi
säga att en sak delas, då vi få föreställningen om ett objektivt skeende,
hvarigenom vår föreställning om något såsom varande ett helt utbytes
mot föreställningen om ett flertal.
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icke beteckna en sak, som är något alldeles annat än detta,
utan allenast en enahanda sak som det hela var.

Icke alla saker kunna förty delas. Delbara äro blott
de saker, af hvilka kunna bildas två eller flera med det
hela likartade saker. Delbarhetens yttersta gräns vidhan-
dengifves af den praktiska möjligheten att dela saken. I
verkligheten är dock gränsen snäfvare: där delarnas sam-
manlagda värde icke skulle stå i någon proportion till den
odelade sakens värde, där skulle delningen framstå såsom
ett förintande af värde. Om och i hvad mån fastigheter äro
delbara är i regeln bestämdt genom rättsnorm.

II. Delning kan ske efter olika grunder och gestaltar
sig olika, allt efter som den ena eller den andra delnings-
grunden bestämmor delningen. Delningsgrunden kan bl. a.
vara ett gifvet kvotförhållande, efter hvilket delningen skall
ske, men också en bestämd pars-qvanta-inåe\mng af delnings-
objektet. På denna olikhet bero de två hufvudformerna för
delning af jordlägenheter, nämligen å ena sidan Idyfning, å
den andra sidan styckning och afsöndring.

Klyfning är delning af en jordlägenhet efter kvotdelar.
Genom klyfningen skall fastigheten läggas i delar så, att
en hvar af de därvid bildade fastigheterna kommer att om-
fatta så mycket af den odelade fastighetens egor och förmå-
ner, som belöper sig på den nya lägenheten efter det gifna
kvotförhållandet. Klyfningsförfarandet har alltså först att
genom mätning och uppskattning (gradering) af fastighetens
egor samt uträkning utreda och på grund däraf bestämma,
huru skiljolinierna emellan de blifvande delarna böra dragas
för att enhvar af dessa skall erhålla motsvarande kvotdel
af den odelade fastighetens hela egomassa, och sedan att
genom skiljoliniernas utstakande och rörläggande afskilja
de sålunda bestämda delarna till särskilda fastigheter. Ehuru
väl en allena-egare af fastighet är befogad att låta klyfva
fastigheten och godtyckligt bestämma det kvotdelsförhållande,
som skall utgöra delningsgrund, användes klyfning dock i
verkligheten endast för att upplösa bestående samegande-
rättsförhållande med kvotdelning mellan samegarne. Del-
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ningsgrunden är då storleksförhållandet emellan de särskilda
samegarnes kvotdelar, deras så kallade ideella andelar.
Från den enskilda samegarnes synpunkt sedt är klyfningen
en ,,utbrytning" af hans andel, ett frånskiljande af den-
samma från det hela. Bemärkas bör dock, att utbrytning
af ene samegarens kvotdel städse innebär och kan uttryckas
därmed, att den andre samegarens kvotdel utbrytes; äro
exempelvis kvotdelarna A och B, så bildas genom utbryt-
ning af A. lika lägenheten B som lägenheten A.

Styckning är åter delning af en jordlägenhet efter förut-
bestämda partes qvantcv. Skiljolinierna emellan de delar, i
hvilka fastigheten skall läggas, äro här förut gifna, och del-
ningsförfarandets uppgift är omvändt att fastställa de så-
lunda bestämda områdenas andelsförhållande till det hela
och sedan genom utstakning och rörläggning af skiljolinierna
afskilja dessa områden till särskilda fastigheter. Likasom
i fråga om klyfning gäller äfven här att, om exempelvis
fastigheten styckas i delarna A och B, styckningen väl från
synpunkten af A. är ett frånskiljande af denna från det
hela, men att frånskiljandet af A. är identiskt med från-
skiljandet af B; att genom styckningen bildas lägenheten A.
innebär städse, att därigenom bildas lägenheten B. Vare
sig delningen skett genom klyfning eller styckning är där-
för alltid lägenheten A. lika mycket det förra hela, minskadt
med B., som B. är det förra hela, minskadt med A.

Enär till en lägenhets beteckning hör bl. a. angifvande
af dess storleksförhållande till det ursprungliga jordeboks-
hemmanet, uträknas såväl vid klyfning som vid styckning de
därvid bildade lägenheternas storleksförhållande till jorde-
bokshemmanet på grund af deras andelsförhållande till den
lägenhet, som delades.

Den olika delningsgrunden vid klyfning och vid styck-
ning betingar sålunda väl ett olika förfarande vid dessa.
En sådan, visserligen ingalunda nödvändig olikhet är ock,
att styckningen icke gäller såsom slutförd, innan de nybil-
dade fastigheterna införts i jordregistret. Men delningens
verkan är alldeles densamma vid styckning som vid klyf-

3
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ning; genom styckning bildade lägenheter äro i allt likställda
med lägenheter, tillkomna genom klyfning. Lägenheter, bil-
dade genom styckning, hafva därför, såvidt ej delningen an-
norlunda utförts, efter sitt storleksförhållande andel i sådana
egor och förmåner, hvilka tillhörde den odelade lägenheten
gemensamt med andra lägenheter. Däremot medför den
olika delningsgrunden och det olika delningsförfarandet den
väsentliga olikhet, att en klyfning icke ens kan utföras
annorlunda, men väl en styckning. Vid styckning kan be-
stämmas, att den odelade lägenhetens andel i dylika egor
och förmåner eller i viss af dem skall tillhöra uteslutande
den ena af de lägenheter, hvilka bildas genom styckningen,
medan den andra är utesluten från all delaktighet, eller att
den ena skall hafva större andel i sådan förmån än den
andra. Särskildt af vikt är, att ena lägenheten kan till-
delas den odelade lägenhetens andel i strömfall eller vatten-
område. Där styckningen grundar sig på en öfverlåtelse, i
hvilken en bestämning af detta innehåll ingår, och öfver-
låtelsehandlingen intagits i styckningsinstrumentet, gäller
sagda bestämning såsom vidtagen och fastställd i själfva
styckningsförfarandet1). Vidare kan delning i vissa fall öf-
verhufvud ske allenast genom styckning, men icke genom
klyfning 2).

Afsöndring är icke annat än ett visst slag af styckning,
hvilket har ett särskildt tekniskt namn. Styckningen är
afsöndring, då en eller flere af de därigenom bildade lägen-
heterna eller alla dessa äro, icke själfbestående, utan par-
celler. Tidigare skillde sig afsöndringen från styckningen
därutinnan, att parcellens andelsförhållande till det odelade
hela icke utreddes och dess storleksförhållande till jordeboks-
hemmanet icke utsattes; men denna afvikelse har genom
förordningen af den 12 juni 1895 bortfallit. Endast den

1) Jfr J. F . T. 1905 s. 282 ff. 1908 s. 128 (rätteligen 328) ff.
och där åberopade lagrum. Delvis af annan mening Mohring, Om vat-
tenverk s. 122 ff.

2) K. F. om delning af jordlägenheter af 12 juni 1895 2, 3 och
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sakliga olikhet eger rum, att afsöndring, hvarigenom bildas
en själfbestående lägenhet jämte en eller flere parceller, i
och för sig utesluter parcellerna från delaktighet i sådana
egor och förmåner, hvilka tillhörde den odelade lägenheten
gemensamt med andra, så framt icke vid afsöndringen annor-
lunda bestämts1).

Klyfning, styckning och afsöndring innefatta delning af
jordlägenheter, men också af sådana inom hemmansindelningen
fallande fastigheter, hvilka icke äro jordlägenheter. Tidi-
gare var befogenheten att dela jordlägenheter ganska inskränkt,
men dessa inskränkningar hafva efter hand bortfallit. Förut-
sättning för en jordlägenhets delning öfverhufvud är, att dess
område är noga bestämdt och begränsadt. Den lägenhet, som
delas, måste sålunda vara ett enstaka eller storskiftadt hem-
man eller en genom klyfning eller styckning afskild del af ett
sådant hemman eller ock en i jordeboken upptagen själfständig
lägenhet, hvilken icke är ett hemman och hvilken har sitt vissa,
genom bestämda gränser angifna område2). Själfbestående
jordlägenheter få delas genom klyfning eller styckning under
iakttagande endast däraf, att genom delningen skola bildas
själfbestående lägenheter, hvilkas skattetal icke understiger
Vaoo mantal och hvilka innehålla minst fem hektarer skattbar
mark. Delning af själfbestående lägenhet genom afsöndring
är tillåten, under villkor att en af de lägenheter, hvilka där-
vid bildas, blir en själfbestående lägenhet med minst det
skattetal och den areal, som nyss sagts, och att parcell-
området icke öfverstiger tio hektarer skattbar mark, därest
detta områdes afskiljande genom styckning hade varit möj-
ligt. Är lägenheten, som delas, icke åsätt mantal, eger
föreskriften om minsta mantalsstorleken icke tillämpning 1).
Vid styckning länder därjämte till efterrättelse, att en lägen-
het icke får bildas af flere än tre särskilda egostycken,
därvid små holmar emellertid icke räknas såsom särskilda
egostycken; till en parcell få öfverhufvud icke särskilda ego-

il Å. F. 3, 4, 5, 11 §§.
2) Å. F. 1 -3 , 7 §§.
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stycken sammanföras. Visst vattenområde kan dessutom i
regeln från lägenhet afsöndras endast om det utgör lägenhe-
tens hela vattenområde eller ett särskildt skifte.

En parcell åter kan väl icke klyfvas eller styckas, men
får obehindradt delas genom afsöndring.

I hvartdera afseendet äro dock undantag medgifna eller
påbjudna. Föreskriften om viss minsta eller största areal
eger icke tillämpning, så vidt genom styckning skall af skilj as
strömfall eller sådant den odelade lägenheten tillhörigt ego-
stycke eller holme, som af ålder varit belägen inom annan
lägenhets råer, ej heller så vidt strömfall eller annat vatten-
område skall afsöndras. Å andra sidan kan en själfbestående
lägenhet under vissa förutsättningar delas enbart i parceller.
Delning af parcell, bestående af vattenområde, är åter alls
icke eller endast under vissa villkor tillåten.

Det ofvansagda gäller icke blott lägenheter af frälse-
eller skattenatur, utan ock kronohemman samt stad eller
allmän inrättning tillhörande lägenheter, hvilka med stadgad
åborätt besittas, dock med den väsentliga inskränkning att
afsöndring från dylik lägenhet är tillåten allenast om det
afsöndrade skall användas för kronans eller, där lägenheten
tillyder stad eller allmän inrättning, för kronans eller sta-
dens eller inrättningens räkning.

Om och under hvilka villkor tomt i stad får delas beror
på föreskrift i stadens byggnadsordning, öfriga utom hem-
mansindelningen fallande fastigheter äro, så vidt de privat-
rättsligt komma i betraktande, i regeln odelbara.

7 §. Särskilda slag af saker.

Begreppet ,,mängdsak" omfattar i sträng mening endast
sådana yttre realiteter, hvilka alltid eller åtminstone i regeln

x) Angående delning af strömfall, se lagen om vattenrätten af 23
juli 1902.1:11; 6: 1. Åtskiljande af strömfall genom styckning eller
afsöndring får, men behöfver icke omfatta äfven tomt såsom ett gemen-
samt helt.
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måste vara sammanförda i någon mängd för att ekonomiskt
tagas i betraktande. En å viss plats befintlig, afskild mängd
af dylika realiteter är såsom en individuell sak erforderligen
betecknad genom angifvande af varans slag eller art och plat-
sen, där den finnes. I varubytet, i handel och vandel, är
emellertid i regeln en sådan beskrifning icke görlig och icke
heller tillräcklig, utan måste mängdsaker betecknas sålunda,
att å ena sidan slaget eller arten och beskaffenheten af den
mängd angifves, som är i fråga, samt att å andra sidan stor-
leken af denna mängd uttryckes i antal, mått eller vikt.

Mängdsakerna äro genom sin beskaffenhet genussdker;
de komma i varuomsättningen i betraktande, icke såsom
individuellt angifna, utan blott såsom bestämda generiskt,
efter tal, mått eller vikt och beskaffenhet. Genussaker äro
emellertid ock öfriga saker af sådan beskaffenhet, att de i
handel och vandel pläga angifvas och bestämmas efter tal,
mått eller vikt. Genussakerna kallas ock fungibla. Därmed
uttryckes, att hvarje genussak kan ersätta, träda i stället
för hvarje annan sak af samma slag. Att beakta är dock,
att fungibiliteten är en egenskap, som ingalunda under alla
omständigheter, utan endast i vissa rättsförhållanden till-
kommer genussaker.

Genussaker äro bl. a. ock mynten.
II. En del saker äro af den beskaffenhet, att saken

genom nyttjandet förbrukas. Språkligt betecknar „för-
bruka" hvarje nyttjande, hvars effekt är att det nyttjade
förintas eller blir värdelöst, resp. förlorar största delen af
sitt värde. Ett förbrukande är icke blott det nyttjande,
som varar ett kort tidsmoment, som består i en enda akt,
hvarmed den nyssnämda effekten i sin helhet genast inträ-
der, utan ock ett under någon tid fortgående nyttjande, ge-
nom hvilket det nyttjade eller dess värde successivt förintas.
Vare sig att en brödlängd uppskäres och fortares eller att en
stålpenna användes och utslites, är sakens nyttjande lika
egentligt ett förbrukande. Någon annan olikhet emellan
dessa fall eger icke rum än att saken i förstnämda fall i högre
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grad har egenskapen att genom nyttjande förbrukas än i det
senare.

Mera än en gradskillnad föreligger väl icke heller mellan
förbrukande och det nyttjande, hvilket icke uppfattas såsom
ett förbrukande, ty i regeln kan en sak icke nyttjas utan
att något af den effekt, hvilken uttryckes i begreppet „för-
bruka", därigenom förverkligas. Men om än sålunda en fix
gräns mellan dessa icke kan uppdragas, är dock gradskill-
naden emellan dem vida vägnar större än emellan de ofvan-
angifna olika slagen af förbrukande. Huruvida nyttjandet
af en viss sak har karaktären af ett förbrukande eller icke,
beror åter, om än ej enbart, af sakens beskaffenhet. Då
vissa saker hafva egenskapen att vid och genom nyttjandet
förbrukas, andra däremot icke, kan man sålunda skilja
emellan förbrukbara och icke-förbrukbara saker. Göres en
sådan skillnad, synes däremot objektivt skäl icke finnas
för att uppdraga gränsen emellan dem annorlunda än be-
tydelsen af ordet förbruka gifver vid handen.

Förbrukbar är således en sak, om densamma genom att
nyttjas enligt sin bestämmelse antingen förintas eller förlorar
hela eller största delen af sitt värde.

Indelningen af saker i förbrukbara och icke- förbrukbara
har emellertid endast relativ giltighet. Den bygger väl där-
på att spörsmålet, när ett nyttjande af en sak enligt dennas
bestämmelse föreligger, skall bedömas från synpunkten af
den bestämmelse, saken sedvanligen har vare sig i allmänhet
eller under sådana omständigheter, som äro för handen i det
gifna fallet. Men i verkligheten anlägges härvid en olika
synpunkt så till vida, att i fråga om vissa saker ett af
sätten för sakens användande genom generalisation upphöjes
till det allmängiltiga, i fråga om andra däremot icke. Sockret
är för karamellfabrikanten lika mycket eller lika litet en
förbrukbar sak som stångjärnet för finsmidestillverkaren.
Puddeljärnet, hvarai stångjärnet valsas, förbrukas vid vals-
ning på samma sätt som vid sådd säden, hvilken utsås.

Såsom förbrukbara, ehuru i någon annan betydelse,
kunna ock sådana saker betecknas, hvilkas egentliga ända-



39

mål är att föryttras; en dylik sak förbrukas för innehafva-
ren, då han föryttrar densamma. En på beskaffenheten af
en sak beroende egenskap är dock förbrukbarheten i nu nämda
mening allenast under förutsättning, att saken, såsom fallet
är med mynten och myntsurrogaten, åtminstone sedvanligt
har denna egenskap i hvarje innehafvares hand.

III. Begreppen ,,fast" och ,,lös" höra till rumföreställ-
ningarna,- beteckna egenskaper hos saker. De äro uttryck
för den af naturen gifna motsatsen mellan de icke- rörliga
och de rörliga tingen. Saker af förstnämdt slag äro endast
fastigheterna och deras fasta tillbehör, vattenverk och andra
industriella anläggningar å annans grund, med hvilka är
förenad ständig besittningsrätt till grunden x), samt byggna-
der och verk å ofri tomt i stad, med hvilka är förenad
besittningsrätten till tomten 2). öfriga saker höra till de
rörliga tingen, äro lösören, lösegendom.

Lös egendom äro sålunda, utom i de nyss angifna
fallen, byggnader och andra anläggningar å annans grund.
Emellertid underlyda sådana i vissa afseenden, såsom sär-
skildt i fråga om besittning och klander eller annan talan,
hvartill eganderätten gifver upphof, de rättssatser, hvilka
gälla angående fastigheter; de omfattas icke heller af den
grundsats, hvilken H. B. J l : 4 uttalar. Äro byggnaderna
jämte besittningsrätten till grunden intecknade, tillämpas i
utsökningsförfarande å dem hvad angående utsökning och
utmätning af fastighet är föreskrifvet.

Lösegendom äro ock fartygen. De registrering under-
kastade fartygen underlyda emellertid i särskilda afseenden
rättssatser, enahanda eller analoga med dem, hvilka gälla
angående fastigheter.

,,Fast egendom", ,,lös egendom" äro i lagspråket i regeln
synonyma med fastighet, lösöre. I fråga om det förmögen-
hetsrättsliga förhållandet mellan makar och i dödsbo använ-
das dessa uttryck, likasom ock ,,fast" och ,,löst", jämväl för

!) G. B. 10: 2. R. B. 10: 17. Manufaktur- och handtverkeripri-
vilegierna den 29 maj 1739 2 §.

2) J. B. 4: 6; 7: 6.
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att karakterisera olika beståndsdelar i ett bo. De uttrycka
då en i rättsligt hänseende betydelsefull olikhet emellan de
rättigheter, hvilka ingå i en persons förmögenhet eller bo.
Till den förra kategorin höra eganderätt till fastighet, vissa
sannolikt icke mera förekommande besittningsrättigheter till
fastighet, hvilka i det närmaste hafva samma styrka och
innehåll som eganderätten, rätt till frälseräntax) samt sär-
skild rätt till visst fiskslag i visst vattendrag eller del af
vattendrag. Att rättigheter af senast nämda tre slag hän-
föras till fast egendom innebär emellertid icke annat än
att desamma anses och behandlas likasom eganderätt till
fastighet.

8 §. Offentliga saker.

Vissa kroppsliga ting tillgodose väl mänskliga ändamål,
men äro icke egnade att vara föremål för enskildt herravälde,
utan begagnas eller tillgodonjutas af alla. Sådana ting äro
bl. a. luften, det förbiflytande vattnet i vattendragen och
saltsjön 2) samt öppna hafvet utanför landgrundsområdet 3).

Det öppna hafvet är icke i någons ego, icke ens inom
territorialområdet; inom territorialområdet underlyder hafvet
endast statens höghetsrätt. Enskild rätt till visst begränsadt
område i hafvet är väl i och för sig möjlig såsom en be-
gränsad nyttjorätt, exempelvis rätt att med andras uteslu-
tande där idka fiske. I själfva verket erkänner lagen på
urminneshäfd grundad enskild rätt till visst begränsadt fiske-
ställe i hafvet4). Men lagen medgifver icke, utom för det
nyssnämda undantagsfallet, enskild rätt i öppna hafvet och
tillåter icke intaga därstädes ens för idkande af fiske; rätte-
ligen får icke heller särskildt tillstånd till dylik intaga beviljas.

*) J. B. 4 : 5, K. F . angående bördesrätt på landet, af den 27
juni 1720.

2) Härom råda dock olika meningar.
3) Lagen om råskillnad i vatten af den 23 juli 1902 2, 3 §§.
4) Lagen om råskillnad, 4 §.
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Men äfven saker i enskildt herravälde hafva till upp-
gift att tjäna mänskliga ändamål genom att allmänt begag-
nas. Sådana saker kallas offentliga saker. Egenskapen af
offentlig sak tillkommer genom rättssats eller en på rätts-
sats grundad föreskrift. Detta är fallet äfven där rättssatsen
beror på, påkallats af en viss naturlig beskaffenhet hos sa-
ken, genom hvilken denna så att säga af naturen fått be-
stämmelsen att mer eller mindre uteslutande begagnas af alla.

De offentliga sakerna äro ingalunda uteslutna eller un-
dantagna från enskildt herravälde; tvärtom befinner sig äf-
ven den offentliga saken i någons ego. Men det enskilda
herraväldet öfver saken skjutes åt sidan af dennas egenskap
att vara en offentlig sak. Hvarken kan det enskilda herra-
väldet utöfvas, om och så vidt sakens bestämmelse att be-
gagnas af alla därmed skulle lida intrång, eller kan förfo-
gande af enskild betaga saken antydda bestämmelse.

Begreppet offentlig sak innebär icke, att saken uteslu-
tande eller i sin helhet skall vara föremål för allmänt be-
gagnande. Med egenskapen af offentlig sak är tvärtom väl
förenligt, att saken blott i visst eller vissa afseenden får af
alla begagnas, medan dess nyttjande i öfrigt är egaren förbe-
hållet. Nämda egenskap kan ock vara inskränkt till en viss
del af saken, så exempelvis kungsådra och farled. Slutligen
kan den ,,allmänhet", hvilken sakens begagnande är tillåtet,
omfatta ,,alla", men också vara bestämd mera inskränkt.

Därmed att en sak tillerkännes egenskapen af offentlig
sak grundlägges icke någon enskild rätt i eller öfver saken.
Sedt från deras synpunkt, hvilka ] visst nyttjande af den
offentliga saken är tillåtet, kan väl förhållandet betecknas så,
att en allmänningsrätt af motsvarande innehåll föreligger.
,,Allmänningsrätt" uttrycker nämligen synnerligen karak-
teristiskt just det, att fråga är om något, hvilket står en
hvar eller alla öppet. Men en sådan allmänningsrätt är icke
en subjektiv privaträtt eller ens en subjektiv rätt öfverhufvud.
Något annat eller mera föreligger icke än att ett visst nytt-
jande af en sak i kraft af rättssats är alla tillåtet, om, så vidt
och så länge densamma har egenskapen af en offentlig sak,
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och något annat än detta lof, sed t från subjektiv synpunkt,
innebär icke heller begreppet allmänningsrätt

Offentliga saker äro allmänna vägar, gator, torg och
andra allmänna platser i stad, allmänna bryggor och brunnar,
båt- och segelled i sjö och kungsådra i rinnande vatten,
vissa fiskevatten *) m. fl.

Saker, hvilka tjäna eller tillgodose visst särskildt offent-
ligt ändamål, kallas väl ock offentliga saker. Men begreppet
har här en alldeles annan betydelse än i de ofvannämda
fallen, betecknar icke saker, hvilka i visst eller vissa afseen-
den äro undandragna det enskilda herraväldet. Saker, hvilka
tjäna visst offentligt ändamål, äro endast saker med en
särskild ändamålsbestämning, och någon i privaträttsligt hän-
seende relevant olikhet betingas icke däraf, att ändamålet
är ett offentligt ändamål.

2 KAPITLET.

Sakrättens begrepp och innehåll.
9 §. Sakrättens väsen.

Rättssatserna förplikta endast personer. Man kan därför
säga, att rättigheter äro endast förpliktelsernas frånsida, att
det, som i kraft af en rättighet beherskas, kan vara endast
personer, och att sålunda exempelvis eganderätten till en sak
består endast däri, att egaren kan förvägra eller förmena
andra att taga befattning med saken, medan de befogenheter,
hvilka anses inneligga i eganderätten, icke äro annat än ett
oegentligt uttryck för det förhållande, att den personliga
handlingsfriheten icke är för egaren, men väl för andra, in-
skränkt genom rättens normer.

Detta betraktelsesätt är emellertid ensidigt och åter-
gifver icke verkliga förhållandet. Liksom ett hus väl består

B. B. 18: 2, 3, 4 i K. F. 23 juli 1902.
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af tegel och andra ämnen samt skyddar mot blåst, regn och
köld, men är något annat än vare sig summan af sagda
ämnen eller sagda skydd, likaså äro de subjektiva rättig-
heterna något annat än vare sig summan af vissa förplik-
tande rättssatser eller ett rättsskydd. Rättssatserna äro
visserligen riktade till människor; men så vidt de genom sitt
innehåll hänföra sig till något annat än personer, uppstår
genom dem ett sådant förhållande eller läge, att den genom
rättssatserna skyddade kan handla och vandia med, kan
förfoga öfver detta något, har makt öfver detsamma. Denna
makt är icke blott naturlig handlingsfrihet eller ens af rätten
skyddad handlingsfrihet, utan innebär jämväl att handlings-
frihetens utöfning har verkan mot, är bindande för, måste
respekteras af andra, är maktutöfning. Den är ock en både
omedelbar och real verkan eller följd af rättssatser, om än
dessa hvar för sig rent tekniskt blott förplikta. Och just
däri, att en person i kraft af lag har makt, herravälde öfver
någon eller något, består den subjektiva rättens väsen.

Det väsentliga för sakrätterna är, att rättighetens omedel-
bara föremål eller objekt är en viss sak. I sakrätténs natur
ligger därför, att den är en absolut rätt, verkar mot enhvar.
Denna regel gäller lika, vare sig sakrätten har obegränsad
eller blott en till viss tid begränsad varaktighet. En sakrätt
af sistnämda slag är nämligen, så länge den består, lika
absolut, verkar lika mot en hvar, som en sakrätt med obe-
gränsad varaktighet. Men Dämda regel är icke af den be-
skaffenhet, att den icke tillåter undantag. Så exempelvis
kunna vissa begränsade sakrätter i fastighet, hvilka af ega-
ren konstituerats för viss tid, genom „uppsägning" af ny
egare till fastigheten bringas att upphöra vare sig omedelbart
i och med nämda viljeförklaring eller å viss genom den-
samma fastslagen termin. I sådan händelse har väl sakrätten
verkan äfven mot nye egaren, så länge den gäller; men å
andra sidan är denna verkan väsentligen inskränkt just därige-
nom, att han kan genom sin viljeförklaring häfva sakrätten.

Sakrättens innehåll är herravälde öfver saken. Herra-
väldet öfver saken kan vara mer eller mindre omfattande,
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kan innebära befogenhet att råda öfver, nyttja och tillgodo-
göra sig saken i dess helhet, men ock endast befogenheten
att i visst eller vissa afseenden nyttja, bruka eller tillgodo-
göra sig saken. I förstnämda fall är sakrätten eganderatt;
sakrätter af det senare slaget kallas begränsade sakrätter.

Förhållandet mellan eganderätten och de begränsade
sakrätterna får icke uppfattas så, som vore eganderätten den
principiella formen för herravälde öfver saker, de begränsade
sakrättigheterna däremot endast härledda ur denna form, än
mindre så, som vore den begränsade sakrätten tillkommen
genom att en grupp af de i eganderätten liggande befogen-
heterna afskilts från eganderätten. Ej heller är det något
karakteristiskt för den begränsade sakrättigheten, att den
inskränker egarens rätt öfver saken. Eganderätten är näm-
ligen ock underkastad särskilda så kallade legala inskränk-
ningar, hvilka icke motsvaras af någon begränsad sakrätt.
Tillkommer eller bortfaller en legal eganderättsinskränkning,
så inskränkes eller utvidgas eganderätten därigenom på samma
sätt som då en begränsad sakrätt konstitueras eller bortfaller.

Den principiella olikheten mellan den begränsade sak-
rätten och eganderätten ligger däri, att till den förstnämdas
väsen hör viss begränsning, till den senares däremot icke.
En begränsad sakrätt kan icke betecknas utan att denna
väsentliga egenskap kommer till uttryck i beteckningen. Det
herravälde öfver saken, hvilket den begränsade sakrätten
innefattar, är sålunda städse genom rättighetens eget innehåll
kvantitativt begränsadt, medan eganderätten icke innebär
någon begränsning af herraväldet öfver saken, om än en
sådan begränsning kan komma utifrån. Någon annan olikhet
finnes däremot icke. Den begränsade sakrätten innefattar
ett herravälde af samma slag och är själf en lika själfstän-
dig form af herravälde öfver saker som eganderätten. Nöd-
vändigt är därför icke, att saken, som är rättighetens objekt,
tillhör en annan än rättighetens subjekt eller ens öfverhufvud
är i någons ego. En begränsad sakrätt i en sak kan tvärtom
såväl fortbestå som t. o. m. stiftas för den, hvilken eger
saken. Såsom rättsligt herravälde öfver saker äro de be-



45

gränsade sakrätterna underkastade alla de inskränkningar,
hvilka gälla i fråga om eganderätten, och en begränsad sak-
rätt kan inskränka en annan enahanda rätt lika så väl som
eganderätten. Äfven härutinnan är olikheten mellan dem
endast kvantitativ: inskränkningen kan i förstnämda fall
verka allenast inom den gräns, hvilken rättigheten själf
angifver.

10 §. Inskränkningar i den rättsliga makten öfver saker.

Det rättsliga herraväldet öfver saker är icke oinskränkt.
Om än icke direkt i lag uttalad, kan dock den regeln

anses vara erkänd, att sådan rättsutöfning, som sker allenast
för att skada annan eller strider mot god sed och anstän-
dighet, är förbjuden. Vidare synes såsom allmän princip
gälla, att den enskildes herravälde öfver en sak icke får
hindra sakens begagnande, om och så vidt sådant är nöd-
vändigt för att gifva hjälp i verklig fara eller nöd samt åt-
minstone en sedlig förpliktelse att gifva dylik hjälp åligger
honom 1).

Särskildt det rättsliga herraväldet öfver fastigheter är
underkastadt delvis betydliga inskränkningar. I regeln bero
dessa på offentligträttslig grund.

1. En grupp för sig bilda de inskränkningar, hvilka
innebära antingen att ett visst allmännyttjande af jorden är
tillåtet eller att straffrättsligt skydd mot ett dylikt nyttjande
är egaren förvägradt.

Inskränkningar af denna art stadgas framför allt i vatten-
rätten; så vidt gäller de enskilda egoväldena i vattendragen,
äro dessa inskränkningar så omfattande, att sagda egovälden
äfven till den del, som icke utgör kungsådra eller farled, i
vissa afseenden äro att förlikna vid offentliga saker.

En betydelsefull inskränkning af förstnämda slag är
vidare inmutningsrätten, eller den en hvar tillerkända befo-

!) Jfr lagen om vattenrätten den 23 juli 1902 25 § 3 stycket,
S. L. 44: 2.
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genheten att genom föreskrifvet tillvägagående förvärfva ute-
slutande rätt att å andras mark inom angifna gränser tillegna
sig i jorden befintliga metaller och deras malmer eller sjö-
malmen i sjö 1).

Hit hör likaså befogenheten att i skog och utmark å
utsynadt ställe fritt taga väglagningsämne till allmän väg.
En sådan befogenhet tillkommer vägbyggnadsskyldig i ett
vägbyggnadslag inom det område, som vägbyggnadslaget om-
fattar, dock endast för så vidt gäller de allmänna vägar,
hvilkas byggande och underhåll åligger vägbyggnadslaget.
Vägbyggnadsskyldig i ett byavägs-byggnadslag får sålunda
icke till dess byaväg taga väglagningsämne från mark inom
annat byavägs-byggnadslag, om än bägge i fråga om allmän
landsväg höra till ett och samma vägbyggnadslag. Därut-
öfver kan den vägbyggnadspliktige tillerkännas rätt att för
väglagningsämnets forslande emot ersättning begagna annans
enskilda väg eller bro 2).

Ån vidare är en viss begränsad jakträtt å annans mark
en hvar medgifven 3). Egare af bisvärm, som flugit in på
annans mark, är befogad att följa svärmen, märka trät, i
hvilken densamma satt sig, samt borttaga svärmen 4).

Straffrättsligt skydd är åter egare af fastighet förmenadt
mot att annan vandrar eller färdas å hans mark utom tomt
och odlade egor, eller å hans mark plockar vilda bär, svam-
par eller nedfallna kottar, ållon eller nötter. I och för sig
innebär denna omständighet endast att ett nyttjande af
ifrågavarande slag icke ådrager straff, däremot icke att ett
dylikt nyttjande vore en hvar tillåtet. En allmänningsrätt
till sådant nyttjande kan således icke härledas ur nämda
förhållande 5). Egaren är tvärtom obetaget att vidtaga åt-

!) Inmutnings- och grufvestadgan den 12 november 1883 1 §.
2) K. P . om vägar , af den 15 j anuar i 1885 9 §.
3) K. F . om j a k t af den 20 Oktober 1898 11, 12 § ; jfr ock 10 § .
4) B. B. 21 : 1.
5) Se ock lagen om vattenrätten 1: 25 andra stycket. Jfr ock

den genom S. L. 33: 2 upphäfda 35 § i Skogslagen med lydelsen af
S. L. 33: 2.
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gärder, genom hvilka slikt nyttjande faktiskt hindras; utöfvar
någon sådant nyttjande, oaktadt det förbjudits honom af
egaren, begår han en rättsstridig handling. Men å andra
sidan förmår egaren skydda sig mot ingrepp af ifrågavarande
slag endast om och så vidt han faktiskt kan förhindra dem,
och i följd häraf verkar saknaden af straffrättsligt skydd
ock faktiskt såsom en inskränkning i hans rättsliga herravälde.

Vidkommande vidden och omfattningen af den makt,
det rättsliga herraväldet öfver en fastighet gifver öfver rum-
met of van och under jordytan, uttalar sig väl lagen icke
särskildt. Utan allt tvifvel är emellertid ett visst allmän-
nyttjande af rummet ofvan jordytan — exempelvis färdande
med luftskepp - tillåtet på sådan höjd, att något men icke
därmed kan tillskyndas jordegaren. De utmed allmänna vä-
garna gående telegraf- eller telefonliniernas trådar äro dragna
öfver angränsade fastigheters egor, utan att vare sig lof
därtill begärts eller någon förmenat sig kunna påyrka deras
aflägsnande. Ej heller synes jordegare kunna motsätta sig,
att en tunnel dragés genom hans mark så djupt, att icke
något intresse för honom däraf beröres.

2. Tidigare gällde omfattande inskränkningar i dispo-
sitionsrätten öfver landsfastigheterna, hvilka afsågo att trygga
kronans kamerala intresse samt dels förebygga rofkultur och
vanhäfd, dels positivt åstadkomma en sakenlig och ekono-
misk häfd. Numera kvarstå ej andra inskränkningar af
ifrågavarande slag än de, som innehållas i förbudet mot
skattskyldig jords minskning, i stadgandena om befogenhe-
ten att dela jordlägenheter och ingå egobyte, för hvilka tidi-
gare redogjorts, samt i vissa stadganden i skogslagen.

Förbudet mot skattskyldig jords minskning innebär icke
blott det, att jordens indelning i bestämda fastigheter icke
kan godtyckligt, utan allenast i föreskrifvet officialförfarande
ändras; det innefattar jämväl, att sådana sakrätter i en
landsfastighet icke få stiftas, hvilka för en obegränsad eller
mycket lång tid nedsätta fastighetens värde, så vidt icke
särskild rättssats medgifver annat. Sådana rättssatser äro
exempelvis stadgandena om hemföljd eller förläning, rätts-
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satsen att öfverlåtare af landsfastighet eger vid öfverlåtelsen
undantaga vissa egor eller förmåner till enskildt nyttjande
för bestämd tid eller för sin eller annan då lefvande persons
lifstid, stadgandena i K. F. den 10 juli 1901 om inteckning
af rätt till skogsafverkning. En annan konsekvens är, att
fastighet, hvarå intecknad eller ogulden köpeskillings rätt
åtnjutande sytningstunga hvilar, icke kan belastas med ytter-
ligare sytning 1).

Med afseende å skogens stora betydelse för ett lands
klimat- och nedérbördsförhållanden kräfver ett viktigt allmän-
intresse, att den växande skogen å landets skogsbärande
mark vidmakthålles. I sådant syfte innehåller skogslagen
särskilda, tyvärr dock hvarken ändamålsenliga eller tillräck-
liga bestämningar, hvilka dels förbjuda skogsmarks ödeläg-
gande 2) och vissa skadliga slag af skogsmarks nyttjande 3),
dels i fråga om stad eller kommun tillhörig eller vissa slag
af samfälld skogsmark ovillkorligt förbjuda dess nyttjande
annorlunda än efter fastställd hushållningsplan 4), dels slutli-
gen tillåta att två eller flera lägenheters enskilda skogsmar-
ker eller delar af dem genom öfverenskommelse mellan lägen-
hetsegarne, hvilken dock skall vara stadfästad af domstol
för att gälla mot ny egare eller efteråt tillkommen panträtt,
för viss tid ställas under gemensam förvaltning 5).

Ehuru icke hörande till ifrågavarande grupp af inskränk-
ningar bör i detta sammanhang omnämnas det på ett helt
annat allmänt intresse än skogsvårdens beroende förbudet i
13 § skogslagen.

En inskränkning af alldeles annan art innefattas i på-
budet att skog och buskar å ömse sidor af allmän väg skola
afrödjas inom tre alnar från vägdiket eller, om dike ej finnes,
inom sex alnar från vägen6). Påbudet afser nämligen att

1) K. F . den 20 juni 1864.
2) Skogslagen 14 §.
3) Skogslagen 21, 26 §§.
4) Skogslagen 5—7 §§.
5) Skogslagen 1 0 - 1 2 §§.
6) K. F. om vägar af den 15 januari 1883 8 §.
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förebygga att vägen håller sig fuktig, och stadgar sålunda i
vägens intresse en inskränkning i väggrannens rätt.

3. Huru ,,hus i staden skola byggas och uppehållas
och hvad eljes till stadens nytta och prydnad iakttagas bör",
därom stadgas på grund af B. B. 29: 1 och R. B. 10: 20
med kraft af lag för hvarje stad i dess af regeringen fast-
ställda byggnadsordning. Byggnadsordningarna innehålla en
mängd bestämningar, hvilka såväl från hälsovårds- och skön-
hetssynpunkt som till förebyggande af brandfara och eljes
vådligt byggnadssätt inskränka tomtegarnes dispositionsrätt
öfver tomterna.

För orter å landsbygden med större sammanträngd be-
folkning kunna motsvarande föreskrifter utfärdas af senatens
ekonomiedepartement1).

4. Genom en fastighets hänförande till fästningsespla-
nad underkastas densamma de inskränkningar med hänsyn
till dess bebyggande och annan ändring af dess yta, som
finnas nödiga för fästningsverkets försvar2).

5. Inskränkningar i det rättsliga herraväldet öfver saker
kunna konstitueras genom expropriation 3).

öfvergående inskränkningar inträda genom beviljandet
af tillstånd att företaga förberedande undersökning i och för
expropriation4), genom inledande af delningsförfarande eller
annan landtmäteriförrättning samt i vissa andra fall.

6. Slutligen bör omnämnas den inskränkning, som vid-
handengifves af stadgandena angående forntida minnesmär-
kens fredande 5).

11 §. Grannelagsförhållandet.

Jordytans indelning i fastigheter förmår ej upphäfva
den naturliga gemenskapen emellan fastigheter, hvilka gränsa

!) K. F. i ämnet den 15 juni 1898.
a) K. F. i ämnet den 30 maj 1896 och kung. af s. d.
3) Lagen om expropriation den 14 juli 1898 1 §.
*) Å lag 6 kap.
5) K. F. i ämnet den 2 april 1883. Särskilda inskränkningar äro

dessutom stadgade i vattenrätten, se exempelvis B. B. 17 kap. i lagen
den 23 juli 1902 och fiskeristadgan af samma dag.

4
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till eller ligga i omedelbar närhet af hvarandra, lika litet
som gemenskapen emellan de särskilda delarna af ett vatten-
system, ett nederbördsområde eller andra naturliga enheter.
Den naturliga gemenskapen måste städse i vissa afseenden
göra sig gällande trots indelningen i särskilda fastigheter.
Af ett så beskaffadt grannelagsförhållande mellan fastigheter
härflyta därför såväl inskränkningar i som utvidgning af det
rättsliga herraväldet öfver fastigheterna och jämväl positiva
åligganden för dessas egare. Framför allt är detta fallet
inom vattenrättens gebit; men äfven eljes har grannelagsför-
hållandet i flere afseenden stor betydelse.

1. Jordegaren är väl befogad att med andras uteslu-
tande nyttja sin fastighet inom dennas gränser. Men hans
nyttjande går utöfver den egna fastighetens gränser och inne-
fattar ett nyttjande jämväl af andra fastigheter, om det orsa-
kar immissioner å dem. Med ,,immission" betecknas en
sådan inverkan å en fastighets yta eller å rummet ofvan
eller under densamma, som sker utifrån genom att stoft,
damm, kolpartiklar, rök, gnistor, ånga, gaser, lukter o. a. d.
tillföras eller att ljus-, ljud- eller värmevågor eller skakning
fortgå in på fastighetens område. Principiellt gäller sålunda,
å ena sidan att jordegarens nyttjanderätt icke innefattar
befogenhet att å fastigheten företaga handlingar, hvilka or-
saka immissioner å andra fastigheter, å den andra sidan
att jordegaren icke behöfver tåla immissioner utifrån å sin
fastighet1).

Grannelagsförhållandet medför emellertid en så väsentlig
utvidgning af egarens nyttjanderätt och skyldighet att tåla
ingrepp, att principens motsats ter sig som det regelrätta.
Väl innehåller skrifven lag endast undantagsvis någon be-
stämning i förevarande afseende2). Men ostridigt består
nyssnämda förhållande i kraft af en sedvanerätt, och dennas

*) Den i första upplagan härutinnan uttalade meningen är sålunda
oriktig och beror på förbiseende af själfva kärnpunkten, eller den om-
ständigheten att immissionerna icke äro annat än ett ingrepp i egarens
rätt, mot hvilket honom förty tillkommer actio negatoria.

2) Exempelvis vattenrättslagen I: 26, fiskeristadgan 16, 17 §§.
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innehåll synes kunna återgifvas så, att den allmänna princip,
hvilken det rättsliga herraväldet öfver fastigheter i och för
sig gifver vid handen, i grannelagsförhållandet är upphäfd
och kommer till användning endast i fråga om immissioner,
hvilka genom sin art eller grad gå utöfver det normala. Det
normala är icke blott det, som allmänt måste ega rum, som
ligger i sakens natur, utan äfven det sedvanliga; inom grän-
sen för det normala förblir ock städse det obetydliga, ovä-
sentliga. Måttstocken måste förty vara olika för lands- och
för stadsfastigheter, för jordbruks- och för bostadsfastigheter,
för bostads- och för fabriksfastigheter o. s. v.

Stundom förekomma i byggnadsordning för stad före-
skrifter i nu ifrågavarande afseende. Äro i stad vissa tomter
bestämda till fabrikstomter, så innefattar detta, att å dem
få orsakas sådana immissioner, exempelvis buller eller skak-
ning, hvilka äro med nödvändighet förenade med fabriks-
drift, medan det är otillåtet å bostadstomt att orsaka sådana.
Nödvändigt är det, som alls icke eller icke utan orimlig kost-
nad kan förebyggas.

En vidare afvikelse från den allmänna principen är, att
jordegare i vissa fall icke heller kan förbjuda eller begära
förbud emot immissioner, hvilka gå utöfver det normala,
utan allenast fordra ersättning för skada, såsom exempelvis
i fråga om immissioner, som äro med nödvändighet för-
bundna med järnvägsdrift eller seglation med ångfartyg.

2. Då jordskorpan är ett sammanhängande helt, så
innefatta inom en fastighets område vidtagna åtgärder, hvil-
kas verkan är att angränsande fastighet förlorar sitt natur-
liga stöd, ett ingrepp i området för annans herravälde. Det
är därför otillåtet att inom en fastighet gräfva på sådant
sätt eller till sådant djup eller eljest vidtaga sådan åtgärd,
att angränsande fastighet förlorar sitt naturliga stöd eller
att detta rubbas.

Ej heller får å fastighet byggas så, att anläggningen
till någon del skjuter in på grannens mark eller rummet
ofvanom denna *), eller att takdropp från anläggningen eller

r) B. B, 2: 1.
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eljes från densamma nedflytande regnvatten besvärar gran-
nens fastighetx).

Å landsbygden gäller, att hus ej får uppföras närmare
annans tomt än en och en half alnar1). Städernas bygg-
nadsordningar åter förbjuda vanligen att inrätta fönster mot
annans tomt närmare än på ett visst afstånd från tomt-
gränsen.

Bulvan för fågelskytte får ej uppställas närmare annans
rå än tvåhundra meter2).

Lagen uttalar sig icke om det fall, att växande träs
grenar eller rötter skjuta in på angränsande fastighets om-
råde. Sistnämda fastighets egare synes väl befogad att
fordra träts bortflyttande eller rötternas eller grenarnas un-
danskaffande, så vidt de skjuta in på hans område, men
endast där sådant vid objektivt bedömande erfordras för
nyttjandet af hans fastighet. Vägrar eller underlåter träts
egare att efterkomma befogad uppmaning härom, synes
fastighetens egare själf kunna afhugga sådana rötter och
grenar.

3. Egare af järnväg åligger att inrätta och underhålla
lämplig vägöfvergång öfver banområdet, där behof af sådan
yppas för " jordegare eller innehafvare, äfvensom för öfver-
byggare erforderliga afloppsdiken under banan 3).

Vid skifte af tillandning kan den, hvars mark eller väg
före tillandningens tillkomst nådde till vattendraget, fordra
väg till det förändrade vattendraget; likaså kan i skiftad
samfällighet ett väganspråk göras gällande genom yrkande
på rättelse i skiftet. I öfrigt medgifver lag icke rätt att
erhålla väg öfver annans fastighet.

4. Bgare af järnväg åligger att inrätta och underhålla
stängsel i den mån och på de ställen, sådant kan vara er-
forderligt för att annans kreatur må afhållas från banom-
rådet. Denna skyldighet kan dock vid expropriationen mot

1) J . B . 7: 5. R. B, 25: 17.
2) K. F . om j a k t 22 § .
3) Lagen om expropriation 17 §.
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full ersättning öfverflyttas på egaren af det angränsande
områdetx).

Stängselskyldighet eger vidare rum, där äldre lags stäng-
selvitsord genom beslut af kommunalstämman bibehållits
eller stängselskyldigheten enligt äldre lag icke blifvit upp-
sagd 2).

I öfrigt åligger jordegare icke att hålla rågärde mot
grannens mark. Men har grannen inrättat rågärde, får den
förstnämde icke tillgodogöra sig rågärdet för afhållande af
sina kreatur från grannens mark, vid äfventyr att han eljes
är skyldig att efter fulla värdet och hälften därutöfver lösa
så stor del af hägnaden, som belöper sig på hans fastighet,
samt sedan underhålla denna del i minst fem år. Detta
äfventyr inträder oberoende däraf, om jordegaren själf eller
landbo, torpare eller annan, som med laga rätt eller lof låter
sina kreatur beta på hans mark, på anfördt sätt tillgodogör
sig rågärdet. Förutsättning är dock, att jordegaren, innan
rågärdet uppfördes, af grannen uppfordrats att deltaga i upp-
förandet ; har den förre ej bestämdt vägrat att deltaga, skall
han vidare hafva kallats till skifte af hägnadsskyldigheten
samt sådant skifte hafva verkställts i laga ordning äfvensom
den förstnämde hafva underlåtit att inom utgången af föl-
jande juni månad uppföra den honom tillskiftade delen af
stängslet 2).

3 KAPITLET.

Besittning.

12 §. Begreppet besittning.

Det regelmässiga är, att utöfningen af en sakrätt kom-
mer till uttryck i ett faktiskt herravälde öfver rättighetens
föremål. Möjligt är emellertid, att den berättigade saknar

*) Lagen om expropriation 17 §.
2) K. F. om egofred den 19 december 1864.
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faktiskt herravälde öfver saken. Omvändt kan ett faktiskt
herravälde af viss beskaffenhet och omfång faktiskt utöf vas
öfver en sak, utan att den utöfvande har en motsvarande
sakrätt. Emellan detta och det förstnämda fallet eger väl
den väsentliga olikhet rum, att den enes herravälde öfver
saken är grundadt å en rätt, den andres däremot icke. Men
i det yttre gestaltar sig hvarderas herravälde alldeles lika.
Ett bestående herravälde öfver en sak är sålunda en före-
teelse, hvilken har betydelse allena för sig, alldeles oberoende
däraf huruvida en verklig rätt ligger till grund för densamma
eller icke. Den tekniska benämningen på ett sådant herra-
välde är besittning.

Ordet ,,besitta" är hämtadt från tyskan, men förekommer
i fråga om fastighet redan i 1734 års lag1); om fastighet
användes därjämte ,,hafva i handom" 2), om lösöre däremot
,,hafva i händer" 3). Rent etymologiskt beteckna ,,besitta"
,,hafva i händer", att den, om hvilken de utsägas, utöf var
herravälde öfver en sak. I språkbruket har dock begreppet
„besitta", likasom det motsvarande ,,innehafva", fått en be-
tydelse, hvilken icke är inskränkt till saker, utan omfattar
företeelser på alla områden af privaträtten och jämväl på
den offentliga rättens gebit, och hvilken innebär att ett
herravälde faktiskt utöfvas, hvilket till sin objektiva typ
motsvarar innehållet af en viss rättighet eller befogenhet.
Sakbesittning är sålunda blott ett slag af besittning, om än
måhända det viktigaste och urtypen för all besittning.

Begreppet herravälde betecknar ett maktförhållande af
åtminstone någon varaktighet; ett faktiskt herravälde kan
föreligga allenast där ett dylikt maktförhållande framträder
synligt i det yttre. Ett herravälde öfver fastighet kommer
typiskt till uttryck däri, att fastigheten brakas, nyttjas eller
begagnas i enlighet med sitt ändamål; nyttjar någon en
fastighet, men erlägger härför lega till dess egare, så utvisar

*) J. B. 15: 1, B. B. 10: 14.
2) J. B. 18 pr. 1 §.
3) H. B. 10: 6, 1; 18: 1.
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legans erläggande och uppbärande, att äfven den sistnämde
faktiskt har herravälde öfver fastighetenx). Begagnandet
åter kan omfatta hela fastigheten eller, blott en viss del af
denna, kan afse tillgodogörande af hela nyttan af fastigheten,
men ock vara mer eller mindre inskränkt. I hvardera fallet
utvisar emellertid begagnandets egen beskaffenhet dess be-
gränsning, och samma olikheter i omfång och beskaffenhet,
som ega rum mellan de särskilda sakrätterna, komma så-
lunda till objektivt uttryck äfven i det faktiska herraväldet.
Omvändt utvisas ett varaktigt maktförhållande endast af ett
så beskaffadt nyttjande, som till sin objektiva typ motsvarar
innehållet af någon viss sakrätt.

Förhållandet är enahanda med byggnader och andra an-
läggningar å en fastighet, hvilka icke utgöra delar af fastig-
heten. Ty ehuru rättsligt gällande såsom lösegendom be-
gagnas och nyttjas dessa i enlighet med sitt ändamål alldeles
på samma sätt som sådana anläggningar, då de höra till
•en fastighet. Andra lösören kunna i allmänhet icke nyttjas
annorlunda än i sin helhet. Nyttjandet af lösören har icke
heller i regeln den typiska beskaffenhet, att i nyttjandet
såsom sådant kommer till uttryck, huruvida ett varaktigt
maktförhållande till saken eger rum eller icke, än mindre
huruvida detta är mer eller mindre omfattande eller begrän-
sad! En persons herravälde öfver ett lösöre kommer däre-
mot till synes däri, att han har saken i sin värj.o, i sin värd.

Besittningen är faktiskt herravälde. Oftast hvilar väl
besittningen på en rättsgrund. Men för besittningen såsom
sådan är det oväsentligt, huruvida den antagna rättsgrunden
är giltig eller icke, eller huruvida en rättsgrund öfverhufvud
alls åberopas. Likasom besittningen således är oberoende af
rätten att besitta, är omvändt rätten att besitta icke heller
besittning.

Besittningen är vidare icke annat än faktiskt herravälde.
Besittningen åtnjuter visserligen ett visst- rättsskydd, och
under vissa omständigheter har besittningen äfven vissa

i) Jfr ock B. B. 21: 2.
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rättsverkningar. Men besittningen grundar sig icke å, utan
är tvärtom förutsättning för rättsskyddet, och hvarken detta
skydd eller antydda med viss besittning förbundna rättsverk-
ningar förändra besittningens väsen af ett rent faktiskt
herravälde. Besittare af lösöre är sålunda den, i hvars om-
vårdnad lösöret befinner sig. Hans besittning omfattar äfven
det, som kommit i ett sådant yttre förhållande till saken,
att det därigenom synligt är i besittarens våld. Inkommer
vildt i utsatt fångstredskap, eller driftefä i annans vallade
hjord, så utsträcker sig besittningen af redskapen eller hjor-
den utan vidare till det fångade vilda eller driftefät. Likaså
blir besittare af lösöre jämväl besittare af det, som dolts i
eller fästats vid lösöret. Besittare af fastighet är åter denr

hvilken brukar eller eljes nyttjar fastigheten så, som om
han därmed utöfvade någon sakrätt i fastigheten, eller af
annan för fastighetens nyttjande uppbär lega såsom om han
på grund af en sakrätt vore därtill berättigad.

Besittningen af lösöre omfattar, med det ofvan antydda
undantaget, städse hela saken. En del af ett lösöre kan
vara föremål för särskild besittning allenast, om den afskilts
från det hela. Besittningen af lösöre har ock städse samma
omfång och innehåll; det gifves icke olika slag af lösörebe-
sittning. Lösörebesittningen är därför alltid exclusiv. Ett
lösöre kan besittas af flere blott gemensamt, icke däremot
samtidigt af dem hvar för sig. Däremot kan lika så väl
visst område eller eljes en bestämd del af en fastighet be-
sittas som hela fastigheten, och det gifves lika många slag
af fastighetsbesittning som af sakrätter, såsom egare-, nyttjo-
rätts-, lego- och sevitutsbesittning. En besittning af fastig-
het utesluter därför icke, utan kan bestå samtidigt med en
annan besittning af samma fastighet, så framt de hafva olika
innebörd. En hela fastigheten omfattande nyttjorättsbesitt-
ning är emellertid i regeln så vidsträckt, att något utrymme
för ett faktiskt herravälde för egaren icke återstår.

Besittningen är omedelbart faktiskt herravälde. Den, som.
icke har något omedelbart herravälde öfver en sak, besitter
icke heller saken. Hvarje besittare besitter vidare i eget namn.
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Så är exempelvis depositarien eller låntagaren den verklige
och ende besittaren af inlagsfät eller lånegodset, änskönt
han uttryckligen erkänner sig innehafva saken såsom depo-
nenten eller långifvaren tillhörig. Likaså är i regeln för-
myndaren, och icke myndlingen, besittare af myndlingens
lösören, så vidt dessa icke befinna sig i främmande perso-
ners vård 1). I eget namn, och icke ens för egarens räkning,
besitter ock nyttjorättshafvare och landbo. Något helt annat
är, att den persons besittning, hvilken innehar saken såsom
annan tillhörig, kan i vissa afseenden räknas den sistnämde
till godo såsom om denne själf hade besuttit.

Fastighetsbesittning kan utöfvas genom ställföreträdare 2),
lösörebesittning däremot i allmänhet icke; den, som skulle
vara ställföreträdare, blir nämligen själf besittare. Där dock
lösören utgöra tillbehör till fastighet, som förvaltas af ställ-
företrädare, eller då hufvudmannens lösören eljes befinna sig
å sådan fastighet och där vårdas af besittningsbiträde, som
for ändamålet anställts å hufvudmannens vägnar, utöfvar
ställföreträdaren blott hufvudmannens besittning af dessa
lösören. Ställföreträdaren utöfvar besittningen i den verklige
besittarens namn och å hans vägnar, icke i eget namn.
Nyttjorättshafvare eller landbo, hvilken utöfvar en fastig-
heten tillskrifven servitut å annan fastighet, är därför icke
ställföreträdare för den förstnämda fastighetens egare. Men
väl utöfvas besittningen såsom om en motsvarande sakrätt
vore förbunden med nämda fastighet, och på grund häraf
tillgodoräknas hans besittningsutöfning fastighetens egare.

Såväl fastighets- som lösörebesittningen kan utöfvas och
utöfvas oftast till någon del, ofta till och med hufvudsakligen,
med biträde af 'andra. Besittningsbiträdet har icke själfstän-
dig vård om saken, utan utöfvar vården under tillsyn af den,
hvilken ombetrott honom sagda sysslande. Till besittnings-
biträden höra framför allt de, hvilka underlyda besittarens

!) Myndling öfver femton år, hvilken själfständigt och icke blott
såsom besittningsbiträde har lösören i sin vård, är dock själf besittare
af sådana lösören.

2) J. B. 4: ]; 10: 1, 2.



målsmanskap, och vidare hans tjänare. Tjänaren står näm-
ligen i det personliga afhängighetsförhållande till husbonden,
att denne har full faktisk rådighet icke allenast öfver all
den honom tillhöriga egendom, hvarmed tjänstehjonet i och
i följd af sin tjänst tager befattning, utan ock öfver det,
som af husbonden eller lör dennes räkning särskildt ombe-
trotts i tjänarens vård, så att husbonden när som hälst kan
fråntaga tjänaren sådan egendom. Besittningsbiträde är ock
den, hvilken är anställd såsom biträde i en handelsbod, kon-
tor, bank, fabrik o. s. v. särskildt ock den såsom kassör
anställde, samt bolagsdisponenten och prokuristen, hvilken
arbetar under bolagsstyrelsens eller chefens omedelbara till-
syn. Ett besittningsbiträdes sysslande kan ock öfvertagas
för visst fall.

13 §. Förvärf af besittning.

Förvärf af besittning är liktydigt med ernående af det
faktiska herraväldet. Besittning har förvärfvats, då ett sådant
yttre tillstånd åvägabragts, hvari ett herravälde realt kom-
mer till uttryck, och uppbäres af en motsvarande vilja.

Besittningsförvärf erfordrar i regeln en därpå riktad vilja,
viljan att ernå det faktiska herraväldet öfver saken. Det
vanliga är, att faktiskt herravälde öfver en sak kommer till
stånd just genom yttringen af viljan att åvägabringa ett
sådant förhållande, likasom att det just beror på tillvaron
af en dylik vilja, huruvida ett faktiskt herravälde uppstår
eller blott ett tillfälligt innehafvande föreligger. Men för-
hållandet kan ock vara annorlunda. Inkommer en and i
redskap för fiskfångst eller sväljer den en med bete försedd
pålkrok, eller inkommer skogsfågel i en till torkning utsatt
ryssja, blir besittaren af redskapen äfven besittare af det
sålunda fångade vilda, ehuru han icke afsett eller ens tänkt
sig möjligheten af dylik fångst. Fastnar flottholme vid an-
nans strand, blir denne besittare af flottholmen. Aflämnas
i en persons hem under hans frånvaro en bok, blir han be-
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sittare af boken, t. o. m. om denna mottagits, icke af någon
bland hans husfolk, utan af en främmande person, som in-
väntade honom i hans hem. Återkommer en förlupen hund
själfmant till husbondens hem, har den utan vidare kommit
i hans besittning, oaktadt han icke ens ännu erfarit, att
hunden återvändt. I dessa och andra dylika fall eger besitt-
ningsförvärf rum utan att besittaren har viljan att sätta
sig i besittning af den ifrågavarande saken, ofta t. o. m.
utan hans vetskap. Å andra sidan föreligger i sådana fall
en verklig besittningsvilja och kommer besittning endast i
kraft af denna vilja till stånd. Besittningsförvärfvet upp-
bäres nämligen af den generella besittnings vilja, hvilken
yttrar sig i utläggandet eller vårdandet af fångstredskapen
eller däri att strandegaren eller husherren råder öfver sin
strand eller sitt hem. Besittning kommer därför icke till
stånd, där af omständigheterna framgår, att besittningsvilja
saknas, eller där en motsatt vilja yttras. Så exempelvis blir
egare af fångstredskap icke besittare af tamdjur, som in-
kommit i redskapen.

Förhållandet är eller kan vara enahanda, då det yttre
sakförhållande, som erfordras för besittning, åvägabringas af
ett besittningsbiträde.

Förvärfvande af besittning är icke ett rättsärende och
förutsätter därför icke heller hos den förvärfvande förmåga
att ingå rättsärenden. Endast en sådan mogenhet erfordras,
att förvärfvaren kan hafva verklig besittningsvilja1). Äfven
omyndig kan därför i regeln förvärfva besittning, så snart
han fyllt femton år. Huruvida barn under femton år upp-
nått tillräcklig förståndsmogenhet för att hafva verklig be-
sittningsvilja, det beror åter icke enbart på graden af barnets
intellektuella utveckling. Hänsyn måste nämligen ock tagas
till beskaffenheten af det besittningsförvärf, som är i fråga;
ett slag af besittningsförvärf kan förutsätta betydligt större

*) Ä. B. 19: 1 antyder, att barn under femton år kan förvärfva
egendom, M. B. 42: 4 åter, att barn under tolf år icke kan uppgifva
besittning.
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mogenhet än ett annat. Ett barn kan sålunda väl hafva
förmåga af besittningsvilja inom vissa gränser, ehuru det
saknar sådan förmåga utom dessa gränser.

Det yttre sakförhållande, hvari ett faktiskt herravälde
öfver en sak kommer till uttryck, åvägabringas likaledes i
regeln genom en därpå riktad handling af förvärfvaren.
Handlingen är ett åtgörande, hvarigenom han försättes i ett
varaktigt maktförhållande till saken, och hvilket i sin typiska
gestalt innefattar, att han tager, sätter sig i besittningen af
densamma. Hvarje sådan handling kan därför betecknas
såsom ett besittningstagande.

Likasom emellertid i vissa fall besittning förvärfvas
utan en särskild därpå riktad vilja, så eger i samma fall
vanligen icke heller besittningstagande rum, utan åväga-
bringas det yttre sakförhållandet på annat sätt. Såväl vilja
att förvärfva besittning" som besittningstagande vore däremot
af nöden, om någon ville tillvälla sig besittningen af tam-
höns, som inkommit i hans fångstredskap, eller om någon,
medan annan är på besök hos honom, ville tillvälla sig be-
sittningen af dennes i tamburen upphängda öfverrock.

Besittningstagande kan omfatta saker, hvilka icke där-
förinnan varit i någons besittning, såsom exempelvis ville-
bråd, eller hvilka väl tidigare varit i, men kommit ur annans
besittning, såsom bortkastade eller förlorade saker eller bi-
svärm, som förirrat sig. Hvarken i det ena eller det andra
fallet är dock besittningstagande städse en hvar lofgifvet.

Vida vägnar oftare förekommer emellertid, att besitt-
ningsförvärfvet hänför sig till saker, hvilka äro i enskilds
herravälde. Ett besittningstagande är väl i detta fall icke
möjligt annorlunda än att den redan bestående besittningen
därmed upphäfves eller, i fråga om fastighet, åtminstone in-
skränkes. Men en bestående besittning utesluter icke, att
annan, låt ock vara rättsstridigt, t. o. m. emot besittarens
vilja sätter sig i sakens besittning. Fullbordas det, så har
den förutvarande besittaren, vare sig den andres besittnings-
tagande var rättsstridigt eller icke, afhändts besittningen af
saken, eller har vid sidan af hans besittning af fastigheten
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tillkommit en ny besittning, genom hvilken den förstnämda
numera är begränsad och inskränkt.

Det vanliga är likväl, att besittningen förvärfvas med
dens samtycke, hvilken vid tidpunkten för förvärfvet besitter
saken, vare sig att denne gifvit lof till besittningstagandet
eller själf öfverlämnar saken åt den andre, eller att han till
den andre öfverlåter saken eller upplåter viss rätt i denna
och i öfverlåtelsen resp. upplåtelsen af själfva rättigheten
inbegriper jämväl besittningen. Skenbart ter sig väl i dessa
fall förhållandet så, som om besittningen öfverlätes och för-
värfvet icke skedde genom besittningstagande. Ett sådant
förvärf kallas ock derivativt, medan ett originärt förvärf
skulle föreligga, då det sker genom besittningstagande. Emel-
lertid synes en persons faktiska herravälde öfver en sak icke
vara något så beskaffadt, att det kan öfverlåtas till en annan.
Dess öfverlåtande förmår icke heller allena för sig bringa till
stånd, att den andre faktiskt har herraväldet öfver saken.
Om än salubref å fastighet innehåller, att besittningen ome-
delbart öfvergår till köparen, så ernår denne icke därmed,
utan saknar tvärtom det faktiska herraväldet öfver fastig-
heten, så länge han icke tillträdt densamma. Att så är fram-
går tydligt, där säljaren emellertid förvägrar köparen att till-
träda fastigheten; genom en dylik vägran tillvällar sig säl-
jaren icke en besittning, som köparen redan har. öfverlå-
telsen förmår icke mera än att köparen får, eger rätt att,
möjligen ock att han bör taga saken i sin besittning, utan
att säljarens besittning står i vägen.

Besittningstagande försiggår likaledes, då en begränsad
besittning af fastighet utvidgas — såsom då landbo tillvällar
sig egarebesittningen — eller då besittningsbiträde tillvällar
sig besittningen af det han har omhänder, eller ställföreträ-
dare, som utöfvar hufvudmannens besittning af fastighet,
tillvällar sig själf besittningen. Däremot förvärfvar besitt-
ningsbiträde utan särskildt besittningstagande besittningen
af en sak, som han har omhänder, om besittaren exempelvis
skänker saken åt honom (s. k. traditio brevi manu).

Besittning kan, likasom utöfvas, så ock förvärfvas genom
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besittningsbiträde. Likaså kan besittning förvärfvas genom
ställföreträdare, besittning af lösöre likväl endast under
samma förutsättningar, som gälla för utöfning af lösörebesitt-
ning genom ställföreträdare. Ställföreträdaren kan förvärfva
besittning- t. o. m. för den, hvilken icke har förmåga af
besittningsvilja.

14. Besittningens upphörande.

Förlust af besittningen är liktydig med det faktiska
herraväldets upphörande. Det faktiska herraväldet kan af
besittaren frivilligt uppgifvas, men också upphöra utan eller
emot hans vilja, såsom då lösöre förstöres eller tappas, tam-
djur förlorar consuetudo revertendi eller besittningen afhän-
des honom af annan.

Det faktiska herraväldet har icke förlorats därmed, att
utöfning af detsamma för tillfället icke eger ram eller icke
kan ega rum på vanligt sätt, icke heller därmed att herra-
väldet för tillfället alls icke kan utöfvas, om detta beror på
något så beskaffadt hinder, att det hör till tingens vanliga
ordning att dylika hinder inträda för att inom kort åter
bortfalla. Besittningen anses icke hafva afbrutits ens oaktadt
den i verkligheten förlorats, så framt förlusten var ofrivillig
och det faktiska herraväldet genast eller inom alldeles kört
ånyo återställes.

För besittningens uppgifvande är icke tillräckligt, att
besittningsvilja saknas; därtill erfordras tvärtom den positiva
viljan att icke vidare hafva besittningen. Det är icke heller
tillräckligt, att en sådan vilja finnes och på något sätt
yttrats; oaktadt jag kastat en sak i papperskorgen, är den fort-
farande i min besittning, om än i bortkastandet vanligen ligger
uttaladt lof för annan att taga saken i besittning. Tvärtom
måste viljan att uppgifva besittningen hafva fått uttryck i
ett motsvarande yttre sakförhållande. Besittningen upphör
förty icke därigenom att besittningsvilja hos besittaren sak-
nas, om det oaktadt det yttre sakförhållande fortbestår, som
är det objektiva uttrycket för hans herravälde. Den går icke



63

förlorad, om än besittaren alldeles förgäter sakens tillvaro
eller ligger så svårt sjuk, att han icke har medvetande om
sitt, eller blir vansinnig. Icke ens besittarens död medför,
att saken får tagas i besittning af hvem som helst, om än
det å andra sidan icke synes kunna sägas enligt finsk rätt, att
besittningen öfvergår till den dödes arfvingar1).

öfverlefves den döde af enka, som „ sitter i boet" och
således besuttit med honom, fortfar hennes besittning. Finnes
arfvinge, som lefde hos arflåtaren och sålunda vid dödsfallet
redan satt i boet, blir han i och med dödsfallet besittare
eller, om äfven make lefver efter den döde, sambesittare af
den egendom, hvilken var i arflåtarens besittning. Ett sär-
skildt besittningstagande erfordras då icke 2), Annan arfvinge
däremot måste däremot „ träda till arf vet", taga det i
besittning3). Finnes åter icke sådan arfvinge, som med
dödsfallet erhåller besittningen, såsom då arfvingen är bo-
satt annorstädes och särskildt då han eller hans vistelseort
är okänd, upprätthålles emellertid det faktiska herraväldet,
sådant det bestod vid besittarens död, af dennes besittnings-
biträden4), intill dess arfvinge eller af domstolen förordnad
syssloman tagit egendomen i besittning eller denna satts i
kvarstad5). Men äfven där en sak i följd af dödsfall är
utan all vård och tillsyn, såsom exempelvis hvad under färd
utom hus afliden okänd man bar på sig eller medhade, får
saken tagas i besittning endast af myndighet eller enligt dess
uppdrag; annan däremot är blott tillåtet att såsom frivilligt
besittningsbiträde åt myndigheten taga saken om händer6).

15 §. Besittningens rättsskydd.

Besittningen åtnjuter skydd dels genom det allmänna
förbudet mot s. k. ,,själfpantning" eller ,,egenhandsrätt", mot

r) Se dock Chydenius, Finsk arfs- och tes taments rä t t s. 37.
2) Ä. B. 9: 1; jfr dock 9: 6 „sät ta sig i egendomen".
3) Ä. B. 14: 2.
4) Å. B. 9: 1 ,,de, som vid dödsfallet den omhände rha f f .
'•>) Ä. B. 15: 5.
6) M. B. 42: 4, S. L. 28: 2 m. 11.
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själfhjälp i motsats till rättshjälp *), dels genom de rättssatser,
hvilka innefatta en närmare användning af den allmänna
grundsatsen å vissa särskilda fall.

Den teoretiska grunden till förbudet mot själfhjälp är i
främsta rummet krafvet på rättsskydd för bestående rättig-
heter. Rättskyddets uppgift att jämväl värna det bestående
tillgodonjutandet af en rättighet mot orättmätigt ingrepp
förverkligas nämligen icke, om ingrepp i en faktiskt bestående
rättsutöfning får ske, innan objektivt fastslagits, att ett så-
dant ingrepp är materiellt rättmätigt, och att således anspråk
på rättsskydd emot detsamma icke eger rum. För att till-
godose sagda uppgift är det därför en teknisk nödvändighet
att såsom allmän regel uppställa förbudet att taga sin rätt
annorlunda än efter laga dom. Ursprungligen hade ock förbu-
det mot själfpantning endast detta innehåll. Först i andra rum-
met, och jämväl historiskt senare, kommer hänsynen till den
allmänna ordningens intresse, hvilket kräfver att den enskilde
öfverhufvud ej må genom själfhjälp utan endast genom an-
litande af det allmännas rättshjälp förverkliga anspråk mot
annan.

Formellt är väl förbudet mot egenhandsrätt riktadt mot
ingrepp på grund af en verklig eller förmenad privaträtt,
hvilken skulle förverkligas genom ingreppet, däremot icke
mot ett ingrepp, som sker utan att en sådan rättsgrund
finnes eller förmenas finnas. Då lagen emellertid förbjuder
egenmakt af förstnämda slag, så uttalar den därmed jämväl,
att än mindre ett ingrepp, för hvilket icke ens materiell rätt
kan åberopas, får ifrågakomma. Där någon afhänder annan
en sak, till hvilken den afhändande icke har någon rätt, så
innefattar dessutom hans handling icke annat än att han
tillskansar sig att framom den andra hafva saken och så-
lunda i själfva verket tager sig en rätt.

Lika litet som begreppet besittning är förbudet mot
egenhandsrätt inskränkt till företeelser, på sakrättens område.
Skyddet för sakbesittningen är icke heller något annat eller

!) U. B. 1: 4; M. B. 52: 1; 20: 14; U. L. 7: 14, S. L. 16: 14.



65

mera än det skydd, som ligger i sagda förbud och i påfölj-
derna af dess öfverträdande, ehuru rättsskyddet härvid ses
från synpunkten af den enskilda befogenhet, den lidande i
sådant fall tillkommer att själf värja sig eller att begära att
vidare öfverträdande hindras eller att förhållande, som genom
öfverträdelsen rubbats, varder återställd!

Förbudet omfattar endast det egenmäktiga ingripandet
i annans besittning, således icke handlingar, hvilka väl ut-
göra ett ingrepp i annans besittning, men företagas af of-
fentlig myndighet inom dess formella behörighet. Förbjudet
är vidare ett egenmäktigt ingripande allenast om det är
rättsstridigt, d. ä. där icke särskild rättssats tillåter själf-
hjälp. Så är exempelvis egenmäktigt besittningstagande
tillåtet i och för utöfvande af laglig retentionsrätt1).

Ett egenmäktigt ingrepp i annans sakbesittning yttrar
sig såsom ett störande eller såsom ett afhändande af dennes
besittning. Såsom störande af besittning betraktar lagen
besående af annans åker och öfverhufvud handlingar, genom
hvilka besittarens eget nyttjande icke uteslutes2). Få emel-
lertid sådana handlingar opåtalade af besittaren fortgå under
någon tid, kan påföljden blifva, att sagda handlingar förlora
egenskapen att vara ett störande af annans besittning, och
att förty den förre icke vidare har ohindrad besittning eller
åtminstone att det icke vidare kan ,,finnas ljusliga", att han
är den verklige besittaren, den andre blott en störare af
hans besittning, och att hans besittning sålunda är tvistig 3).

Besittaren är befogad att med egen makt, om så fordras
äfven med våld, afvärja handlingar af annan, hvilka inne-
fatta störande af eller försök att afhända honom hans be-

1) Se ock M. B. 40: 8, S. L. I. 12 §, Skogslagen 47 §, B. B. 17: 17
<i lagen den 23 juli 1902), K. F . om jakt den 20 oktober 1898 33, 34,
37 §§, K. P. om egofred den 19 december 1864 7 §.

2) Det tekniska uttrycket för handlingar, hvilka innefatta störande
af besittning af fastighet och i synnerhet fastighet på landet, är
påverka", för afhändande åter B taga med våld" och Mintaga". B. B.
4: 3 ; 10: 4, 6; J. B. 18: 1.

3) B. B. 10: 6.
5
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sittning. Denna befogenhet förutsätter, att besittningen är
ohindrad och ostridig i förhållandet till den, mot hvilken
försvaret skall utöfvas; den upphör, om och så snart besitt-
ningen definitivt afhändts besittaren. När så skall anses
hafva skett kan icke angifvas i en allmän regel, utan måste
bedömas på grund af omständigheterna i det konkreta fallet.
Har exempelvis någon på grund af öfverenskommelse med
annan begynt nyttja fastighet eller del däraf såsom denne
tillhörig och mot skyldighet att till honom erlägga årlig lega,
så är egarebesittningen icke ännu afhänd den sistnämde
därmed, att den nyttjande sedan, låt ock vara icke alldeles
utan objektivt fog, tillskrifver sig eganderätten till fastighe-
ten, icke ens därmed att han på sådan grund vägrar att
erlägga legan, utan legotagaren måste hafva åvägabragt ett
sådant yttre sakförhållande, att upplåtaren dåmera är hindrad
att utöfva herravälde öfver saken, med mindre han med våld
återtager den 1). Hufvudman afhändes icke heller hans fastig-
hetsbesittning därigenom, att ställföreträdaren begynt utöfva
besittningen i eget namn, så framt och så länge hufvud-
mannen kan utöfva herravälde öfver saken och genom sådan
utöfning återställa det riktiga förhållandet, utan först då
sådant icke vidare kan ske annorlunda än med våld.

Under vissa omständigheter får emellertid en redan af-
händ besittning med egen makt återtEigas. Den, hvilken
genom brott afhändts. lösöre, får återtaga det af förbrytaren
å färsk gärning, i öfrigt äfven af lös eller okänd person
eller af den, som är misstänkt att vilja rymma. Förstnämde
rättssats eger tillämpning äfven å fastighetsbesittning2).

Besittaren är vidare befogad att kvälja störande af hans
besittning. Till sitt väsen är kväljandet talan om upphäf-
vande af timadt intrång eller om förbud mot upprepadt stö-
rande eller om hvardera; det kan hafva allenast nämda
innehåll, om än det vanliga är, att kväljandet sker i formen

*) Jfr ock rf. 131 s. 49 i Samling af Justitiedepartementets domar,
2) S. L. I. 12 §. Om det härvid tillåtliga våldet, se S. L. 3: 7 och

Grotenfelt kommentar.
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af kriminell talan. Den, hvilken afhändts besittning, kan
åter begära att varda återinsatt däri. Sådan rättshjälp får
i vissa fall gifvas honom omedelbart af utmätningsman eller
polismyndighet1). I regeln måste dock den depossiderade
hos öfverexekutor begära eller hos domstol föra talan mot den
afhändande om besittningens återställande. 1 öfverensstäm-
melse med den teoretiska grunden för förbudet mot egen-
handsrätt är emellertid såväl i det ena som i det andra
fallet invändning om materiell rättighet till saken från den
afhändades sida icke utesluten: förfarandet är icke hvad
man kallar rent possessoriskt. De grundsatser, hvilka härutin-
nan äro uttalade, gälla lika vidkommande restitutionstalan
som vid kväljandet af besittnings störande.

Möjligheten att genom påstående om materiell rätt, resp.
bättre rätt till saken än den depossiderade tillkommer, med
framgång afvärja hos öfverexekutor gjordt restitutionsyrkande
är visserligen snäft begränsad, t. o. m. snäfvare än beskaf-
fenheten af det processuella förfarandet hos öfverexekutor i
och för sig skulle kräfva. Men är det uppenbart, att dejicienten
var berättigad att få saken om händer, så bifalles restitu-
tionsyrkandet icke, oaktadt sökanden afhändts besittningen
med egenmakt2). I rättegång vid domstol kan åter kä-
randens restitutionsanspråk städse mötas med påstående om
rätt till saken. Medgifves påståendet, eller förmår svaranden
genast visa dess riktighet, bifalles icke heller här restitutions-
yrkandet, om än svaranden likväl kan ådömas straff för det
brott mot allmän" ordning, han begått8). I motsatt fall
däremot föreskrifver väl domstolen, om kärandens besittning
var ohindrad, att det tagna skall återställas, jämte det den
ådömer svaranden straff. Men sagda föreskrift meddelas
blott genom ett förfogande i rättegången, hvilket förty genast
får verkställas, och hvari ändring icke kan särskildt sökas,
och domstolen fortfar med handläggningen af målet såsom

1) U. L. 7: 14; S. L. I. 12 §.
2) U. L. 7: 14.
3) Se Wrede, Föreläsningar öfver utsökningsväsendet s. 493.
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en tvist om bättre rätt till saken. Först vid målets slutliga
afgörande synes böra dömas öfver anspråk på skadeersätt-
ning på grund af afhändandet; anspråket förkastas, om dom-
stolen fastslår att svaranden hade rätt att hafva eller återfå
saken. Är emellertid kärandens besittning icke ohindrad i
förhållande till svaranden, föreskrifver domstolen först genom
förfogande i rättegången, att tvisteföremålet skall vara i
„kvarstad", och målet fortgår sedan såsom tvist om bättre
rätt. I sådant fall dömes vid slutliga afgörandet ock öfver
straffanspråket, men svaranden undgår straff, om han vin-
ner i tvisten om bättre rätt1). I alla dessa fall afdömes
tvisten alldeles oberoende däraf huruvida det provisoriska
förfogandet emellertid efterkommits eller verkställts eller icke.

Hör tvisten om eganderätten till annan domstol än den,
hvilken handlägger talan om besittningens återställande, kan
domstolens förfogande om återställande icke meddelas an-
norlunda än i slutligt utslag, jämte det svaranden anvisas
att på stämning vid vederbörlig domstol utföra sin talan
om eganderätten; i detta fall måste ock genast dömas öfver
skadeersättningsanspråket. Svarandens rätt att underkasta
eganderättstvisten domstolens pröfning får emellertid icke
på denna grund göras beroende däraf, att återställande egt
rum.

Anspråket på återställande kan af den depossiderade
göras gällande mot den, som med egenmakt afhände honom
besittningen. Åtminstone då saken är lösöre, hvilket icke
underlyder normerna angående besittning af fastighet, kan

, anspråket göras gällande jämväl mot sådan besittare, som

!) B. B. 10: 6. Jfr ock J. F. T. 1897 s. 476 ff.
Understundom kan väl det, som motsvarar återställande, resp.

förbud mot störande, icke föreskrifvas genom förfogande i rättegången,
såsom exempelvis om legotagare på grund af påstådd eganderätt vägrar
att gälda lega eller afflytta vid legotidens utgång. Men liksom vid
likvid besittning slutlig dom gifves i den del af målet, som angår lag-
brottet, men målet i öfrigt fortgår, så gifves i nyssantydda fall lika-
ledes slutlig dom i den del, som angår legans erläggande, resp. afflyt-
tandet, medan målet fortgår så vidt gäller eganderätten.

Jfr ock rf. 131 s. 49 i Samling af J. D:s domar.
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åtkommit besittningen genom öfverlåtelse eller lof af dejicien-
ten och med vetskap om sättet för hans åtkomst1).

Tagande med egenmakt är icke detsamma som tagande
utan lof. Egenmakt utöfvar icke den, som tager med be-
sittarens vetskap och under sådana omständigheter att denne
borde uttala sin gensaga, om han hade något att invända
mot åtgärden, vidare icke heller den, som med fog kan anse
sig icke handla mot besittarens vilja. Å andra sidan är
det icke väsentligt för det egenmäktiga tagandet, att det
sker med våld eller ens mot besittarens uttryckliga förbud;
äfven det hemliga tagandet, likasom ,,svikligt tagande" från
barn under tolf år eller „ af vita", är egenmäktigt tagande 2).
Väsentligt är blott, att den handlande vet eller måste veta,
att han tager i strid mot besittarens vilja. Med egenmakt
tager .. därför ock den, som sätter sig i besittning af en sak på
grund af lof eller öfverlåtelse af besittningsbiträde, så framt
dennes egenskap af besittningsbiträde var eller måste vara
honom veterlig och omständigheterna icke äro sådana, att
han med fog kunde anse besittningsbiträdet behörigt att
företaga förfogandet3).

Någon viss tid är väl icke föreskrifven, inom hvilken
anspråk på återställande i grund af egenmäktigt afhändande
skall göras gällande. Men lagens allmänna grundsats att
det, som, om än med olag tillkommet, består i rättens form,
måste angripas, vid äfventyr att det eljes vinner rättens
sanktion, synes böra gälla äfven här, så att anspråket bör
göras gällande inom skälig tid efter det afhändandet kom
till den depossiderades kännedom.

!) Jfr S. L. I, 12 §; M. B. 49: 1, 2. Lösöre, som genom egen-
domsbrott blifvit någon afhänd, kan visserligen af honom återfordras,
oaktadt det kommit i tredje mans hand, som är i god tro. Enahanda
befogenhet har den, som tappat lösöret. Men hvarken i det ena eller
andra fallet grundar sig sådan talan blott på tidigare besittning. Se
ock S. L. I. 9, 10 §§ ,,visar att det honom tillhör", ,,rätte egaren".

2) M. B. 42: 4.
3) H. B. 1: 8.
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16 §. öfriga rättsverkningar af besittning.

Den rättsliga betydelse, hvilken besittningen såsom sådan
eger, ligger just däri, att besittningen är tillförsäkrad det rätts-
skydd, of van angifvits. Blott en följd af detta rättsskydd är,
att besittaren vid tvist om den besuttna saken åtnjuter för-
månen att blifva svarande i rättegången. Däremot äro sär-
skilda rättsverkningar anknutna vid vissa slag af besittning;
i regeln erfordras dock för dylik rättsverkans inträdande,
dels att besittningen tillkommit på visst sätt, dels att äfven
vissa andra förutsättningar föreligga.

1. I lag är uttaladt, att egarebesittare af fastighet
giltigt för talan i fråga om utsökning af fastigheten vidlå-
dande pantfordran, jordaskifte, rågång, sjösänkning samt
annat mål och ärende, hvilket rör fastigheten såsom sådan x).
De ifrågavarande rättssatserna synas emellertid åtminstone
närmast afse besittare i grund af eganderättstitel, d. ä. ett
rättsfaktum af sådan art, att detsamma faller under de af
lagen erkända sätten för förvärf af eganderätt till fastighet.
Detsamma gäller dock egarebesittare, som erhållit lagfart,
äfven om det rättsfaktum, på grund af hvilket lagfart be-
viljades, rättsligen icke är af nyssnämda beskaffenhet. Tvif-
velaktigt är däremot, huruvida omförmälda rättssatser gälla
äfven en egarebesittare, hvars besittning icke har sådan
rättsgrund.

De åberopade rättssatsernas innebörd är att hvad egare-
besittaren i ärendet åtgjort eller underlåtit eger giltighet,
äfven om fastigheten sedan frånvinnes honom genom klan-
der och grunden för hans behörighet sålunda bortfallit. De
stadga en rättsnorm, alldeles motsatt den, hvilken under
enahanda förhållanden skulle gälla om en af egarebesittaren
medgifven inteckning, nämligen att denna är utan verkan.
Egarebesittaren tillerkännes således ingalunda först genom
dessa rättssatser behörighet att handla i fastigheten rörande
ärenden, utan de förutsätta en sådan behörighet såsom re-

Jfr Landtmäterireglementet 7 §, J. B. 10: 2.
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dan därförinnan gifven. Den behörighet, hvilken indirekt
framgår ur de nämda rättssatserna, är lika litet inskränkt
därtill, att egarebesittaren får företräda fastigheten i mål
och ärenden af qfvan angifna beskaffenhet; den är tvärtom
alldeles generell, är den formella behörigheten att förfoga och
råda öfver fastigheten såsom en egare.

Ifrågavarande behörighet uttrycker den positiva sidan
eller funktionen af en viss rättsverkan, hvilken egarebesitt-
ningen medför. Att egarebesittaren är behörig att förfoga
och råda öfver fastigheten utsäger emellertid ock det, att
han, men icke någon annan, har sådan behörighet.

Så länge egarebesittarens besittning fortbestår, är han
allena formellt behörig att såsom en egare förfoga öfver fas-
tigheten, och saknar en hvar annan sagda behörighet. Denna
grundsats gäller obetingad fc. Äfven om ett sådant förhållande
föreligger, att någon kan genom klander tillvinna sig fastig-
heten på den grund, att fastigheten obehörigen blef honom
afhänd genom egarebesittarens eller dennes fångesmans åt-
komst, är sålunda den förre obehörig att på ett eller annat
sätt förfoga öfver fastigheten, innan han frånvunnit egare-
besittaren densamma.

Nu antydda negativa funktion af egarebesittningens rätts-
verkan är af ingalunda mindre vikt än dess positiva funk-
tion och framhäfves uttryckligt såväl i J. B. 10:2 som i 1734
års lags stadgande att, då jordafång inter vivos klandras,
fånget skall värjas af fångesmannen, men att klander å jord
icke kan föras genom litande till hemul. Ett klander å jor-
dafång kan alltså icke själf stöda sig på ett fång af den
beskaffenhet, att, om klandraren vare svarande, fånget borde
värjas af hans fångesman. Sådant klander måste tvärtom
städse göra gällande, att fastigheten genom det klandrade
fånget obehörigt afhändts vare sig klandraren själf eller
hans arflåtare. Utan bristande följdriktighet låter sig icke
heller ifrågavarande negativa funktion afvisas. Kan den s.
k. rätte egaren icke genom faktiska tillgöranden störa eller
afhända egarens besittning, utan att han därmed föröfvar
rättstridig egenmakt, så kan det lika litet vara honom till-
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låtet att genom vidtagande af rättsliga förfoganden öfver
fastigheten störa den andres besittning. Och är det honom
en gång betaget att föryttra fastighetens skog, antaga landbo
eller konstituera panträtt i fastigheten, så kan han lika litet
vara behörig att föryttra fastigheten eller en del af densamma.
Ifrågavarande funktion uttryckes i rättssatsen, att om någon
väl obehörigen afhändts en fastighet, men denna kommit i
annans ohindrade egarebesittning, så måste den förre genom
behörigt klander bryta egarebesittningen, innan han anses
såsom egare och kan utöfva eganderätt till fastigheten.

2. En särskild betydelse har den på ett i och för sig
icke giltigt eganderättsfång grundade egarebesittningen i fråga
om fångets rättsverkan. Därom afhandlas under 37 §.

3. EVånvinnes fastighet en egarebesittare, hvars besitt-
ning tillkommit felfritt gentemot klandra.ren, så är besittaren
inom vissa gränser berättigad till ersättning för nedlagd
kostnad och har emellertid giltigt förvärfvat den afkomstr

som fallit af fastigheten under hans besittning 1).
Besittningen måste i det senast nämda fallet hafva be-

gynt både objektivt och subjektivt felfritt. Objektivt fel-
aktigt är besittningsförvärfvet, om besittaren själf genom
rättsstridig egenmakt afhändt klandraren besittningen, sub-
jektivt felaktigt åter, om han väl tagit saken i besittning i
kraft af annans lof eller öfverlåtelse, men egde kunskap
därom att den sistnämde åtkommit besittningen vare sig
genom rättsstridig egenmakt mot klandraren eller i sin tur
subjektivt felaktigt. Besittningsförvärfvets felaktighet blir
emellertid utan betydelse så vidt gäller besittarens förvärf
af afkomst under besittningstiden, så framt det felaktiga
besittningstagandet icke öfverklagats så snart sådant kunnat
och skäligen bort ske.

De ofvan uttalade rättssatserna ega motsvarande till-
lämpning å nyttjorättshafvares, lego- och annan enahanda

!) Jfr de i J. P. T. 1889 s. 108 ff. anförda lagrummen. Huruvida
undantag från regeln eger rum i fråga om tiden efter klandrets an-
hängiggörande, skall framdeles beröras.
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besittning, de under 3 nämda äfven å besittning af lösöre,
där icke detta af besittaren innehafves såsom annan till-
hörigt och rättsgrunden för hans innehaf bestämmer förhål-
landet härutinnan emellan dem. Lösörebesittning är emellertid
felaktigt tillkommen jämväl i det fall, att saken vid besitt-
ningstagandet icke ännu varit eller då mera icke var i någons
besittning, så framt det icke var den besittningstagande lof-
gifvet att bemäktiga sig saken.

4 KAPITLET.

Inskrifningsväsendet.

17 §. Fastighetsböckerna.

Fastigheterna äro af den stora vikt, att anordningar
icke kunna undvaras i syfte att åvägabringa en lätt till-
gänglig och pålitlig kunskap om rättsförhållandena rörande
dem (publicitetsprincipen). Innebära dessa anordningar, att
rättsförhållandena rörande fastigheterna skola för sagda än-
damål inskrifvas i en af offentlig myndighet förd urkund, så
betecknas de med namnet inskrifningsväsende. Urkunder med
antydda uppgift inbegripas under namnet fastighetsbok, taget
i vidsträckt betydelse.

Det ofvan angifna syftet kräfver, att fastighetsboken
icke blott i fråga om hvarje inskrifvet rättsförhållande nog-
grant angifver, hvilken eller hvilka fastigheter detsamma
afser, utan likaledes noggrant betecknar detta rättsförhållande
(specialitetsprincipen). Men äfven med beaktande häraf kan
syftemålet förverkligas i större eller mindre omfång samt
mer eller mindre fullständigt. Af särskild betydelse är främst,
huruvida själfva fastighetsboken är så inrättad, att dess
upplysningar om den fasta egendomens rättsförhållanden äro
lätt och säkert tillgängliga samt kunna klart öfverskådas
eller icke. Fullständigast vinnes inskrifningsväsendets syfte,
om hvarje fastighet i fastighetsboken har sitt vissa upplägg
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eller folium, å hvilket bokens alla uppgifter om fastigheten
äro sammanförda. I sträng mening äro egentligen endast de
efter systemet af dylika (real-)hliei uppställda urkunderna
fastighetsböcker.

I betraktande kommer vidare, i hvilken omfattning grund-
satsen om nödvändigheten af inskrifning i fastighetsboken
är genomförd. Till inskrifningsväsendets uppgift hör väl icke
att meddela upplysningar om sådana rättsförhållanden rö-
rande fastigheterna, hvilka tillkomma och bestå omedelbart
i kraft af lag, icke heller om sådana, om hvilka nödiga
uppgifter redan ingå i de offentliga urkunder, hvilka äro
underlag för fastighetsboken. Men å andra sidan förverkli-
gas inskrifningssystemets syfte äfven i detta afseende full-
ständigast, om samtliga öfriga rättsförhållanden rörande fa-
stigheterna framgå ur fastighetsboken, medan denna i mot-
satt fall kan blifva vilseledande.

Största möjliga öfverensstämmelse mellan fastighetsbo-
kens uppgifter och de bestående rättsförhållandena ernås
själffallet, där en rättsförändring öfverhufvud kan ske allenast
genom dess inskrifvande i fastighetsboken. Inskrifningen har
då konstitutiv verkan: en rättighet öfverföres eller skapas
först därigenom, att öfverlåtelsen eller rättigheten införes i
fastighetsboken. Möjligheten att genomföra en sådan ord-
ning är dock i följd af sakens natur begränsad; i vissa fall
kan en rättsförändring icke göras beroende, utan måste den
inträda alldeles oberoende af inskrifning i fastighetsboken.
I sådana fall är inskrifningens uppgift endast att bringa
rättsförändringen till offentlig kännedom. Men inskrifningen
kan ock öfverhufvud vara tillagd blott sistnämda uppgift.
Härjämte är emellertid den anordning möjlig att vare sig
rättsförändringens verkan är begränsad eller den förvärf-
vade rättigheten kan oberoende af den berättigades vilja
gå förlorad, så länge inskrifning icke egt rum. I stället för
eller Jämsides med ett dylikt indirekt inskrifningstvång kan
ock en skyldighet att föranstalta inskrifning vara påbjuden,
hvars fullgörande direkt framtvingas.

Jämväl förutsättningarna för själfva inskrifningen kunna



75

vara olika bestämda. Fullt öfverensstäramande med inskrif-
ningssystemets syfte är endast legalitetsprincipen, hvilken
innebär, att äskad inskrifning af en rättighet eller rättsför-
ändring icke får ske, med mindre förutsättningarna för en
giltig inskrifning befunnits föreligga. Men också den anord-
ning är möjlig, att begärd inskrifning sker utan någon pröf-
ning däraf, huruvida antydda förutsättningar äro för handen
eller icke, så att verkställd inskrifning såsom sådan ännu
icke vidhandengifver, huruvida densamma har rättsverkan
eller icke.

Icke ens den strängaste tillämpning af legalitetsprinci-
pen förmår förebygga, att icke någon gång inskrifning sker,
oaktadt sådan ej bort ega rum, eller tvärtom underlåtes,
oaktadt den bort företagas. Huru än inskrifningsväsendet
ordnas, är det sålunda icke heller görligt att förekomma, att
icke fastighetsbokens uppgifter någon gång äro oriktiga och
icke öfverensstämma med de lagenligt bestående rättsför-
hållandena. I inskrifningsväsendets syfte ligger emellertid,
att en hvar må kunna förlita sig på riktigheten af hvad
fastighetsboken utvisar; därmed är icke väl förenligt, att den,
hvilken handlat i förlitan på riktigheten af bokens uppgifter,
dock skall bära de menliga följderna däraf, att sagda upp-
gifter sedan befinnas vara oriktiga. Det synes därför icke
vara annat än följdriktigt, att fastighetsbokens uppgifter till-
erkännes vitsord, så att rättsförhållandet, där någon i befogad
förlitan på fastighetsbokens uppgifter förvärfvat rättighet till
eller i en fastighet, i själfva verket gäller gentemot honom, icke
såsom detta rättsförhållande realt bestod, utan sådant det-
samma af fastighetsboken utvisades. Där fastighetsboken
eger detta vitsord, säges den hafva offentlig trovärdighet
(publica fides).

En fastighetsbok i ordets stränga betydelse är den sär-
skilda inskrifningsurkund, som föres för enskild järnväg1);
den betecknas ock uttryckligen med namnet „fastighetsbok",

*) K. F. om lagfart och inteckning af enskild järnväg för allmän
samfärdsel, af den 15 april 1889.



76

hvilket eljes icke förekommer i finsk lag. I öfrigt är in-
skrifningsväsendet enligt finsk rätt byggdt på de i tidsföljd
fortlöpande lagfarts- och inteckningsprotokollen. ,,Inteekna"
betyder just inskrifva i rättens protokoll.

Lagfarten åter i sin ursprungliga gestalt är visserligen
icke till sitt väsen inskrifning af eganderättsförvärf. Enligt
1734 års lag har lagfarten till uppgift att sätta en prekiu-
sionstid för klander af köp och annan öf verlåtelse inter vivos.
A ena sidan kan förty enligt 1734 års lag allenast öfverlå-
telse inter vivos lagfaras; å den andra sidarn hör till en sådan
öfverlåtelse, likasom stadgad form, så ock öfverlåtelsens
lagfarande. Lagfarten är väl icke, såsom formen, en kon-
stitutiv del i själva öfverlåtelsen, utan hör till öfverlåtel-
sen i den mening, att den gör öfverlåtelsen ,,fast", att den
tryggar dess egenskap att vara ett laga fång. För detta
ändamål påbjuder lagen, att öfverlåtelsen skall bringas tiil
allmän kännedom genom dess offentliga uppbjudande. Det
väsentliga är härvid icke, att fånget inflyter i protokollet;
tvärtom skall protokollering försiggå för att konstatera, att
det offentliga uppbjudandet egt rum. Lagfartens tyngdpunkt
ligger ock enligt lagen just däri, att åt förvärfvaren utgifves
domstolens fastebref å fånget, icke däri att rättens dombok
upplyser om fånget1).

Förklaringen den 14 maj 1805 afhände emellertid lag-
farten den väsentligaste delen af dess preklusiva verkan och
stadgade i sammanhang härmed, att lagfart icke finge be-
viljas, med mindre fångesmannens behöriga åtkomst utredts.
Redan tidigare hade genom förordningen den 13 juni 1800
skyldighet att lagfara påbjudits. Genom extensiv tolkning
har yttermera lagfartens användning utsträckts vida utöfver
dess ursprungliga gebit. Lagfarten eger sålunda numera i
hufvudsak äfven den uppgift, som tillgodoses därigenom att
lagfartsprotokollet tjänar såsom inskrifningsurkund.

En inskrifningsurkund, som utgöres af ett fortlöpande^

Jfr ock J. B. 4: 10.
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blott efter tidsföljd ordnadt protokoll, kan icke vara tillfreds-
ställande. Framför allt saknar urkunden öfverskådlighet.
Föreskriften att hvarje inteckning, d. ä. inskrifning af en
rättighet i inteckningsprotokollet, skall förnyas inom tio år,
medför visserligen, att praktiskt taget blott inteckningspro-
tokollen för en tidrymd af tio år behöfva tagas i betraktande,
och inteckningsprotokollet förmår därför försvarligt tillgodose
en fastighetsboks syfte. Själfva anordningen af lagfarten är
däremot afpassad efter dennas ursprungliga uppgift. Hvad
lagfartsprotokollen utvisa om viss fastighet är praktiskt taget
icke tillgängligt för annan än den, hvilken eger en i annan
väg inhämtad kunskap därom, att och när en fastigheten
rörande inskrifning skett, eller ock genomgår samtliga pro-
tokoll för en måhända mycket lång tidrymd; och lagfarts-
väsendets tyngdpunkt ligger förty allt fortfarande icke så
mycket i själfva inskrifningen i lagfartsprotokollet, som icke
fastmer i de urkunder, hvilka på grund af .skedd inskrifning
åt sakegaren utfärdas.

Såsom bihang till inteckningsprotokollet föres en särskild
längd, hvari egares af fastighet konkurs, utmätning af fastig-
heten och dennas sättande under skingringsförbud provisoriskt
antecknas. Dessutom föres numera vid sidan af intecknings-
protokollet ett register öfver vissa legoaftal. Inskrifnings-
väsendet kompletterande urkunder äro härjämte dels det
register, som af domstol föres öfver gemensamma jaktom-
råden x), dels det register, som å länelandtmäterikontoret föres
öfver öfverenskommelser angående gemensam förvaltning af
jordlägenheters skogsmark 2).

Ehuru fartyg utgöra lösegendom, är dock inskrifning af
rättsförhållandena rörande registrering underkastade fartyg
påbjuden. Inskrifningsurkunden för sådana fartyg är skepps-
registret, hvilket i detta afseende motsvarar en fastighetsbok3).

1) K. F . om jak t 8 §.
2) Skogslagen 11, 12 §.
3) K. P . om skeppsregister af 11 november 1889.
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18 §. Lagfarts- och inteckningsväsendets omfång.

I. Lagfartsväsendet omfattar icke alla fastigheter, utan
allenast jordlägenheter och öfriga inom hemmansindelningen
fallande själfständiga fastigheter, tomter i stad, resp. köping,
samt vissa särskilda slag af fastigheter, hvilka angifvas i
slutet af nästföljande stycke. Icke ens alla dessa underlyda
stadgandena om lagfart; uteslutna äro kronohemmanen x) och
andra fastigheter af krononatur samt genom expropriation bil-
dade fastigheter, med undantag af enskild järnväg för all-
män samfärdsel. Å andra sidan omfattar lagfartsväsendet
jämväl frälseränta 2) och särskild rätt till visst fiskslag.

I öfverensstämmelse härmed utgör jordregrstret eller, i
stad, stadsplanen, resp. tomtboken, lagfartsprotokollets for-
mella underlag. Protokollet upptager vidkommande själfva
fastigheten, hvilken lagfarten atser, icke annat än fastighetens
officiella beteckning 3) och hänvisar därmed i öfrigt till jordre-
gistret och dess underlag eller till stadsplanen, resp. tomtboken;
dock skall fastebref å tomt i stad erforderligen redogöra äfven
för själfva tomten. Där undantagsvis en i enskild ego be-
fintlig fastighet på landet står utom hemmansindelningen, är
den emellertid såsom en själfständig fastighet upptagen i
jordeboken, hvilken då ersätter jordregistret. En något ut-
förligare beteckning är blott af nöden, då fastigheten utgöres
af verk eller byggnader å annans grund, hvilka åtföljas af
ständig besittningsrätt till grunden, eller då fastigheten väl
rätteligen borde vara, men icke är upptagen i jordregistret,
på sätt någon gång är fallet med vissa inom hemmansindel-
ningen fallande fastigheter, hvilka icke äro jordlägenheter;
men äfven här sker beteckningen i närmaste anslutning till
jordregistret eller stadsplanen.

*) Tvifvelaktigt är emellertid, huruvida rät tsuppfattningen a t t
skat telägenhet , som förvärfvas af kronan, därigenom omedelbart blir
kronohemman, numera eger giltighet ens i fråga om själfbestående
jordlägenheter.

2) K. P. om bördesrät t på landet af den 27 juni 1720.
3) Tyvärr begås dock ofta felet, a t t icke just den officiella beteck-

ningen användes.
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Lagfaras kan endast ett timadt förvärf af eganderätt
till fastighet eller med fastighet likställd rättighet. Lagfart
enligt J. B. 9 kap. kan nämligen här lämnas alldeles å sido,
enär sådan numera icke förekommer. Medan ursprungligen
blott öfverlåtelse inter vivos fick lagfaras, omfattar befogen-
heten att lagfara alla egareombyten eller m. a. o. alla
fång — dock med undantag af expropriation — hvilka
innebära, att i stället för den eller dem, hvilka därförinnan
egde fastigheten, träda en eller flere nye egare. Med
ombyte af egare till fastighet är likställdt ombyte af
egare till viss kvotdel; vunnen lagfart å kvotdel gäller,
om klyfning af fastigheten sedan skett, såsom meddelad
å den fastighet, som vid delningen utbröts åt kvotdelens
egare1). Äfven fastighets inskjutande i bolag är formellt
öfverlåtelse till ny egare, och fånget får därför lagfaras
i bolagets namn. Förbytes däremot den förutvarande allena-
egarens eganderätt annorledes än genom ett rättsärende, som
formellt är öfverlåtelse till ny egare, i sameganderätt utan
kvotdelning, såsom då någon vinner giftorätt i hans bo, är
lagfart å förvärfvet utesluten. Detsamma gäller, om i ett
bestående sameganderättsförhållande utan kvotdelning i stället
för någon af samegarne eller vid sidan af dem inträder en
ny, såsom då ny bolagsman upptages* i ett bolag, bolagslott
ombyter egare eller arfvinge till annan öfverlåter sin lott i
det oskiftade dödsboet 2).

Den i lag stadgade skyldigheten att lagfara är emellertid
fortfarande inskränkt till öfverlåtelse inter vivos och omfattar
icke heller skatteköp af kronohemman- Lagfarten skall
sökas inom tre månader från öfverlåtelsen eller, på landet,
senast vid det lagtima ting, som infaller näst efter sex må-
nader efter öfverlåtelsen, vid äfventyr af böter, motsvarande
beloppet af stämpelpappersafgiften för öfverlåtelsen 3). Åfven
vissa andra menliga påföljder af uraktlåtenhet att lagfara

1) K. F . om delning af jordlägenheter 34 §.
2) Senatens utslag af 8/12 1905.
3) K. F . den 13 juni 1800.
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inträda blott där lagstadgad lagfartsplikt förelåg 1). Till
inteckning berättigad kan ock begära den lagfartspliktiges
åläggande vid vite att utverka lagfart.

II. Inteckningsväsendet omfattar icke- andra fastigheter
än dem, med afseende å hvilka lagfart är tillåten 2). Under
fastighet inbegripes äfven här frälseränta och ständig rätt
till visst fiskslag. Därjämte är inteckning af panträtt och
sytningsprestanda tillåten äfven å viss, enskild samegare
tillhörig kvotdel i fastighet. Men härutöfver kan ,,af en eller
flere byggnader och inrättningar å annans grund bestående
anläggning", ehuru densamma icke är fastighet, utan dess
egare blott har rätt att under obestämd eller viss tid inne-
hafva grunden, jämte besittningsrätten till grunden vara
föremål för inteckning. Förutsättning för inteckning är dock
främst, att byggnaden icke utgör del af den fastighet, å hvars
mark den befinner sig, utan tillhör annan än fastighetens
egare, och att egaren af byggnaderna har rätt att under viss
tid eller åtminstone under tid, som bestämmes genom upp-
sägning, innehafva grunden. Vidare måste byggnaden, resp.
byggnaderna och inrättningarna, utgöra en „anläggning",
vara ett själfständigt ekonomiskt helt för sig; för jordbruks-
ändamål afsedda byggnader kunna förty, om än bland dem
ingår bostadsbyggnad, icke vara föremål för inteckning, men
väl däremot byggnaderna å en utlegd villa- eller bostadstomt
å landet. Slutligen erfordras, att anläggningens tillkomst
icke innefattar ett öfverskridande af den nyttjorätt, egaren
har till grunden, samt att hans besittningsrätt får utan jord-
egarens hörande öfverlåtas till tredje man3). Däremot är

!) K. F. om inteckning 17 §, U. L. 2: 2; 4: 26.
2) Ifrågasatts har, huruvida inteckning för nyttjanderätt kan be-

gäras i jordlägenhet, som väl för tiden ännu är krono, men hvilken åbon
redan begärt a t t få skatteköpa och hvilken sålunda inom kort och efter
allt a t t döma före nästa lagtima ting kommer a t t vara skatte. Frågan
bör emellertid bejakas.

3) K. F. om inteckning 2 §.
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det icke af nöden, att besittningsrätten är intecknad i fastig-
heten 1).

Inteckningsgilla äro, d. ä. i inteckningsprotokollet kunna
inskrifvas icke allenast begränsade sakrättigheter. Jämväl
den genom försäljning af visst område af fastighet för säljaren
uppkomna förpliktelsen att tillåta köparen att föranstalta
områdets afskiljande till särskild fastighet och köparens därå
grundade befogenhet att äska afskiljandet kan intecknas så-
som en inskränkning i säljarens rätt att förfoga öfver fas-
tigheten och därigenom erhålla sakrättslig verkan2). Det-
samma gäller under vissa villkor om upplåten rätt att af-
verka växande skog3). I inteckningsprotokollet inskrifves
likaledes den inskränkning i fastighetsegares rätt att förfoga
öfver fastigheten, hvilken inneligger däri, att hans egendom
afträdts till konkurs eller att fastigheten blifvit utmätt eller
satt under skingringsförbud 4).

Å andra sidan få ingalunda alla begränsade sakrätter, utan
blott vissa sådana intecknas. De inteckningsgilla sakrätterna
sammanfalla i regeln med dem, hvilkas intecknande är nöd-
vändigt, vare sig så att själfva rättigheten konstitueras först
genom inteckningen — såsom i regeln är fallet med panträtt
— eller att rättigheten, så länge den icke intecknats, är
underkastad äfventyret att af tredje man kunna bringas att
upphöra. De begränsade sakrätter, hvilka icke» erfordra in-
teckning och hvilka förty icke heller få intecknas, utgöra i
själfva verket flertalet. Inskränkningar i eganderätten, lika-
som inskränkningar i egarens rätt att förfoga öfver fastig-
heten, kunna åter endast i de ofvanangifna fallen blifva före-
mål för inskrifning. De viktigaste af de icke inskrifningsgilla

x) Förordningen om inteckning använder uttrycken: ,,inteckning
för fordran, för nyttjorätt", »inteckna i fastighet". Den sakligt och
språkligt riktiga terminologin vore: ,,inteckning af (panträtt för) ford-
ran, af nyttjorätt", ,,inteckna å fastighet".

2) K. F . om delning af jordlägenheter 40 §.
Inteckning af e t t eganderättsförbehåll omnämnes i K. F . 20 juni

1864 2 §, men kan numera icke beviljas.
3) K. F . i ämnet af 10 juli 1901.
4) K. F. om inteckning 31 §.

6
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rättigheterna — därunder ock inbegripna inskränkningar af
nyssantydda art — äro följande:

1. Rättigheter, hvilka bero på någon till den offentliga
rätten hörande rättssats, och med sådana likställda rättig-
heter.

2. Rättigheter, hvilka gälla såsom fastighet.
3. Grufegendom.
4. Superficies, dock icke undantagslöst.
5. Lagligen tillkomna fastighetsservituter.
6. De för vattenrätten säregna begränsade sakrättig-

heter, hvilka omnämnas i lagen om vattenrätten.
7. Delning af nyttjandet emellan samegare, särskildt

ock i det fall, hvarom omförmäles i 13 och 14 §§ första
kap. af sistnämda lag l).

8. Begränsade sakrätter, hvilka bero på rättssats, hö-
rande till familjerätten, dock med ett undantag.

9. Genom öfverhetlig föreskrift eller öfverenskommelse,
som i skogslagen säges, konstituerad inskränkning i fastig-
hetsegares rätt att förfoga öfver dess skog.

10. På öfverenskommelse beroende inskränkning i fastig-
hetsegares jakträtt å fastighetens mark, som ingår i gemen-
samt jaktområde2).

De under 9 och 10 omnämda på öfverenskommelse beroende
inskränkningarna inskrifvas dock ex officioi särskilda register.

Inskrifningsgilla begränsade sakrätter äro sålunda dels
panträtt, dels sådan nyttjorätt, superficies och reallast, som till-
kommit genom undantag vid öfverlåtelse af fastighet, dels
nyttjorätt i kraft af hemföljd eller förläning, dels ock slut-

!) I detta sammanhang bör framhäfvas särskildt i fråga om de i
1 kap. V. L. omnämda rättigheter — därunder ock inbegripet ofvan-
antydda förhållande mellan samegare —, att det för rättighetens gil-
tighet mot tredje man ingalunda är väsentligt, att den konstituerats
genom domstols förordnande eller i eller genom sådant förfarande, som
omförmäles i V. L. 6 kap. En dylik rättighet kan rättsgiltigt, och med
full rättsverkan mot tredje man, konstitueras äfven genom aftal.

2) K. P. om jakt 3 och 8 §§.
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ligen nyttjorätt, hvilken upplåtits emot motsvarande årlig
lega och på viss eller relativt bestämd tillåten tid 1).

Numera får emellertid nyttjorätt på grund af legoaftal,
som faller under stadgandena i lagen om lega af torp m. m.
af den 12 mars 1909, icke vidare intecknas och icke ens
redan gällande inteckning för sådan nyttjorätt förnyas, men
i stället inskrifves legoaftalet i legoregistret.

Föratom inteckning förekommer äfven en inskrifning i
inteckningsprotokollet, hvilken icke är „inteckning" utan
hänför sig till en bestående inteckning. Af detta slag är
främst intecknings förnyelse. Inteckning beviljas nämligen
blott att gälla i tio år, och den upphör, så framt densamma
ej inom nämda tid förnyas. Men med den beviljade inteck-
ningen följer tillika en ovillkorlig rätt för inteckningshafvaren
att, så framt den intecknade rättigheten icke redan tidigare
upphört, på begäran före utgången af nämda tio år få in-
teckningen förnyad, med verkan att densamma fortbestår
under ytterligare tio år från förnyelsen. Med hvarje förnyelse
följer likaledes enahanda befogenhet att få förnyandet upp-
repad t. Undantag är dock inteckning af rätt att få afskilja
visst område af fastighet. Sådan inteckning meddelas blott
för två år, och den får förnyas endast om synnerliga skäl
därtill föreligga. Såsom synnerliga skäl gäller framför allt,
att afskiljandet icke hunnit slutföras af orsaker, hvilka det
icke stått i inteckningshafvarens makt att undanrödja. In-
teckningsförnyelse innefattar sålunda, icke en ny inteckning,
utan en åtgärd, hvarigenom en bestående inteckning upp-
rätthålles och dess giltighetstid förlänges.

En inskrifning, som icke utgör inteckning, är vidare
intecknings dödande. Dödandet innebär inteckningens affö-
rande ur inteckningsprotokollet. Möjlighet att få en lagligen
tillkommen inteckning aflägsnad måste nämligen förefinnas,
enär inteckningen såsom sådan icke beröres däraf, att den
intecknade rättigheten emellertid upphört, utan tvärtom det
oaktad t fortbestår intill utgången af inteckningens lagbe-

K. P. om inteckning 1 §.
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stämda eller vid beviljandet särskildt utsatta giltighetstid.
Därförinnan kan inteckningen bringas att upphöra allenast
därigenom, att densamma genom en särskild inskrifning
afföres 1).

Af ifrågavarande slag äro likaledes inskrifning af inteck-
nad rättighets öfvergång till ny rättsegare 2), vidare inskrif-
ning af ändring i särskilda inteckningars inbördes rangord-
ning samt slutligen inskrifning af sådan fördelning, hvarigenom
i förhållandet inbördes mellan två eller flere för samma pant-
fordran intecknade fastigheter bestämts, om och till hvad
belopp dessa böra svara för den gemensamma pantfordringen 3).

19 §. Förutsättningarna jör lagfart och inteckning.

I. Lagfarts- och inteckningsväsendet äro båda grun-
dade på specialitets- och legalitetsprinciperna. Såväl lagfart
som inteckning måste tydligt angifva den fastighet, resp. den
kvotdel i fastighet, som afses, inteckningen därjämte den
rättighet, som inskrifves; är rättigheten panträtt, måste ock
visst pantbelopp eller visst högsta pantbelopp vara utsatt 4).
Inskrifning får icke heller ske, med mindre de legala förut-
sättningarna för densamma föreligga.

II. Förutsättning för lagfart är ett laga eganderättsfång
af sådan beskaffenhet, att därmed öfverhufvud får lagfaras.

Till ett laga fång hör främst, att, såvidt viss form för
fånget är i lag stadgad, sådan form är iakttagen; utgöres
fånget af ett rättsärende, måste den eller de, hvilka ingå
desamma, vara personligen behöriga därtill. Hvarken form-
felaktighet eller bristande behörighet utesluter dock under
alla omständigheter lagfart å fånget. Dels häfves nämligen

!) K. F. om inteckning 30 §, 20 mom. 1.
2) K. F. om inteckning 21 §.
3) K. P. om inteckning 20 § andra mom.
4) K. Fkl. 14 maj 1805, K. F. om inteckning 3 §.
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sådan brist af ett efteråt afgifvet rättsgiltigt godkännande x),
dels gäller icke enligt finsk rätt, att ett med så beskaffad
brist behäftadt rättsärende är en nullitet. Har det faktiska
tillstånd, hvilket rättsärendet afsåg att åvägabringa, redan
förverkligats, så består rättsärendet tvärtom såsom vore det
giltigt, så länge detsamma icke klandras, och dess ogiltighet
kan göras gällande allenast genom klander, anställdt af den,
af hvilken eller å hvars vägnar rättsärendet afslutades. Lag-
fart kan därför meddelas, om tiden för klander tilländalupit
eller den klanderberättigade afsägt sig sin rätt att klandra 2).

Fånget bör vidare vara ett eganderättsfång, d. v. s. enligt
sin objektiva art eller typ egnadt att grundlägga eganderätt
för den, hvilken äskar lagfart. Innebär fånget icke, att för-
var f våren blir allena-egare till fastigheten, måste ett sam-
eganderättsförhållande med kvotdelning föreligga eller konsti-
tueras genom fånget, samt storleken af förvärfvarens kvotdel
tillika vara bestämd; han säges i sådant fall hafva förvärfvat
och lagfara med en kvotdel af fastigheten. Äro åter för-
värfvarne flere, kan fånget af dem gemensamt lagfaras, om
än kvotdelning emellan dem icke eger rum. Make kan sålunda
icke på grund af giftorätt, och en af flere arfvingar icke på
grund af arfsrätt, begära lagfart, innan genom bo- eller arf-
skifte bestämts, om och huru stor kvotdel han eger uti
fastigheten i fråga.

Förvärf af en kvotdel kan i regeln lagfaras endast i det
fall, att den utgör en samegares hela kvotdel eller ock tidi-
gare varit en samegares hela kvotdel, ehuru den numera
ingår i en allenaegares eganderätt eller sammanlagts med
en annan samegares tidigare lagfarna kvotdel. Förhållandet
kan dock gestalta sig annorlunda, såsom då köpare af en
fastighet eller kvotdel i fastighet beviljats lagfart endast å

!) Se rf N:o 75, 103, 31, 187 s. 32 ff. i Samling af J. D:s domar.
2) J. D. af 13/9 1844, 27/2 1847, 2/11 1850 s. 55, 27, 38 i Samling

af J. D:s domar, 13/3 1886, 23/11 1899, 5/5 1900. I det i domen 23/3
1887 omförmälda fall synes öfverlåtelsen icke hafva varit bragt i ver-
ket; domen af 28/11 1902 åter är oriktig. Se ock nedan 23 §.
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en del af det köpta och sedan vill lagfara med återstoden.
I sistnämda fall ä r lagfartens funktion analog med den,
hvilken tillkommer lagfart å sådant tillskottsområde, som i
följd af tomtreglering i stad förenats med en tidigare lag-
faren tomt. Att särskild lagfart här beviljas, ehuru till-
skottsområdet redan genom föreningen uppgått i tomten så-
som en beståndsdel, har sin förklaring däri, att rättelse af
fastebrefvets uppgifter om tomten är nödvändig och anses
kunna åvägabringas allenast genom tillskottsområdets lag-
farande. I sak innefattar förfarandet, att den redan med-
delade lagfarten utsträckes till tillskottsområdet.

Flertalet fång innefatta en öfverflyttning af eganderätt.
Ett sådant fångs egenskap att för förvärfvaren grundlägga
eganderätt till fastigheten beror däraf, huruvida dennes fån-
gesman själf var fastighetens egare. Förutsättning för fån-
gets lagfarande är därför i regeln, att vare sig fångesmannen
själf eller hans fångesman eller någon föregående fångesman
vunnit lagfart å sin åtkomst till fastigheten. Strängt taget
bör detta å andra sidan ock städse vara tillräckligt, och
lagfart således meddelas, om lagfartssökandens åtkomst ledts
tillbaka till en fångesman, hvilken erhållit ovillkorligt upp-
bud å fastigheten. Ofta anses dock åtkomsten böra ledas
tillbaka ända till en fångesman, hvilken erhållit fastebref,
och denna praxis kan i många fall hafva goda skäl för sig.

Undantag från regeln är, att skattebref ersätter lagfart
och fasta.

Ett vidare undantag är medgifvet till förmån för lag-
fartssökande, hvilken väl icke kan på ofvananfördt sätt styrka
sin företrädares åtkomst, men emellertid visar, att denne var
egarebesittare. Under denna förutsättning förelägges genom
kungörelse af domstolen den eller dem, hvilka på grund af
bättre rätt vilja hindra lagfarten, att inom natt och år efter
kungörelsens offentliggörande på stämning klandra sökandens
åtkomst. Kungörelsen offentliggöres genom sökandens för-
sorg tre gånger i de officiella tidningarna: väckes ej inom
den utsatta tiden klander, eller har väckt klander förkastats,
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beviljas lagfarten1). Laga kraft egande dom om egande-
rätten gör själffallet vidare utredning om åtkomsten öfver-
flödig.

Utgöres fånget af en öfverlåtelse, får slutligen egarens
rätt att förfoga öfver fastigheten icke vara föremål för sådan
inskränkning, att öfverlåtande är honom förbjudet. Har
öfverlåtelsen å hans vägnar företagits af annan, måste denne
hafva varit därtill befogad. Vissa inskränkningar i egarens
rätt att förfoga, såsom de, hvilka följa af egarens konkurs
eller af fastighetens utmätande eller sättande under sking-
ringsförbud, gälla emellertid blott till förmån för viss eller
vissa personer, och en trots inskränkningen vidtagen öfver-
låtelse blir sålunda giltig, om den af dessa personer gcrdkännes
eller inskränkningen bortfaller. Hvad åter vidkommer öfverlå-
telse genom ställföreträdare, hvilken icke var befogad att före-
taga sådan öfverlåtelse, så eger jämväl i detta fall tilllämp-
ning hvad ofvan sagts i fråga om ett af formfel lidande fång.

I vissa fall är gjort hembud förutsättning vare sig för
lagfart eller för lagfartens fortgång, så att uppbud eller andra
uppbudet icke får beviljas, med mindre hembud skett2).

III. Inteckning åter förutsätter antingen skriftlig pant-
sättning eller ock en bestående inteckningsgill rättighet,
hvilken konstituerats genom eller utvisas af skriftlig urkund 3).
Pantsättning ersattes dock af fastighetsegarens skriftliga
samt af kända och trovärdiga vittnen besannade intecknings-
medgifvande4) och är icke heller af nöden, då inteckning
af honom själf begäres. Men därutöfver gäller den egen-
domliga grundsatsen, att fastighetsegares borgenär, om hans
fordran är ovillkorlig och till beloppet bestämd samt utvisas
af skriftlig urkund, är berättigad att, på begäran, få pant-
rätt i fastigheten för sagda fordran intecknad, ehuru sådan
säkerhet icke var utfäst åt honom 5). Nämda grundsats är

!) K. P. den 14 mars 1864.
2) Jfr nedan 39 §.
3) Jfr U. L. 2: 1.
4) K. F. om inteckning 5 §.
5) K. P. om inteckning 12 §.
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endast så begränsad, att den icke eger tillämpning i fråga
om gemensam panträtt i flere fastigheter för samma ford-
ringsbelopp.

Inteckning på grund af pantsättning förutsätter, att
denna gjorts af den, hvilken är fastighetens egare, då in-
teckningen äskas. Detsamma gäller om inteckningsmedgif-
vande eller sådan inteckningsbegäran, som ersätter pantsätt-
ning. Intecknande af panträtt för fordran, för hvilken in-
teckningssäkerhet ej utfästs eller medgifvits, förutsätter lika-
ledes i regeln, att gäldenären vid tidpunkten för inteckningens
ansökande eger fastigheten. Det vanliga är väl ock, att den
förskrifning eller urkund, som utvisar fordringen, utfärdats
just af fastighetens egare. Nödvändigt är dock detta icke.
Urkunden kan vara utfärdad af annan, om blott fastighets-
egaren personligt svarar för gälden och hans ansvarighet
utan vidare är klar eller jämväl visas genom skriftlig hand-
ling. Tidigare egares panträtt för ogulden köpeskilling och
annan inteckningsgill rätt, som han vid öfverlåtelsen förbe-
hållit sig, intecknas däremot, så länge fasta icke melian-
kommit, oberoende däraf i hvilkens hand fastigheten må vara.
Hvad vidkommer öfriga inteckningsgilla rättigheter, så har
väl vanligen det rättigheten konstituerande aftalet ingåtts af
den, hvilken är fastighetens egare, då inteckningen äskas.
För att inteckning må ske är dock tillräckligt, att han är
personligen bunden af aftalet, i fråga om nyttjanderätt till
och med allenast att han vid sitt förvärf icke var befogad
att uppsäga aftalet.

Så långt lagfartsplikten sträcker sig, gäller slutligen
regeln, att inteckningsprotokollet bör formellt korrespondera
eller öfverensstämma med lagfartsprotokollet. Inteckning
förutsätter därför, att den, som vid tidpunkten för inteck-
ningens ansökande eger fastigheten, fått uppbud å sitt fång, så
framt fånget är sådant att det skall lagfaras; i motsatt fall
åter måste hans åtkomst af sökanden styrkas så som borde
ske, i händelse den förre begärde lagfarta).

K. F. om inteckning 3
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Framställningen af de närmare villkoren för giltig pant-
sättning, likasom af de närmare förutsättningarna för och
omfånget af borgenärs rätt att genom inteckningsbegäran
förskaffa sig en icke utfäst panträtt, har sin rätta plats i
läran om panträtten. Dit hör ock redogörelsen för innehållet
af de rättssatser, hvilka angå gemensam panträtts konsti-
tuerande, delning af sådan panträtt samt fördelningen af
inbördes ansvarigheten emellan de solidariskt ansvarande
pantobjekten samt de särskilda förutsättningarna för den
inskrifning, som i sådana fall är påkallad. I öfrigt afhandlas
de olika slag af inskrifning, hvilka icke utgöra inteckning,
ändamålsenligast i nästföljande och delvis i 24 §.

20 §. Förfarandet i inskrifningsärenden.

I. Inskrifningsmyndighet är på landet och i stad, som
underlyder landsrätt, häradsrätten samt i annan stad råd-
stufvurätten. Såsom inskrifningsmyndighet utöfvar domsto-
len jrivillig rättsvård.

I inskrifningsärenden procederar domstolen, utom i vissa
undantagsfall, blott på begäran af sakegare. Förfarandet är
muntligt, utom att begäran om inteckning skall ske genom
skriftlig ansökan. Såväl lagfarts- som andra inskrifnings-
ärenden handläggas af häradsrätt, utom i två undantagsfall,
endast vid ordinarie ting, lagfartsärenden af rådstufvurätt
åter blott om måndagar.1).

II. Lagfarten försiggår genom tre eller, i tingslag med
endast ett ting i året, genom två uppbud och afslutas genom
fasta eller fastebref, som gifves, så framt klander å fånget
icke väckts eller väckt klander förkastats genom laga kraft
egande dom2). Enligt lagens lydelse skulle väl i stad ut-

!) R. B. 4: 2, J. B. 4: 2, K. F. om inteckning 29 §. Ett tredje och
bjärt afstickande undantag är, att begäran om inskrifning i legoregistret
kan göras när som helst, t. o. m. då någon rättegångsdag icke är.

2) J. B. 4: 1, 8.
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färdande af fastebref å köp förutsätta jämväl, dels att fri-
skilling erlagts, dels att säljaren själf eller genom fullmäktig
inför domstolen med handsträckning intygat köpeskillingen
vara gulden, men i praxis anses tillräckligt att köpeskillin-
gen är kvitterad å köpebrefvet eller i uppvisadt, särskildt
köpekontrakt, och friskillingen uppdebiteras å fastebref vet.
Lagens mening är, att uppbuden skola försiggå å tre, resp.
två på hvarandra följande ting, vid rådstufvurätt åter med
endast fyra veckors mellantid; dock förefinnes icke något
tvång att fullfölja lagfarten på dessa terminer, utan kan så-
väl andra som tredje uppbudet begäras och meddelas vid
senare ting eller å senare uppbudsdag. Hvarje uppbud måste
åtminstone vid häradsrätt särskildt begäras, hvaremot praxis
i en del rådstufvurätter torde vara, att begäran om första
uppbudet anses innefatta begäran om fullständig lagfart,
hvadan andra och tredje uppbudet meddelas utan vidare till-
görande från sakegarens sida. Fastebref åter gifves ex officio,
af häradsrätten å sista rättegångsdagen af det ting, då sista
uppbudet egde rum, och af rådstufvurätten å fjortonde dagen
efter sista uppbudet, om ej klander därförinnan väckts; är
detta fallet, måste fastebref särskildt begäras af sakegaren,
sedan dom fallit i klanderprocessen. Har klandret gillats,
och är det börds- eller anriat lösningsklander, förblifva upp-
buden gällande, men komma klandraren till godo, hvaremot
uppbuden, om klandret var af annat slag, äro utan verkan
mot klandraren l). Infaller helg å . dag, å hvilken uppbud
eller fastebref borde meddelas af rådstufvurätten, gifves så-
dant å nästa helgfria måndag 2).

Angående lagfart å parcell gälla i så måtto afvikande
bestämningar, att lagfarten försiggår genom ett enda uppbud
och att särskildt fastebref icke gifves 3).

1) J . B. 4: 1, 8.
2) J . B . 4: 1. 2. K. F . om lagfa r t och börd af jord på lande t af

den 13 juni 1800.
3) K. P . om delning af jo rd lägenhe te r å l ande t den 12 juni 1895

15 §.
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Uppbjudandet sker sålunda, att fånget lyses d. ä. offent-
ligen tillkännagifves inför öppna dörrar. Härjämte anslås å
rättens dörr och kungöres i domkretsens kyrka eller kyrkor
en förteckning öfver beviljade första uppbud.

Uppbud kan begäras endast af den, som visar sig genom
laga fång hafva blifvit egare till fastigheten i fråga, eller af
hans ställföreträdare. Ansökningen måste antingen beviljas
eller afslås. Uppskof i egentlig mening är uteslutet och
likaså hörande af tredje man — frånsedt den ofvanantydda
formaliteten vid lagfarande af kop om fastighet i stad. Afslås
ansökningen, kan väl sökanden anföra besvär öfver domsto-
lens åtgärd; och jämväl tredje man, hvilken förmenar be-
viljad lagfart formellt beröra hans rätt, är befogad att an-
föra besvär, likasom att klaga öfver lagfarten. Men laga
kraft vinner domstolens beslut i lagfartsärenden icke, icke
ens i den mening att detsamma vore bindande for domsto-
len vid lagfartens fullföljande. Domstolen är befogad att
vid meddelande af ett senare uppbud rätta, ett vid det tidi-
gare tillkommet fel. såsom exempelvis då den lagfarna fastig-
heten betecknats oriktigt eller lagfaren kvotdels storlek an-
gifvits för hög. Jämväl efter det fastebref utgifvits både
kan och bör sådan rättelse på begäran af den, som erhållit
fastebrefvet, vidtagas af domstolen, så vidt icke redan mel-
lankommen lagfart tilläfventyrs utgör hinder 1).

I ett fall sker inskrifning i lagfartsprotokollet ex qfficio
eller på begäran af annan inskrifningsinyndighet; därom af-
handlas i 21 § sid. 105.

III. Handläggningen af en inteckningsbegäran förlöper
väl såsom i ett ensidigt ansökningsförfarande, så framt an-
sökningen gjorts af fastighetsegaren själf eller grundas å hans
skriftliga pantsättning eller inteckningsmedgifvande. Dom-
stolen behöfver nämligen då icke ingå i annan pröfning än
den, huruvida de formella förutsättningarna för den begärda

*•) Då fastebref rättas, bör motsvarande randanteckning i kon-
septdomböckerna göras såväl vid iastebrefvet som vid uppbuden, äfven-
som härom hos hofrätten anmälas i afseende å de renskrifna dom-
böckernas beriktigande.
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inteckningen äro förhanden. Emellertid är en hvar. som har
inteckningsgill rättighet i fastigheten, och yttermera egarens
borgenär berättigad att erhålla inteckning, oaktadt sådan
icke af fastighetsegaren medgifvits; där undantagsvis inteck-
ningsmedgifvande är villkor för intecknande af panträtt, har
föreskriften härom karaktären af en materiellt-rättslig norm.
Grundas begäran om inteckning, icke på fastighetsegarens
medgifvande. utan på sökandens antydda rätt, måste åter i
själfva inteckningsförfarandet pröfvas, huruvida sökanden
gentemot fastighetens egare verkligen har rätt att erhålla
inteckning. Ansökningen påkallar sålunda här ett af görande
af inskrifningsmyndigheten, ett afgörande om det anmälda
inteckningsanspråkets materiella befogenhet. Däraf följer än
vidare, att inskrifningsmyndigheten icke kan skrida till ett
afgörande, utan att fastighetsegaren lämnats tillfälle att yttra
sig öfver ansökningen. Då inteckningsförfarandet likväl
måste vara anordnadt enhetligt efter en princip, har det-
samma förty icke kunnat byggas på konsensprincipen. Tvärtom
är det i sin typiska eller normala gestaltning ett förfarande,
till hvilket hör äfven en, som skall ,,svara", och hvari skall
afgöras om sökandens rätt, medan däremot den omständig-
het, att inteckningen sökes af fastighetsegaren själf eller
grundas å hans skriftliga medgifvande, har karaktären af
ett undantag, betingadt däraf att nämda omständighet gör
ett svaromål och en sådan pröfning öfverflödig 1).

Inteckningsförfarandet kan inledas blott genom inteck-
ningsansökans ingifvande till domstolen. Är sökanden annan
än fastighetsegaren själf, står det väl honom öppet att tidi-
gare låta instämma fastighetsegaren att höras öfver den till-
ernade ansökningen2), men hvarken sådan stämning eller,
på landet, ärendets inskrifning i mållängden och dess utsät-
tande till viss rättegångsdag har den verkan, att ärendet
därmed vore anhängigt.

Är icke gjord inteckningsansökan sådan, att den genast

1) K. F. om inteckning 5, 21 §§.
2) Stadgad praxis är, a t t muntlig stämning är tillräcklig.
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bör afvisas, och grundas ansökningen icke å skriftligt in-
teckningsmedgifvande, resp. pantsättning, af fastighetsegaren,
skall denne höras öfver inteckningsanspråket. Fastighets-
egaren är, ehuru icke stämd, skyldig att „svara", om han
är tillstädes, då ansökningen göres eller då ärendet, i fall af
uppskof, ånyo förekommerJ). Är fastighetsegaren frånva-
rande och ostämd, utsattes viss dag, då han skall svara, och
sökanden har att meddela honom rättens beslut så lång tid
förut, som för stämning i tvistemål är stadgad. Uteblir
fastighetsegaren oaktadt sådant meddelande eller stämning,
»anses" det såsom om han hade medgifvit inteckningen 2).

Motsäger fastighetsegaren inteckningens beviljande, så
föreligger till af görande en tvistefråga, h vilken i regeln faller
inom den materiella rättens område. I hufvudsak kunna
grunderna för sådant bestridande vara, antingen att inteck-
ning för den ifrågarande rättigheten icke är tillåten eller
icke tillkommer sökanden, eller ock att rättigheten eller ford-
ringen vare sig alls icke uppstått, är ogiltig, upphört, icke
behörigen åtkommits af sökanden eller icke är bindande för
fastighetsegaren. I de två förstnämda fallen ankommer
tvistefrågans af görande städse och uteslutande på inskrif-
ningsmyndigheten, utom då afgörandet beror däraf, huruvida
rättigheten eller fordringen är af viss beskaffenhet eller har
visst innehåll, och just denna omständighet gjorts stridig. I
sådan händelse, likasom i de öfriga af de anförda fallen, kan
saken blifva tvistig, d. ä. en tvistefråga föreligga, hvilken
icke får afgöras i själfva inteckningsförfarandet. Att märka
är dock, att saken icke blir ,,tvistig" blott därigenom, att
svaranden motsäger ansökningen. En utom inteckningsför-
farandet fallande tvistefråga kan uppstå allenast genom ett
bestridande, hvilket materiellt innefattar ett jäf mot själfva
den rättighet eller fordran, hvilken utgör inteckningsansprå-

x) K. P. om inteckning 6 §. 8 § stadgar väl icke uttryckligen
denna påföljd för där nämdt fall, men analogin synes vara tvingande.

2) K. F. om inteckning 6 och 9 §§, af hvilka dock endast 6 §
använder den ofvan angifna locutionen.
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kets rättsgrund. Jäfvet måste tillika vara af den beskaffen-
het, att genom detsamma blir objektivt tvistigt, huruvida
rättigheten, resp. fordringen någonsin uppstått eller fortfa-
rande består eller är bindande för fastighetsegaren, eller
huruvida sökanden behörigen åtkommit eller är behörig att
förfoga öfver densamma. Hvad svaranden åberopar till stöd
för sitt bestridande måste dessutom vara af den beskaffen-
het, att detsamma formellt får göras gällande i jäfsväg. Inne-
fattar svaromålet ett såsom jäf mot rättigheten i fråga fram-
stäldt angrepp, som enligt lag kan giltigt göras endast i
form af klander, eller ett. bestridande af officiella urkunder,
får något afseende icke fästas vid detsamma i intecknings-
förfarandet.

Föreligger den genom jäfvet uppkomna tvistefrågan i
sådant skick, att den är mogen för slutlig pröfning, så af-
göres tvistefrågan utan vidare i själfva inteckningsförfarandet.
I motsatt fall hänvisas tvistefrågan till särskild rättegång,
och förklaras inteckningsärendet, om sökanden ställer borgen
för kostnad och skada, hvilande intill dess slutlig dom till-
kommit i den särskilda rättegångenx). Förvisande till sär-
skild rättegång måste sålunda ske, om äktheten af den ur-
kund bestrides, hvarå inteckningsansökningen grundas, eller
fordringens eller rättighetens giltighet eller sökandens åt-
komst af densamma verksamt jäf vas; om fastighetsegaren
framställer ett prima facie trovärdigt påstående att rättig-
heten upphört, eller påstår fordringen hafva upphört i följd
af sådan omständighet, för hvilken han icke är bevisskyl-
dig, och sökanden icke ,,med klara skäl", vederlägger på-
ståendet; samt om fastighetsegaren verksamt jäfvar, och sö-
kanden icke med klara skäl visar, att ansvarighet för ford-
ringen åligger eller rättigheten är bindande för den förre.
Då vittnesbevisning icke är tillåten i inteckningsförfarandet,
måste förty saken i nu antydda fall städse förvisas till sär-
skild rättegång, där förebringande af sådan bevisning icke

*) De närmare föreskrifterna härom ingå i 11 § af K. P. om in-
teckning.
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kunde förmenas. Påstår däremot fastighetsegaren, att ford-
ringen upphört genom något rättsfaktum, hvilket det åligger
honom att bevisa, så förvisas saken till särskild rättegång
blott om han förmår med klara skäl styrka sagda rättsfak-
tum, hvaremot inteckningen i motsatt fall beviljas. Det,
som förvisas till särskild rättegång, är blott den materiella
tvistefrågan. Den talan, sökanden har att utföra i den sär-
skilda rättegången, skall alltså gå ut på fastställande af
urkundens äkthet, rättighetens giltiga tillkomst, dess fort-
farande bestånd o. s. v.

Förutom i ofvan angifna fall kan uppskof i intecknings-
ärende äfven eljes beviljas, då sådant påkallas af giltig
grund, såsom exempel för utredande af fastighetsegarens
åtkomst eller hans förpliktande att lagfara. Giltig grund till
uppskof är särskildt ock den omständighet, att fastigheten
för tiden är under utmätning eller skingringsförbud.

Med inteckningsansökningens ingifvande är intecknings-
ärendet anhängigt. Detta innebär icke blott att, i händelse
inteckning sedan beviljas, densamma har rättsverkan från
tidpunkten för ansökningens ingifvande, utan ock att efter
nämda tidpunkt timade förändringar icke kunna betaga
sökanden eller minska hans rätt att erhålla inteckning, hvar-
emot det länder honom till förmån att ett vid nämda tid-
punkt tilläfventyrs befintligt hinder för inteckningens bevil-
jande efteråt bortfallit1). Har fastigheten under tiden om-
bytt egare, skall nye egaren dock höras öfver ansökningen2),
Ett viktigt undantag är dock stadgadt i fråga om inteckning
af panträtt. Så framt nämligen fastighetsegarens bo afträdts
till konkurs medan inteckningsärendet ännu är anhängigt hos
inskrifningsmyndigheten, får inteckning icke vidare beviljas,
om icke inteckningsanspråket grundar sig å en ännu be-
stående panträtt för ogulden köpeskilling, domstols förord-
nande eller ett redan vid fordringens tillkomst gifvet inteck-
ningsmedgifvande3). Efter konkursens början får åter an-

1) K. F. om inteckning 22 §.
2) K. P. om inteckning 16 §.
3) Konkursstadgan 10 § (enligt K. F. 3 december 1895)."
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sökan om inteckning icke upptagas, egendomligt nog icke
ens i det fall, att sökanden begär intecknande af en ännu
bestående panträtt för ogulden köpeskillingx). Häraf följer
emellertid, att konkursförvaltningen icke är behörig att be-
gära lagfartens fullföljande, och att en sådan begäran
skall afslås.

Inteckningsansökan bifalles eller afslås genom utslag.
Bifalles ansökningen, har inteckning därmed kommit till
stånd; detta uttryckes därmed, att inteckning beviljas eller
fastställes. Inteckningen består sålunda från och med ut-
slagets afkunnande, om än själfva protokolleringen försiggår
senare, t. o. m. oberoende däraf, huruvida protokollering
öfverhufvud eger rum. Bevis om den beviljade inteckningen
skall tecknas å den urkund, hvarå inteckningsansökningen
grundades, hvarefter urkunden utgör inteckningsurkund; har
sökanden jämte urkunden i original ingifvit äfven en afskrift,
bör originalet med åtecknadt inteckningsbevis genast åter-
ställas. I beviset bör angifvas, från hvilken dag inteckningen
gäller 2).

Öfver utslaget få besvär anföras i vanlig ordning. Fin-
ner den öfverordnade domstolen en af inskrifningsmyndig-
heteri afslagen ansökan böra bifallas, kan den emellertid icke
själf bevilja inteckningen, utan har att med underkännande
af skälen för afslaget förvisa ärendet tillbaka till inskrifnings-
inyndigheten i afseende å förnyad handläggning. Så länge
icke ansökningen vare sig afslagits eller bifallits genom ut-
slag, som vunnit laga kraft eller hvari ändring icke vidare
får sökas, är inteckningsärendet anhängigt, om än inskriv-
ningsmyndigheten redan skilt saken ifrån sig.

Enär inteckningsförfarandet i sin typiska gestalt är så
anordnadt, att icke blott frågan om sökandens rätt till in-
teckning utan ock till den materiella rätten hörande tviste-
frågor skola däri slitas, har detsamma äfven den egenskap
gemensamt med förfarandet i tvistemål, att inskrifningsmyn-

1-) Konkursstadgan 10 §.
2) K. P. om inteckning 33, 23 §§.
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dighetens utslag, hvarigenom inteckning beviljats, i visst
omfång vinner laga kraft.

Närmast är väl denna rent formell och innebär, att in-
teckning definitivt kommit till stånd. Allena för sig inne-
fattar inteckningens beviljande ännu icke, att den intecknade
rättighetens eller fordringens existens, innehåll eller omfång
är fastslagen, och fastighetsegaren är förty obetaget att gent-
emot dem göra jäf i dessa afseenden, då rättigheten eller
fordringen, resp. panträtten för denna utöfvas. Men sådan
befogenhet tillkommer honom icke, om han i inteckningsför-
farandet inför rätta vidgått sagda rättighet eller fordran,
ej heller om det jäf, hvilket han vill göra gällande, redan
framförts i inteckningsförfarandet, men af inskrifningsmyn-
digheten sakligt pröfvats och underkänts*). Under dessa
förutsättningar har inteckningsutslaget jämväl i fråga om
själfva rättigheten eller fordringen samma verkan som en
laga kraft egande dom i tvistemålsförfarande.

Inteckningsutslagets laga kraft yttrar sig emellertid ock
däri, att den fastställda inteckningen, änskönt inteckning
rätteligen alls icke eller icke under de föreliggande om-
ständigheterna hade kunnat beviljas, det oaktadt gentemot
parterne och dem, hvilka härleda sin rätt från desse, förblir
beståndande och gällande, så framt icke utslaget med an-
ledning af besvär eller klagan varder undanrödjadt. Vare
sig att rättigheten eller fordringen, som intecknades, alls icke
var inteckningsgill, eller att fastighetsegarens åtkomst, ehuru
underkastad lagfart, icke var lagfaren eller hans intecknings-
medgifvande icke behörigen besannadt, eller att han företrädts
af någon, .som icke hade hans fullmakt, eller alls icke var
stämd eller hörd, kan sådan ogiltighetsgrimd icke åberopas
af annan än någondera parten 2), ej heller af denne åberopas
eller göras gällande annorlunda än genom besvär öfver in-
teckningsutslaget eller klagan öfver domvilla. Då besvär

x) K. F. om inteckning 32 §.
2) Däremot icke innehafvare af senare inteckning, än mindre af

oprioriterad borgenär.

7
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eller klagan af inteckningssökanden i regeln icke kan förut-
sättas, kommer emellertid endast fastighetsegaren i betrak-
tande såsom befogad att föra talan om utslagets undanröd-
jande. Denna befogenhet tillkommer honom i hans egenskap
af svarandepart i inteckningsförfarandet, om än materiell
förutsättning för befogenhetens utöfvande är att han fort-
farande eger fastigheten; har han öfverlåtit fastigheten
till annan, kan alltså nye egaren icke öfverklaga inteck-
ningen.

Rätt svarande i inteckningsförfarande, d. ä. den, mot hvilken
inteckningsbegäran skall riktas, som skall stämmas eller hafva
medgifvit inteckningen och hvars åtkomst skall utredas, är
den, hvilken vid inteckningsärendets anhängiggörande i kraft
af eganderättsfång är egarebesittare af fastigheten. Svarande-
part blir denne, om och så snart ett emot honom riktadt
inteckningsanspråk anhängiggöres. öfvergår fastigheten där-
efter till ny egare, träder denne i den förres ställe, om han
höres eller blifvit stämd att höras öfver ansökningen; har
sådant uraktlåtits, gäller likväl inteckningsutslaget mot honom
och står således honom blott besvär eller klagan öppen.
Möjligt är emellertid, att inteckning i en fastighet begäres
så, att inteckningsanspråket alls icke riktas mot egarebe-
sittaren. Detta är fallet, om inteckningsansökningen såsom
fastighetens egare namngifver en annan person och af ut-
redningen om eganderättsförhållandet icke heller kan slutas
annat än att den namngifna personen fortfarande är egare
och allenaegare af fastigheten, såsom exempelvis då inteck-
ning, sedan fastigheten redan öfvergått till ny egare, sökes
i densamma såsom förre egaren fortfarande tillhörig. I sådan
händelse blir egarebesittaren icke heller part i intecknings-
förfarandet; fastställes inteckningen, har utslaget icke rätts-
kraft emot honom 1). Detsamma gäller, om exempelvis oriktig
beteckning af fastigheten användts, så att inteckningen väl
afsett den egares fastighet, mot hvilken inteckningsanspråket
gjordes, men i verkligheten kommit att omfatta en annans

i) K. F. om inteckning 17 §. Jfr dock s. 110.
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fastighet. Sökes däremot inteckning i fastighet, som tillhör
gift kvinna eller i hvilken gift kvinna eller omyndig jämte
mannen eller den omyndiges fader, resp. moder, eger del, så
är hustrun, resp. den omyndige, part, om än inteckningsan-
sökningen angifver endast mannen, resp. den omyndiges fader
eller moder såsom egare. Behörig utredning om eganderätts-
förhållandet kan nämligen i detta fall icke företes annorlunda
än att för domstolen framgår eller vid nödig omsorg bort
framgå, att hustrun är egare af, resp. hustrun eller den
omyndige eger del i fastigheten. Emellertid torde praxis
vara, att hustrun eller den omyndige i sådan händelse
kan i vanlig rättegångsväg föra talan om inteckningens
undanrödjande. I hvarje händelse måste talan af dem
väckas inom den tid, G. B. 11: 8 och Ä. B. 12: 4 vidhan-
dengif va l).

Har åter någon genom jordaklander från vunnit en annan
den af honom innehafda fastigheten, och är inteckning i
fastigheten sökt och beviljad efter det denna kommit ur den
förstnämdes — eller den så kallade ,,rätte egarens" — hand,
så har inteckningsutslaget icke rättskraft emot klandraren.
Detsamma gäller, då någon genom bördsklander tillvinner sig
fastighet och inteckningen i denna sökts och beviljats efter
den öfverlåtelse, med hvilken befogenheten att börda upp-
kom; dock eger inteckningshafvåren, i händelse den intecknade
rättigheten är panträtt eller reallast, rätt att i stället uppbära
bördeskillingen så långt som till täckande af hans tillgodo-
hafvande erfordras 2).

IV. Närmast inteckning står enligt lagen system in-
skrifningen af den inskränkning i fastighetsegarens disposi-

*) Den rätt att klandra, hvilken tillkommer rättsegaren, innefattar
icke mera eller annat än befogenheten att företaga en viss rättshand-
ling och är en personlig, icke en förmögenhetsrätt. Då sagda befogen-
het förty icke kan tagas i mät, tillhör den icke heller rättsegarens
konkursbo. Konkursförvaltningen är sålunda icke behörig att föra så-
dan klandertalan.

2) K. P. om inteckning 18 § mom. 1.
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tionsrätt, som följer af hans konkurs eller fastighetens ut-
mätande eller sättande under skingringsförbud. Sådan in-
skrifning verkställes på konkursdomstolens eller den exekutiva
myndighetens anmälan om konkursen, resp. den exekutiva
åtgärden, utan att vare sig fastighetsegaren höres eller in-
skrifningsmyndigheten ingår i någon pröfning; själfva inskrif-
ningen innefattar ett antecknande af sagda anmälans inne-
håll 1). Är konkursdomstolen samma rätt som inskrifnings-
myndigheten, sker inskrifningen ex officio, så som om anmälan
från annan domstol hade inkommit. Inskrifningen göres genast
i den särskilda längden och sedan å förstinfallande rätte-
gångsdag, å hvilken inteckningsansökan kunde handläggas,
jämväl i inteckningsprotokollet.

Närmare föreskrifter äro icke meddelade därom, huru
berörda längd skall vara inrättad och föras.

V. Vid begäran om annan inskrifning än inteckning är
förfarandet — utom i ett undantagsfall af säregen beskaffen-
het — städse ett ensidigt ansökningsförfarande. Detta hind-
rar väl icke, att en förklaring, hvilken kunnat framläggas
i skriftlig form, i stället afgifves muntligen inför inskrifnings-
myndigheten; men ett hörande af annan, ett svaromål är uteslu-
tet. I regeln ifrågakommer icke heller ärendets uppskjutande.

Begäran om förnyelse af annan än tvåårig inteckning
förutsätter, för att bifallas, icke vidare än att originala in-
teckningshandlingen tillika uppvisas. I stället för originala
urkunden får dock ingifvas protokoll af annan inskrifnings-
myndighet, utvisande att originala urkunden i afseende å
tillernad inteckningsförnyelse upptetts hos nämda myndighet;
då sådant uppteende sker, tecknar denna bevis därom å ori-
ginala urkunden. Prarnlägges icke inteckningshandlingen,
men utredning därom att dödande af densamma såsom för-
kommen begärts och att dess efterlysande beslutits, förklaras
inskrifningsärendet hvilande så länge frågan om urkundens
dödande är anhängig 2). Har åter inteckningshandlingen blif-

1) K. F. om inteckning 31 §; U. L. 4: 28; 2: 25; 7: 8.
2) K. P. om inteckning 28 § i K. F. den 14 augusti 1901; jfr ock 11 §.
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vit dödad och ersatt med annan, gäller denna såsom inteck-
ningshandling. Där sådan inteckningsurkund förkommit, som
icke faller under lagen om dödande af urkunder, kan likväl
begäran om inteckningsförnyelse behörigen ske med före-
teende af officiellt besannad afskrift af inteckningsurkunden;
men i detta fall måste fastighetsegaren höras i saken, innan
sökandens begäran slutligt pröfvas, och tillkommer domstolen
själffallet en vidsträcktare pröfning än i normalfallet.

Behörig att begära inteckningsförnyelse är ,,intecknings-
hafvaren". Ifrågasättas kan dock, huruvida inskrifningsmyn-
digheten är befogad att ingå i pröfning, huruvida den, som
begär förnyelsen och uppvisar inteckningshandlingen, jämväl
är behörig inteckningshafvare. öfvervägande skäl synas emel-
lertid tala för att besvara frågan nekande. I öfrigt har in-
skrifningsmyndigheten icke vidare pröfningsrätt än att tillse,
att giltighetstiden för inteckningen ännu icke gått till ända,
och att inteckningshandlingen icke utvisar, att den intecknade
rättigheten eller fordringen redan upphört.

Begäres däremot förnyelse af inteckning för rätt att från
fastigheten afskilja visst område, måste sökanden jämväl visa
synnerliga skäl för sin begäran. Denna föreskrift har emel-
lertid stadgats, icke i fastighetsegarens, utan i offentligt in-
tresse, och pröfningen huruvida synnerliga skäl föreligga
skall ske uteslutande från synpunkten af det offentligas in-
tresse. Någon rätt eller anspråk på att inteckningen ej må
förnyas har fastighetsegaren icke, och ärendet skall förty
pröfvas utan att han höres x).

Inteckningsförnyelse får å landet begäras och meddelas
äfven vid urtima ting; men vid urtima ting meddelad för-
nyelse skall anmälas vid nästföljande lagtima ting, vid äfven-
tyr att förnyelsen eljes är utan verkan 2).

Vid begäran om intecknings dödande skall originala
inteckningshandlingen upptes hos inskrifningsmyndigheten.
Behörig att göra sådan begäran är i regeln fastighetens egare.

!) Den i första upplagan uttalade motsatta meningen är oriktig.
2) K. F. om inteckning 29 §.
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Är inteckningfehandlingen icke innehafvareskuldsedel eller order-
förbindelse med åtecknad öfverlåtelse till fastighetsegaren
eller in blanco, bör af handlingen framgå eller af sökanden
annorledes visas, att den intecknade rättigheten upphört,
eller att han eger förfoga öfver rättigheten. Föreligga dessa
förutsättningar, skall inteckningen dödas. Dödandet sker
genom rättens utslag, men bevis därom tecknas å originala
inteckningshandlingen. Anteckning om dödandet bör ock ske
i bredden af det vid inteckningens beviljande, resp. senaste
förnyande, tillkomna konseptprotokollet1).

Väsentliga afvikelser gälla i fråga om gemensam inteck-
ning, om delning af sålunda tillkommen gemensam panträtt
och om inbördes delning af pantansvarigheten, men lämnas
i detta sammanhang å sido.

Då den intecknade fastigheten exekutivt försålts, eger
dels en säregen inskrifning dels tilläfventyrs ock ett dödande
rum. På anmälan af auktionsförrättaren antecknas nämligen i
inteckningsprotokollet de inteckningar, hvilka bibehållits vid
försäljningen, och dödas åter de, hvilka i följd af denna för-
fallit2). För att dödande må ega rum, måste originala in-
teckningshandlingen vara bilagd anmälningen, därest inteck-
ningshafvaren blifvit ur auktionsskillingen godtgjord, i mot-
satt fall däremot icke. I sistnämda fall skall dock rätten
först genom kungörelse i allmänna tidningarna förelägga
inteckningshafvaren att, om han har något att påminna mot
inteckningens dödande, därom hos rätten anmäla inom viss
tid från sista kungörelsedagen. Göres icke påminnelse inom
sagda tid, eller ogillar rätten gjord påminnelse, så dödas in-
teckningen och rättens beslut härom kungöres likaledes tre
gånger i allmänna tidningarna. Stadgandet synes förutsätta
såsom gifvet, att påminnelsen icke kan vara annorlunda be-
skaffad än att den utan vidare bör ogillas. Någon antydan
förekommer nämligen icke därom, huru förfaras skall, om
emellertid ett motsatt förhållande befunnes vara förhanden.

!) K. F. om inteckning 30 §.
2) U. L. 51. K. P. om inteckning 30 §. Likaledes antecknas i

legoregistret om bibehållna och dödas förfallna inregistreringar.
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Har konkurs återgått, eller har utmätning eller skingrings-
förbud återgått, upphäfts eller förfallit, åligger i förra fallet
konkursdomstolen och i det senare utmätningsmannen, resp.
den å hvilken exekutiva auktionens förrättande ankom, att
därom anmäla hos inskrifningsmyndigheten för motsva-
rande anteckning i den särskilda längden och intecknings-
protokollet1). Fastighetens egare kan emellertid själf be-
gära sådan anteckning. Likaledes är en hvar, som söker
lagfart å eller inteckning i fastigheten, obetaget att i detta
ärende framlägga utredning därom, att konkursen, utmät-
ningen eller skingringsförbudet återgått, resp. upphäfts eller
förfallit.

21 §. Lagfart och inteckning å enskild järnväg för
allmän samfärdsel.

Vidkommande lagfart och inteckning å enskild järnväg
för allmän samfärdsel gälla i särskilda afseenden afvikande
stadganden.

I. Såsom inskrifningsurkund för dylik järnväg föres en
särskild fastighetsbok. Denna har till uppgift, icke blott att
utvisa rättsförhållandena rörande järnvägen, utan ock att
noggrant redogöra om själfva fastigheten. Järnvägsfastig-
heten, det jordområde, hvaraf den består, är på grund af
anläggningsutslaget bestämd af Senaten och den med stöd
af sagda bestämning verkställda expropriationen; däri kan
icke ingå annan mark än den, som i sålunda tillkommen
och utförd expropriation införlifvats i järnvägsområdeta).
Då med järnvägen första gången lagfares, skall förty i fastig-

*) K. F. om inteckning 31 §, U. L. 7: 13. Har öfverexekutor för-
klarat fastigheten utmätt, får utmätningsmannen kännedom därom
endast där verkställigheten ankommer å och begäres hos honom, om
utmätningens återgång således endast där denna egt rum sedan verk-
ställighet hos honom begärts. Har verkställighet alls icke begärts,
kan någon anmälan öfverhufvud icke göras af myndighet.

2) K. F. om enskilda järnvägar för allmän samfärdsel af den 15
april 1889 10 §. ,
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hetsboken upptagas bl. a. dels järnvägens namn och änd-
punkter, dels dagen, då järnvägsområdet af Senaten bestäm-
des, samt de exproprierade jordstyckena i ordningsföljd efter
sitt läge, med angifvande vid hvarje af dess vidd och från
h vilken fastighet det af skilts, dels ock de servituter, hvilka
vid expropriationen konstituerats i eller till förmån för järn-
vägen. Införlifvas senare med järnvägen nytt område, skall
ock sådant tilläggsområde lagfaras och i fastighetsboken upp-
tagas omedelbart efter och på samma sätt som det förut-
inskrifna; har åter från det inskrifna området med behörigt
tillstånd afskilts någon del, skall därom likaledes anmälas
och antecknas i fastighetsboken vid eller i omedelbart sam-
manhang med den tidigare inskrifningen.

Inskrifningsmyndighet är rådstufvurätten i den stad vid
eller i närheten af järnvägen, som bestämts i anläggnings-
tillståndet. Såväl lagfart som inteckning försiggår genom
inskrifning i fastighetsboken. I lagfarts- och intecknings-
ärenden föres väl ett kort protokoll, men inskrifningsurkund
är icke protokollet, utan endast fastighetsboken. Inskrifning
skall upptaga dagen, då den skedde, och är fullbordad då
den undertecknats af rättens ordförande. Under inskrifning
inbegripes hvarje själfständig anteckning i fastighetsboken.

II. Då lagfart första gången begäres, utgöres fånget af
anläggningstillståndet och expropriationen. Vid lagfarten
inskrifves därför icke något särskildt fång, utan blott när
och för hvem anläggningstillståndet meddelats, samt egarens
namn och hemvist. Har emellertid expropriation egt rum
till förmån för tidigare innehafvare af anläggningstillstånd
och har den lagfarande af denne förvärfvat exproprieradt
område, upptages vid lagfarten jämväl hans fång, så vidt
gäller denna del. Vid senare lagfart upptager inskrifningen
däremot städse äfven nye egarens fång.

Uppbjudande eger icke rum, ej heller kungöres lagfarten
utom då järnvägsområde första gången eller tilläggsområde
lagfares. I sådant fall skall inskrifningsmyndigheten med-
dela hvarje underrätt, inom hvars domkrets del af området
ligger, kännedom om den beviljade lagfarten genom utdrag
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ur fastighetsboken, omfattande samtliga inom sagda domkrets
befintliga jordstycken, hvarefter utdraget af nämda rätt å
förstinfallande dag för lagfartsärenden intages i dess lagfarts-
protokoll, samt den ti made lagfarten, så vidt gäller de i ut-
draget upptagna jordstyckena, af samma rätt offentliggöres
genom anslag och kungörelse såsom hade bort ske, om den
själf hade beviljat första uppbud å dem. Då minskning af
järnvägsområdet inskrifvits, skall likaledes enahanda under-
rättelse och anteckning i vederbörande lagfartsprotokoll ske,
men offentliggörande eger icke rum.

Sökes lagfart inom behörig tid, men är den förebragta
utredningen ej så fullständig att lagfart kan genast beviljas,
bör domstolen, jämte det den afslår ansökningen, tillika ut-,
sätta viss tid, inom hvilken lagfart bör behörigen ånyo sökas,
samt emellertid i fastighetsboken göra anteckning om den
gjorda ansökningen. Sådan anteckning har den verkan att,
om lagfart vinnes inom den utsatta tiden, densamma gäller
från det anteckningen gjordes.

Lagfart skall af anläggaren begäras inom tre månader
från det järnvägsområdet blifvit behörigen afskildt och af
honom tillträdts. öfvergår järnvägen till ny egare, skall
denne söka lagfart likaledes inom tre månader, räknade från
tidpunkten för hans åtkomst eller, där denna förutsätter
öfverhetligt godkännande, från det sådant godkännande med-
delats. Lagfartsplikten omfattar alla lagfartsgilla fång. Sökes
icke lagfart inom behörig tid, eger såväl allmän åklagare
som enskild, hvars rätt är beroende däraf att lagfart sker,
hos inskrifningsmyndigheten begära, att den försumlige till—
hålles att fullfölja sin lagfartsplikt.

III. Äfven inteckningsförfarandet är ett ensidigt ansök-
ningsförfarande. Inteckning af annan rätt än panträtt förut-
sattes icke kunna ifrågakomma, och panträtt kan intecknas
allenast på grund af egarens inteckningsmedgifvande. Med-
gifvandet skall ingå i eller vara tecknadt å den handling,
å hvilken fordringen grundas eller hvilken utgör bevis för
densamma, samt vara besannadt af notarius publicus, krono-
fogde eller länsman. Besannande är ej nödigt, om medgifvan-
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det af egaren personligen vidgås inför inskrifningsmyndig-
heten.

Intecknas kan endast panträtt för fordran till visst be-
lopp i penningar, med eller utan ränta. Inteckningen måste
omfatta hela järnvägen och får icke tillika omfatta annan
järnväg eller annan fastighet.

Inteckning kan begäras af egaren själf, men ock af bor-
genären, om egaren till denne uthändigat inteckningsmed-
gifvande af ofvannämd beskaffenhet. Förutsättning för in-
teckning är alltid, att den, hvars inteckningsmedgifvande
utgör grunden för ansökningen, är i fastighetsboken inskrifven
såsom järnvägens egare. Då i fastighetsboken är antecknadt
om gjord lagfartsansökan af ny egare, kan inteckning på
grund af förre egarens inteckningsmedgifvande ske endast
med utsatt förbehåll, att inteckningen är utan verkan mot
nye egaren, om denne erhåller lagfart inom utsatt tid.

Då inteckning skett, bör inteckningsbeviset å fordrings-
handlingen innehålla såväl uppgift om sammanlagda kapital-
beloppet af tidigare inteckningar som enahanda uppgift om
samma dag tillkomna inteckningar eller ock intygan att annan
inteckning samma dag icke tillkommit.

Inteckning gäller utan förnyelse, dock icke längre än tio
år utöfver den i fordringshandlingen utsatta förfallodagen1).

22 §. Legoregistret.

Legoregistret omfattar sådana legoaftal om torp, lägen-
heter och backstuguområden, hvilka förordningen i detta
ämne af den 12 mars 1909 afser, och hvilka tillkommit efter
sagda dag eller genom den retroaktiva förordningen af den
12 mars 1909 underordnats förstnämda förordning.

I likhet med sagda förordningars öfriga innehåll bära
äfven stadgandena om legoregistret tydligt prägel af en
undantagslagstiftning, för hvilken hvarken materiell rätt eller

!) Stadgandena härom ingå i lagen om lagfart och inteckning af
enskild järnväg för allmän samfärdsel, af den 15 april 1889.
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rättstekniska skäl haft någon betydelse. De hithörande före-
skrifterna ingå i sex korta paragrafer, till hvilka kommer en
sjunde, som åt den administrativa lagstiftningen öfverlämnar
en mängd äfven vitala frågors afgörande. Det synes därför
ändamålsenligast att vidkommande legoregistret och hvad
därmed sammanhänger endast hänvisa till lagtexten.

Förutsättningarna för och förfarandet vid registrering af
öfverenskommelse om gemensamt jaktområde eller om gemen-
sam förvaltning af lägenheters skogsmark kunna af flere skäl
icke lämpligen afhandlas i detta sammanhang. En något så
när tillfredsställande framställning af de från stadgandena
om lagfart och inteckning af fastighet i väsentliga delar af-
vikande rättssatser, hvilka gälla om lagfart och inteckning
af fartyg, skulle åter kräfva sådan utförlighet, att en sådan
redan på denna grund måste här lämnas å sido.

23 §. Lagfartens och inteckningens verkan.

I, Enligt 1734 års lag är lagfartens uppgift att sätta en
preklusionstid, inom hvilken icke blott bördeman eller annan
lösningsberättigad utan öfverhufvud en hvar, som förmenar
sig hafva anledning att tala å köparens åtkomst, skall klandra
fånget, vid äfventyr att hans talan eljes med fastan afskäres.
Har klander icke väckts innan lagfarten fullbordats, står
köparens fång ,,fast" mot en hvar, och kan fångets vare sig
formella eller materiella giltighet icke vidare underkastas
domstols pröfning. Härmed öfverensstämde, att domstolen
icke hade att vid lagfarts begäran ingå i pröfning af sälja-
rens åtkomst.

Lagfarten afskär dock allenast talan å köpet, och pre-
klusionen kan förty åberopas allenast vid försvar, däremot
icke såsom grund för ett processuellt angrepp. För att lag-
farten skall skydda köparens åtkomst måste han alltså genom
fånget jämväl hafva blifvit egarebesittare af den sålda fastig-
heten. Om och så länge säljaren fortfarande är egarebesittare,
är lagfarten mot honom utan verkan; omfattar köpet fastig-
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het, som icke ens är i säljarens utan i tredje mans egare-
besittning, är lagfarten likaledes mot denne utan verkan.

Härjämte är lagfartens preklusiva verkan i vissa fall
utesluten. Där hernbud är förutsättning för lagfarts bevil-
jande, men lagfart beviljats utan att hembud skett, afskär
lagfarten icke den lösningsberättigades talan. Har åter man
sålt hustruns jord utan hennes samtycke, eller förmyndaren
sålt myndlingens jord utan rättens lof, eller syssloman eller
åbo sålt hufvudmannens, resp. egarens jord utan dennes full-
mafet, så är väl lagfart å öfverlåtelsen förbjuden. Men skulle
lagfart icke dess mindre hafva beviljats, afskär den icke
hustruns, förmyndarens eller hufvudmannens talan. Hustrun
kan efter det mannens målsmanskap upphört och myndlingen
sedan han blifvit myndig tala å den olagliga afhändelsen
och annat därpå följande fång under natt och år från det
hon eller han fick kunskap därom, att fastigheten blifvit
henne eller honom afhänd. Den beviljade lagfarten å köp,
hvarigenom fastighet utan egarens fullmakt sålts af hans
syssloman eller åbo, saknar åter verkan mot egaren. icke blott
så länge denne fortfarande är egarebesittare, utan ock efter
det köparen kommit i egarebesittning af fastigheten, enär
nämligen köparens besittning tillkommit, icke felfritt, utan
med egenmakt. Den förstnämdes talan afskäres förty först
därigenom, att fastigheten yttermera af köparen sålts till
annan och denne fått fasta å sitt fång1).

!) Det i texten anförda är ådagalagdt i J. P. F. 1884 s. 1 ff. Ogörligt
är att emot de alldeles klara och tydliga, såväl arve- som aflingejord
omfattande stadgandena i J. B. 4: 1, 2 och 5: 8, jfde med J. B. 4: 7, 8,
inskränka lagfartens preklusiva verkan allenast till bördsklander. A
andra sidan vidhandeugifver lagen icke annan begränsning af lagfartens
preklusiva verkan än den, som framgår af G. B. 11: 1, 8 samt J. B.
4: 7, 8 och 10: 1, och huru vidsträckt man än må tolka dessa och
särskildt J. B. 10: 1, är det logiskt omöjligt att ur dem härleda mera
än att klander på grund af kompetensogiltighet icke afskars af lagfart.
Härom bör meningsolikhet icke kunna råda. 1 själfva verket gällde
icke heller den ryktbara lärda tvisten om lagfartens betydelse annat
än spörsmålet, huruvida J. B. 10: 1 från lagfartens preklusiva verkan
undantog hvarje klander på grund af kompetensogiltighet, eller om lag-
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Genom förordningen den 13 juni 1800 förkortades väl
lagfartstiden och föreskrefs, att säljarens åtkomst borde vid
lagfartssökande styrkas. Men någon förändring af lagfartens
väsen eller verkan skedde icke härigenom. En vidtgående
ändring härutinnan innefattade däremot lagförklaringen af
den 14 maj 1805. Men denna författning är åtminstone all-
deles tydlig däri, att den hänför sig och är inskränkt alle-
nast till klander af fång på grund af kompetensogiltighet,
eller m. a. o. till de fall, i hvilka klander af åtkomst grun-
das därpå, att fastigheten i fråga afhändts dess egare genom
föryttring af obehörig person. I öfrigt kvarstår lagfartens
verkan i enlighet med hvad 1734 års lag innehåller alldeles
oförändrad. Den slutförda lagfarten afskär sålunda icke blott

a-J bördsklander och, med ofvan antydt undantag, jämväl annan
i lag omnämd^ösningstalan, utan ock^uvarje klandertalan
af säljaren eller hans rättsinnehafvare. Sedan fasta mellan-
kommit, kan köpet icke vidare från säljarens sida angripas
på sådan grund, att köpet i följd af formbrist, tvång, svek,
villfarelse eller annan ogiltighetsgrund icke var gildtl).

rummet skulle .sä förstås som ofvan i texten uttalats. I tvisten var
öfverhufvud fråga allenast om klander af tredje man, däremot alls icke
om klander af säljaren, och motsatserna voro då börds- och kompe-
tensklander å ena, blott bördsklander å den andra sidan, såsom ju ock
framgår af innehållet i den så kallade lagförklaring, hvarigenom tviste-
frågan afgjordes. Lagfartens preklusiva verkan mot säljaren har
åter veterligen aldrig varit under debatt i doktrinen, och icke heller
torde rättsfall vara kända, i hvilket spörsmålet härom förelegat till
domstols åtgörande. Vid sådant förhållande finnes icke ens någon
rimlig anledning, än mindre objektiva skäl att söka borttolka i och för
sig klara lagbud, hvilka äro af enorm betydelse för rättssäkerheten,
och allraminst kan den omständigheten, att 1805 års lagförklaring på
det område, hvilket densamma omfattar, snedvridit rättssystemet, ut-
göra skäl att gå ännu längre än lagförklaringen själf.

1) Logiskt är ogiltigheten på grund af form brist icke af annan
beskaffenhet eller af större intensitet än ogiltighet i följd af annan
ogiltighetsgrund. Så snart det medgifves i fråga om en ogiltighets-
grund, att den icke verkar nullitet, utan att tvärtom rättsärendet kan
varda och, ifall klander ej sker, varder gildt, så är härmed ock med-
gifvet, att detsamma kan gälla om hvarje ogiltighetsgrund. Hvad 1734



110

Härutöfver gifver beviljad lagfart å fastighet, enär den
innebär att sökandens åtkomst blifvit af domstolen granskad
och funnen riktig, en visserligen icke förpliktande men dock
faktisk garanti därför, att sökanden äfven är fastighetens
verklige egare. Städse innebär lagfarten en vidtgående
legitimation af hans eganderätt och utgör åtminstone prima
facie bevis för att han är egare. Sökes lagfart å ett från
honom härledt fång eller inteckning på grund af hans med-
gifvande eller upplåtelse, gäller lagfarten eller, i förstnämda
fall, åtminstone den slutförda lagfarten såsom fullt ådaga-
läggande hans eganderätt. Är han eller den, som härleder
sin rätt från honom, jämväl egarebesittare, kan sådan be-
sittares eganderätt icke verksamt bestridas och lagfartens
beviskraft icke vederläggas annorlunda än genom behörigen
väckt jordaklander.

Å andra sidan medför underlåtenhet att lagfara äfventyr
af rättsförlust. Så länge ny egare af fastighet icke lagfarit
med sitt fång, föreligger 'nämligen faran, att inteckning i
fastigheten sökes och vinnes för förre egarens gäld eller för
rättighet, som af denne upplåtits. Sådan inteckning är väl
icke giltig mot nye egaren, om hans fång icke är af den
beskaffenhet, att lagfartsplikt ålåg honom, ej heller om han
är lagfartspliktig, men sökt eller söker lagfart å fånget inom
stadgad tid. I motsatt fall däremot blir inteckningen be-
ståndande mot nye egaren, om gälden tillkommit eller rättig-
heten af förre egaren upplåtits redan före egareombytet1).
Det hithörande stadgandet utsäger icke, att förre egarens

års lag vidkommer, så har den bland annat i fråga om testamente,
arfsskifte och trolofning tydligt uttalat, att ett rättsärende, oaktadt
föreskrifven form icke iakttagits, icke är nullum, så snart det tillstånd
förverkligats, som är det faktiska uttrycket för den med rättsärendet
afsedda rättsändringen, utan tvärtom måste klandras, vid äfventyr att
rättsärendet eljes är gildt från början. Bevakningen och delgifningen
träder i fråga om testamente i stället för uppbjudandet och första upp-
budets anslående vid lagfarten. Jfr Ä. B. 16: 1 med Ä. B. 18 rubr.
och 3 § samt J. B. 4: 1, 3; Ä. B. 12: 1, 11 med 12: 4 och 13: 1; G. B.
3: 1, 2.

i) K. F. om inteckning 17 §.
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borgenär eller af förre egaren konstituerad rättighets inne-
hafvare genom nye egarens underlåtenhet att lagfara för-
värfvat rätt att oaktadt egareombytet vinna inteckning. Dess
lydelse kan tilläfventyrs förutsätta, att inteckningen beviljats
i följd däraf, att egareombytet icke var domstolen kunnigtl).
Tvifvelaktigt är förty, huruvida stadgandet innebär mera än
att, om inteckning i följd af nye egarens försummelse att
söka lagfart tillkommit på omförmäldt sätt, inteckningen
gäller emot honom.

Vidare förmår öfverlåtelse af fastighet, så länge nye
egaren icke sökt lagfara, icke heller hindra fastighetens ut-
mätande för förre egarens gäld. Sådan utmätning går visser-
ligen åter, om lagfart sökes sist å det ting eller, i stad, å den
allmänna rättegångsdag för lagfartsärenden, som näst efter
trettio dagar från utmätningen infaller, så framt nämligen ford-
ringen, för hvilken utmätningen skett, icke är sådan att fastig-
heten i hvarje händelse häftar för densamma. Den, å hvilken
förrättande af exekutiva auktionen ankommer, är ock skyldig
att, om öfverlåtelsen blifvit honom kunnig före auktionen,
låta med vidare verkställighet anstå tills det visat sig, att
lagfart sökts eller icke sökts. Nye egaren får i sådant af-
seende före auktionen hos auktionsförrättaren anmäla om sitt
förvärf och därvid uppvisa sin åtkomsthandling i hufvudskrift
eller besannad afskrift; dock är tillräckligt, att öfverlåtelsen
på annat sätt blifvit auktionsförrättaren kunnig. Men å andra
sidan kan nya egaren endast genom att söka lagfart inom
ofvannämd tid bringa utmätningen att återgå; äfven om
fastigheten ännu icke försålts, då lagfart inom nämda tids
utgång sökes, blir utmätningen i kraft. Och likaledes kan
han endast genom föreskrifven anmälan trygga sig däremot
att auktionen, där denna emellertid försiggått före det om-
förmälda tid är ute, blir giltig emot honom 2).

II. En giltigt tillkommen inteckning har städse rätts-

*) Annorlunda däremot 16 § i lagen om lagfart och inteckning
af enskild järnväg.

2) U. L. 4: 26.
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verkan, i det den antingen konstituerar en panträtt eller ock
säkerställer en rättighets bestånd. Så långt inteckningsut-
slagets laga kraft räcker har äfven en sådan inteckning, för
hvars beviljande erforderliga förutsättningar icke förelegat,
samma rättsverkan, så länge utslaget icke undanröjts eller
så framt detsamma icke vidare kan undanrödjas. Angående
det fall att inteckning i fastighet, efter det denna redan
öfvergått till ny egare, sökts och vunnits på grund af förre
egarens förbindelse eller upplåtelse, men nye egaren emellertid
inom laga tid sökt eller söker lagfart, yttrar sig däremot
lagen, att inteckningen är ,,utan verkan mot nye egaren".
Där någon genom klander tillvunnit sig fastighet, hvari in-
teckning blifvit fastställd efter det densamma kom ur hans
hand, är likaledes sådan inteckning ,,utan verkan". Har in-
teckning meddelats i fastighet under de sista trettio dagarna
före det hans konkurs börjat utan att därjämte vissa förut-
sättningar förelegat, eller har inteckning utan sådana förut-
sättningar meddelats i död mans efterlämnade fastighet, och
varder hans bo inom laga tid upplåtet till konkurs, är ock
inteckningen ,,utan verkan". ,,Utan verkan" innefattar väl
icke att inteckningen ansos såsom icke existerande, såsom
ett intet, utan blott det att något anspråk på grund af den
samma icke kan med framgång göras gällande eller, omvändt,
att ett på grund af inteckningen gjordt anspråk kan afvärjas
genom åberopande af de omständigheter, hvilka hafva till
följd att den är utan verkan. Möjligt är därför, att en under
dylika omständigheter tillkommen inteckning emellertid blir
fullt verksam, nämligen om sagda omständigheter förlora sin
relevans, såsom exempelvis då konkursen går åter. Men
däri att inteckningen säges vara utan verkan ligger ock det,
att nämda omständigheter kunna åberopas, om och då an-
språk på grund af inteckningen gÖres, utan att särskild talan
om inteckningens förklarande för ogill behöfver anställas,
än mindre anställas inom viss tid. Detta är uttryckligen
uttaladt i fråga om det senast nämda fallet1), och något

l) Konkursstadgan 46 § mom. h. jfd med 47 §.
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annat kan förty icke antagas i de öfriga fallen. Då emel-
lertid inteckningen formellt kvarstår, så länge den icke dödats,
måste fastighetsegaren, resp. hans laga ställföreträdare, om
än dödande af inteckning i ofvan omförmälda fall icke är i
lagen omnämdt, vara berättigad att begära inteckningens
dödande. Sådan begäran kan ej bifallas utan intecknings-
hafvarens hörande: framgår ur inteckningsprotokollet, hvem
inteckningsinnehafvaren är, bör denna personligen kallas att
höras, men i motsatt fall delgifves kallelsen genom kungörelse
på samma sätt som då vid exekutiv auktion förfallen inteck-
nings dödande begärts. Göres mot sökandens begäran jäf
och föreligger tvistefrågan icke i sådant skick, att den kan
omedelbart afgöras, hänvisas densamma till särskild rätte-
gång, och frågan om dödandet förblir hvilande.

Det anförda eger tillämpning jämväl å alla öfriga fall
af sådan inteckning, hvilken icke uppbäres af intecknings-
utslagets laga kraft, och hvilken är af sådan beskaffenhet,
att inteckningsutslaget i fall af besvär skulle utan vidare
undanrödjas.

III. Antecknandet vare sig i den särskilda längden eller
inteckningsprotokollet om fastighetsegarens konkurs har en-
dast till uppgift att till kännedom bringa den inskränkning
i egarens dispositionsrätt, hvilken konkursen medför. Sagda
inskränkning gäller nämligen i och med konkursens början
utan vidare gentemot en hvar. Däremot får den enahanda
inskränkning, som följer af utmätning eller skingringsförbud,
först genom utmätningens eller skingringsförbudets inskrif-
ning verkan mot en hvar, hvaremot densamma därförinnan
icke gäller mot den, hvilken i god tro åtkommit fastigheten
eller vunnit inteckning däri1).

Skulle fastigheten hafva öfverlåtits eller inteckning däri
sökts och vunnits efter konkursens början eller utmätningens
resp. skingringsförbudets inskrifning, är öfverlåtelsen, resp.
inteckningen likväl gild, om konkursen, utmätningen eller

i) U. L. 7: 8, 4: 28, 30.
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skingringsförbudet gått åter eller utmätningen eller sking-
ringsförbudet förfallit.

24. Inskrivningarnas rangordning.

Bestå i en fastighet två eller flere rättigheter, och kunna
dessa icke hvardera förverkligas eller fullt förverkligas, måste
kollisionen lösas antingen sålunda, att den ena tillerkännes
företräde framför den andra och den förra förverkligas fullt?
den senare däremot alls icke eller blott i inskränkt omfång,
eller ock så, att rättigheterna äro jämnställda och att sålunda
ingendera förverkligas fullt utan hvardera i proportionellt
minskadt omfång. Det senare alternativet är uteslutet,
där rättigheterna öfverhufvud alls icke kunna hvardera
förverkligas; i sådant fall måste den ena tillerkännas före-
träde framför den andra. Kollisionen mellan rättigheterna
förbytes sålunda i en konkurrens mellan dem om inbördes
företräde eller prioritet (förmånsrätt). Den ordning, hvari
konkurrerande rättigheter hvar efter annan böra åtnjuta
företräde, kallas prioritets- eller rangordning; en viss rättig-
hets plats i prioritetsordningen angifver dess rang.

Inskrifna rättigheters rang grundar sig i regeln på in-
skrifningen, och frågan om deras inbördes rang är sålunda
en fråga om inskrifningens rang. Den allmänna regeln är,
att en inskrifnings företräde eller rang bestämmes af tid-
punkten för dess tillkomst, eller således, i fråga om inskrif-
ning i den till inteckningsprotokollet hörande särskilda läng-
den eller i fastighetsbok för enskild järnväg, af den tidpunktx),
då inskrifningen fullbordades, men i öfrigt af den tidpunkt,
då inskrifningen beviljades. Så vidt beviljad inskrifning har
verkan från det densamma ansöktes, träder dock i stället
för nästnämda tidpunkt den, då ansökning om inskrifningen
ingafs till inskrifningsmyndigheten.

I förhållandet mellan inteckningar inbördes komma emel-
lertid icke mindre tidsenheter än hel dag i betraktande, och

!) Det samma gäller om inskrifning i legoregistret; men inskrif-
ningen har verkan från den dag, ansökningen om inskrifning gjordes.
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inteckningar, hvilka tillkommit å eller gälla från samme dag,
äro därför samtidiga. Af samtidiga inteckningar har åter
inteckning för superficies och nyttjorätt samt likaledes in-
teckning för reallast, så vidt gäller själfva rättigheten såsom
sådan, företräde framför inteckning af panträtt, samt in-
teckning af befogenheten att från fastigheten afskilja visst
område åter företräde framför inteckning för rättigheter af
ofvannämdt slag och inteckning af panträtt. Å andra sidan
har panträtt för ogulden köpeskilling och undantag vid öfver-
låtelse, där inteckning för dem skett före det laga stånd
åkommit, företräde från tidpunkten för öfverlåtelsen, oaktadt
inteckningen såsom sådan tillkommit senare än annan in-
teckning.

Däremot gäller den allmänna regeln utan någon begräns-
ning i förhållandet mellan inteckning och inskrifning af
dispositionsinskränkning, likasom i förhållandet mellan in-
teckning och utan inskrifning verkande inskränkning af nyss-
nämda slag, öfverlåtelse eller från fastigheten öfverlåtet om-
rådes införande i jordregistret såsom egen jordlägenhet. Vid-
kommande ett rättsfaktum af dessa slag kommer städse i
betraktande, huruvida det tillkommit i ett tidigare eller senare
tidsmoment, — vare sig sedan å tidigare eller senare dag
eller tidigare eller senare å samma dag — än det tidsmoment,
i hvilket inteckning tillkommit eller ansökts.

Genom viljeförklaring kan åvägabringas, att en inteck-
ning får högre, resp. lägre rang än densamma eljes skulle
ega. Har inteckning tillkommit på grund af ansökan eller
inteckningsmedgifvande, innehållande förbehåll att visst an-
gifvet belopp skall få i fastigheten intecknas med företräde
framför nästnämda inteckning, och intecknas sedan det an-
gifna beloppet eller del däraf, så har denna senare inteckning
företräde framför den förra. I regeln måste ett förbehåll af
antydd beskaffenhet tolkas sålunda, att det är gjordt till
förmån allenast för sådan inteckning, som fastighetsegaren
själf begärt eller skriftligen medgifvit. En förändring af redan
bestående inteckningars inbördes rang innefattar åter städse
en uppflyttning, anteposition, af den ena och en nedsättning,
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postposition, af den andra. Ehuru väl lagen icke omnämner
dylik rangförändring, har det icke ifrågasatts och kan icke
heller ifrågasättas, att icke äfven en sådan kan med laga
verkan åvägabringas. Fråga kan endast vara därom, under
hvilka förutsättningar och påhvad sätt en rangförändring
kommer till stånd, samt särskildt ock, om därtill erfordras
inskrifning i inteckningsprotokollet, och hvilken verkan skedd
inskrifning af rangändring tillkommer.

öfverenskomma två inteckningshafvare, att den enes
inteckning skall hafva företräde och uppflyttas framom om
den andres, så innefattar öfverenskommelse å hvardera in-
teckningshafvarens sida ett förfogande öfver hans rätt, hvilket
förfogande är af samma art som exempelvis den intecknade
rättighetens öfverlåtande. Lika litet som vid rättighetens
öfverlåtande är inskrifning förutsättning för förfogandets
giltighet och rättsverkan. Ej heller är viss form erforderlig,
så framt rangändringen inskrifves i inteckningsprotokollet. I
motsatt fall är tillräckligt, att öfverenskommelsen eller af
inteckningshafvaren underskrifvet erkännande af postpositio-
nen tecknas åtminstone å inteckningshandlingen rörande den
inteckning, som nedflyttas; är handlingen löpande förskrif-
ning, måste sådan anteckning ske för att rangändringen skall
vara bindande gentemot ny innehafvare, och öfvervägande
skäl tala för att fordra dylik anteckning å inteckningshand-
lingen äfven där denna är ställd till viss man. Rangändrin-
gens inskrifning har blott till uppgift, att inteckningsprotokollet
skall upplysa om densamma; inskrifningens verkan är, att
rangändringen ex officio beaktas, medan densamma i motsatt
fall måste af sakegaren anmälas och visas. Det sagda gäller
likaledes, där innehafvaren af två inteckningar förfogar, att
den ena nedsättes efter den andra.

Teoretiskt beröres eller kan fastighetsegarens rätt beröras
däraf, att två eller flere inteckningars inbördes rang för-
ändras. Emellertid fordras i praxis icke fastighetsegarens
samtycke till sådan rangändring. Ligger en inteckning mellan
dem, hvilka inbördes byta plats, och har ej äfven dess inne-
hafvare samtyckt till rangändringen, har åter rangändringen
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verkan blott med den inskränkning, att sådan intecknings-
haf vares rätt icke beröres af ändringen; och ehuru väl stora
svårigheter kunna häraf uppstå, torde det i saknad af ut-
tryckligt lagstadgande icke kunna uppställas såsom villkor
för rangändringen i sådant fall, att innehafvaren af den
mellanliggande inteckningen jämväl gifvit sitt samtycke till
densamma.

Rangändringens inskrifning kan begäras af den, hvars
inteckning nedsättes, men också af den intecknings innehaf-
vare, som uppflyttas, eller af fastighetens egare. Oeftergifligt
villkor för inskrifningen är, att inteckningshandlingen rörande
den inteckning, som nedsättes, upptes i hufvudskrift; begäres
inskrifningen af annan än innehafvaren af nämda inteckning,
måste denne visas hafva samtyckt till nedsättningen. Det
vanliga är dock, att äfven inteckningshandlingen rörande
den inteckning företes, hvilken uppflyttas. Samtycket skall
föreligga i skriftlig form och vara bevittnadt eller ock munt-
ligen afgifvas af inteckningshafvaren själf eller hans full-
mäktig inför inskrifningsmyndigheten. Är begäran om in-
skrifning icke gjord af behörig person, eller är därvid icke
iakttaget hvad nyss sagts, afvisas densamma; i motsatt fall
åter besluter inskrifningsmyndigheten, att å de företedda
inteckningshandlingarna skall tecknas myndighetens bevis
att den rangändring, hvars inskrifning begärts, blifvit behö-
rigen anmäld.

Ändra afdelningen.

Eganderätten.
5 KAPITLET.

Eganderätten.
25 §. Begreppet eganderätt.

Eganderätten är den mest omfattande af sakrätterna:
den innefattar en rättslig makt, för hvilken rättighetens väsen
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icke angifver någon begränsning. I sin typiska gestalt är
eganderätten makten att innehafva, nyttja och råda öfver
saken i dess helhet samt allsidigt tillgodogöra sig fördelarna
och nyttan af densamma.

Egarens rättsliga makt framträder hufvudsakligen i
befogenheterna att innehafva och besitta saken, att bruka
och nyttja den samt äfven dela, ändra eller omforma den-
samma, att tillegna sig sakens alster och afkomst, att för-
yttra eller annorledes rättsligt förfoga öfver saken samt att
afvärja ingrepp utifrån. Själfva eganderätten är dock icke
identisk med summan af dessa befogenheter, utan något
annat och mera. Å ena sidan ingå i eganderätten äfven
andra befogenheter än de nämda, å andra sidan är den en-
skilda befogenheten allenast en yttring af eganderättens
innehåll. En eller flere befogenheter, hvilka normalt ingå
i eganderätten, kunna därför ock saknas, utan att denna
därigenom upphör att vara eganderätt.

Huru egaren vill bruka och nyttja saken beror i regeln
uteslutande af hans eget skön. Han är sålunda oförhindrad att
använda saken jämväl på ett sätt, som icke blott icke till-
godoser utan tvärtom strider mot ett förnuftigt ändamål, och
likaså att ändamålslöst förstöra den. Ehuru väl all rättslig
ordning är till för förnuftiga ändamål, har lagen icke anled-
ning att och kan ej heller, utan att på annat sätt förfela
sitt hufvudsyfte, ingripa emot ett dylikt brukande. Den
måste inskränka sig till att, där visst slag af en saks bru-
kande är skadligt för det allmännas väl, förbjuda sådant
begagnande af saken.

I eganderätten ligger allenast, att dess väsen såsom sådant
icke angifver någon begränsning, däremot icke att en be-
gränsning är oförenlig med densamma. Eganderätten är ock
underkastad icke blott särskilda så kallade legala inskränk-
ningar utan ock sådana, som följa däraf att begränsade sak-
rätter ega rum i saken. Men i hvartdera fallet är inskränk-
ningen kommen utifrån, på samma sätt som en begränsad
sakrätt kan utifrån inskränkas genom en legal inskränkning
eller annans begränsade sakrätt. Bortfaller en legal inskränk-
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ning eller den begränsade sakrätten, utvidgas städse i och
med detsamma eganderätten i motsvarande mån.

På samma gång eganderätten är den mest omfattande
af sakrätterna, är den ock den svagaste af dem. Egande-
rätten träder nämligen tillbaka såväl för alla sakrätter, hvilka
falla utom inskrifningsväsendet, som ock för de inskrifna
sakrätterna. En hvar sådan har företräde och skall för-
verkligas framom egarens rätt.

Eganderätten upphör icke därmed, att saken kommer
ur egarens besittning. Har dock saken kommit ur egarens
besittning genom ett rättsfaktum, hvilket till sitt väsen inne-
fattar att eganderätten öfvergår från den förutvarande egaren
till en annan, eller har ett sådan rättsfaktum rnellankommit
efter det besittningen af saken redan gått förlorad för då-
varande egaren, kan det icke riktigt sägas, att dennes egande-
rätt det oaktadt kvarstår. Han är nämligen icke vidare
egare, utan kan blott genom klandertalan få sagda rätts-
faktum undanröjdt och sin eganderätt så återställd, som om
berörda faktum alls icke hade förelegat. I stället för egande-
rätten har dåmera trädt befogenheten att företaga en rätts-
handling, med verkan att eganderätten återställes, eller alltså
ett anspråk af samma slag som bördsrätten.

26 §. Behörigheten att förvarfva fastighet.

Icke om alla saker gäller, att de kunna egas af hvem
som helst. Framför allt äro fastigheternal) underkastade
inskränkande föreskrifter i detta afseende.

Den allmänna regeln är, att icke andra än de, hvilka
hafva finsk medborgarrätt, äro berättigade att förvärfva och
besitta fastighet i landet eller sådan rättighet, som gäller
såsom fast egendom2). Främmande stats undersåte kan

!) Likaså ock fartyg.
2) Regeln är väl direkt uttalad endast i den administrativa för-

ordningen af den 25 februari 1851, men framgår dock äfven ur andra
lagstadganden, såsom K. F. den 2 april 1864.
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däremot endast med särskildt öfverhetligt tillstånd förvärfva
fastighet. Med finske medborgare äro ryske undersåtar, med
undantag af personer af den mosaiska trosbekännelsen, här-
utinnan likställda x). Nämda regel hänför sig dock egentli-
gen till förvärf genom öfverlåtelse: angående förvärf genom
arf länder till efterrättelse hvad om utlännings rätt att taga
arf i landet är stadgadt. Af regeln följer, att ock öppet
bolag af finske medborgare samt aktiebolag eller andelslag,
som har sin hemort och är behörigen inregistreradt i landet,
är behörigt att förvärfva fastighet2); för bankbolag gälla dock
undantagsföreskrifter 8). Behörige att förvärfva fast egendom
äro vidare kronan4), borgerlig kommun i landet samt kyrk-
lig församling af den evangelisk-lutherska eller grekisk-
katolska trosbekännelsen.

Kyrkosamfund af den evangelisk-lutherska eller grekisk-
katolska trosbekännelsen eger förvärfva tomt för kyrka och
skola samt begrafningsplats, men icke annan fastighet 5). Med
vederbörligt tillstånd bildad församling, bestående af annan
protestantisk trosbekännelse än den evangelisk-lutherska, har
samma rätt6). Icke ens stiftelse, som göres af eller till förmån
för sådant kyrkosamfund eller sådan församling, får hafva
fastighet till föremål eller förvärfva fastighet, öfverhetligt
tillstånd kan dock beviljas dissenterförsamling af nämdt slag
eller särskild af eller till förmån för sådan församling gjord
stiftelse att förvärfva viss för annat ändamål afsedd fas-
tighet. Församling, bestående af andra kristna trosbekännare

!) K. F. den 10 november 1903.
2) Jfr ock aktielagen den 2 maj 1895 36 § sista stycket, lagen

om andelsverksamhet den 10 juli 1901 22 §.
3) K. P. om bankbolag den 10 maj 1886 6 §.
4) Angående frälsegods, se dock R. o. A. priv. 24 §, men ock

K. K. den 6 december 1871. I hvad mån för landets förvaltning till-
kommen anstal t är behörig a t t förvärfva fastighet beror af de för an-
stalten gällande föreskrifterna.

5 | Angående tidigare vunnen rät t , se kyrkolagen den 6 december
1869 304 §; om Walamo kloster se K. B. den 28 augusti 1878.

6) K. P. om dissenterförsamlingar af den 11 november 1889.



121

än ofvan sagts, har härutinnan samma rätt som lagligen
bildad dissenterförsamling1).

Hvad åter vidkomma de s. k. föreningarna, eller korpora-
tioner på rent privaträttslig grund, så har frågan om rättig-
heten att sammansluta sig i föreningar icke något samband
med frågan därom, om och i hvad mån förening kan för-
värfva fast egendom. Sistnämda fråga sammanfaller i huf-
vudsak med den, huruvida förening får drifva näring eller
ekonomisk verksamhet öfverhufvud. Sådan gällande lag är,
känner den icke andra till ekonomisk verksamhet berättigade
sammanslutningar af enskilda än bolagen — andelslagen däri
inbegripna — och en förening kan således icke anses be-
rättigad att drifva ekonomiska företag. Endast så vidt för-
eningens icke-ekonomiska ändamål med nödvändighet inne-
fattar äfven en viss verksamhet af ekonomisk natur, står
denna noggrant begränsade verksamhet föreningen öppen.
Rätteligen borde föreningar sålunda i regeln icke kunna för-
värfva fastighet.

27 §. Sameganderätt.

Ofta förekommer, att en sak tillhör två eller flera ge-
mensamt. Desse äro då samegare 2).

Samegare, sameganderätt är motsats till allenaegare,
allena-eganderätt. Rent teoretiskt sedt kan en sak icke
vare sig tillhöra två personer samtidigt, om de skola hvar
för sig ega saken, eller samtidigt omfattas af två särskilda
eganderätter. Samegarene däremot ega saken tillsammans.
Sameganderätten är en eganderätt, hvilken tillkommer, i
stället för en allena-egare, två eller flere personer samfäldt

*) Riksdagsbesl. den 26 januari 1779 och K. K. den 24 januari
1781, Hermanssons föreläsningar öfver förvaltningsrätten II s. 89 ff.
Icke-kristna trosbekännare få icke bilda religionssamfund eller försam-
ling i landet, ibd. s. 99 ff.

2) Lagrummen angående sameganderättsförhållandet finnas an-
gifna i J. P. T. 1890. s. 293 ff.
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Den är icke annat än ett visst slag af den ytterst vanliga
företeelsen att viss rättighet tillkommer, är anknuten vid
två eller flere personer så, att dessa tillsamman äro rättig-
hetens subjekt.

En närmare bestämning af sameganderättens begrepp än
den sålunda gifna är hvarken behöflig eller ens möjlig. Sagda
begreppsbestämning utsäger väl icke, men bör icke heller
utsäga, huru rättsförhållandet mellan samegarna inbördes
och utåt gestaltar sig. Sameganderättens väsen såsom så-
dant kräfver nämligen icke, men utesluter icke heller viss
gestaltning af detta förhållande. Detsamma kan vara ord-
nadt så, att den rättsliga makten icke får utöfvas och egande-
rättens förmåner icke åtnjutas annorlunda än af alla sam-
egarna i gemenskap. Härmed kan dock vara förenadt, att
den ene samegaren har rätt att företräda den andra, såsom
mannen i kraft af lag företräder hustrun, eller att de ömse-
sides äro befogade att hvar handla å den andres vägnar,
såsom bolagsmännen i öppet bolag. Men sainegarnas för-
hållande inbördes och utåt kan ock vara ordnadt genom en
delning af eganderättens innehåll sålunda, att vissa befogen-
heter tillkomma en hvar af dem x). En dylik delning om-

!) Begreppet delning har sitt ursprung i och är bestämdt genom
rumsföreställningarna. Använder man detta begrepp å andra områden
än rumsföreställningarnas, så tillämpar man rumsföreställningar för att
därmed återgifva det väsentliga hos företeelser, liknande dem, hvilka
i fråga om saker sammanfattas under begreppet delning. En sådan
tillämpning kan emellertid riktigt ske endast så, att delningsbegreppet
därvid bibehåller sitt genom rumsföreställningarna bestämda innehåll;
användes ett annorlunda bestämdt delningsbegrepp, måste tillämpningen
leda till oriktigheter. Delning af en rättighet kan alltså sägas hafva
egt rum blott i den händelse, att af en rättighet bildats flere likartade
rättigheter. Då en odelad sak icke kan vara föremål för särskilda
eganderätter, kan af en eganderätt icke bildas flere annorlunda än att
saken delas.

Kan åter en i eganderätten liggande befogenhet utöfvas af sam-
egarna hvar för sig, eller m. a. o. såsom om sådan befogenhet till-
komme honom ensam, så yttrar sig detta förhållande så, som om i
stället för allena-egarens befogenhet trädt flere likartade, och återgifves
det därför riktigt därmed, att befogenheten delats. Då eganderätten
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fattar visserligen icke eganderättens hela innehåll, men kan
vara mer eller mindre vidsträckt. Det vanliga är delning
efter kvoter '), men vid sidan af eller i stället för kvotdel-
ning förekommer äfven delning efter annan grund, såsom
efter rum, tid eller hushehof. En ännu längre gående del-
ning, nämligen en sakligt delad eganderätt, företer den äldre
rätten och än fortfarande i vissa fall äfven gällande rätt,
såsom i fråga om viderboenderätten och i det fall, att någon
eger vattenkraften jämte grunden i strömfall uti by, men
byamännen ega fisket, i hvilket fall förhållandet i realiteten
ter sig såsom om blott den ena rättigheten vore eganderätt,
den andra en begränsad sakrätt.

Bestämmande för gestaltningen af samegarnas förhål-
lande inbördes och utåt är det rättsfaktum, genom hvilket
sameganderätten tillkommit, resp. vid sidan af en förut-
varande allena-egare inträdt en annan såsom samegare. För-
hållandet är ordnadt enligt förstnämda typ, där samegande-
rätten grundar sig å principen om bogemenskap. Kvotdelning

innehåller eller yttrar sig i befogenheter, innefattar en delning af dy-
lika befogenheter en delning af eganderättens innehåll. Ju flere befo-
genheter äro delade mellan samegarna, desto mer framträder den en-
skilde samegarens särställning och undanskymmes gemenskapen.

!) Kvotdelningen kallas väl ofta ideell eller intellektuell delning i
motsats till realdelning. Den så kallade ideella delningen är emellertid
alls icke någon delning; hvad detta begrepp afser att uttrycka är intet
annat än en tänkt delning, antagen såsom verklig, eller ock en viss
norm, efter hvilken en framtida delning skall utföras. Kvotdelningen
emellan samegarna är däremot städse en real eller verklig delning,
men en delning af rättighetens innehåll, icke af dess objekt; då den
identifieras med ideell delning, så hänför sig åter delningsbegreppet, icke
till rättigheten, utan till dennas objekt, och angifver normen för en
tänkt delning af objektet, hvilken tilläfventyrs i framtiden skall komma
till utförande.

Ett sameganderättsförhållande med kvotdelning uttryckes ofta så,
att samegarna sägas ega kvar viss kvotdel af saken. Det riktiga ut-
trycket är dock, att de ega saken till kvotdelar. Själfva saken är
nämligen odelad och kan icke egas annorlunda än i sin helhet. Kvot-
delen är åter icke något, som kan egas, utan allenast normen för en

lifvande delning af saken.
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är här städse utesluten: delning efter annan grund är där-
emot i viss begränsad omfattning förenlig och ofta jämväl
förbunden med denna typ.

En i hufvudsak odelad sameganderätt är ock egande-
rätten till häradsallmänning enligt 1734 års lag. Visserligen
är icke delning af eganderättens innehåll fullkomligt uteslu-
ten: dels är en viss delning af nyttjandet omedelbart i lag
bestämd, dels kan en sådan genom särskild bestämning in-
träda. Men denna delning är icke delning efter kvoter och
eger rum endast i noga begränsad omfattning. Normen för
delningen är nämligen husbehofvet, och delningen går icke
heller utöfver de gränser, husbehofsnyttjandet angifver. Un-
derstundom är dock en subsidiär tillämpning af kvotdelning
oundgänglig, såsom exempelvis om någon åverkat eller öfver-
skridit sin husbehofsrätt å allmänningen och fråga uppstår
om dispositionen af den ersättning, som den skyldige guldit.
Af samma slag är än fortfarande sameganderätten till
sockneallmänning och till sådan skogsmark, hvarom ora-
nämnes i 7 § af skogslagen, ehuru densamma genomförts på
något afvikande sätt. En delning eger nämligen öfverhufvud
icke rum ex lege, utan förutsätter städse särskild bestämning.
Vidare är å ena sidan delningen icke inskränkt till nyttjande
efter husbehof, å den andra sidan är åter nyttjande efter
husbehof i vissa fall alldeles uteslutet eller kan tillåtas en-
dast i vissa afseenden. Bestämning angående sockneallmän-
nings nyttjande och vårdande vidtages genom beslut af
samegarna å kommunalstämma; beslut synes förutsätta
enstämmighet af de närvarande. I fråga om annan skogsall-
männing vidtages bestämning genom delegarnas öfverens-
kommelse. Kommer ej enhälligt beslut eller enhällig öfver-
enskommelse till stånd, träffas bestämningen af domstol 1).

I öfriga fall föreligger sameganderätt med kvotdelning.
Kvotdelningen innebär närmast, att hvarje samegares kvotdel
angifver den grund eller norm, enligt hvilken sakens delning
mellan honom och medegarna skall utföras, om och då del-

i) Skogslagen 6,. 7 §§.
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ning ifrågakommer. Kan och får saken delas, är samegaren
jämväl befogad att begära sådan delning; i motsatt fall till-
kommer ofta egaren af större kvotdel rätt att lösa den mindre
kvotdelen. Så vidt ej kvotdelningen omsatts i en delning af
nyttjandet, innebär kvotdelningen därutöfver, dels att sam-
egarens kvotdel likaledes angifver normen för fördelningen af
vederlag, som utgår i fall af sakens föryttring eller förstöring,
såsom ock af sådana i följd af eganderätten, utan egarens
tillgörande, inträdande fördelar, hvilka äro så att säga af
tillfällig natur, såsom delaktighet i vunnen inmutningsrätt,
skatt o. a. d., dels att samegaren är berättigad att fordra
sådan fördelning.

En delning af sakens nyttjande innefattar väl kvotdel-
ningen såsom sådan icke. Endast en sådan inverkan på
saken, som af lagen anses icke medföra enskild fördel och
icke heller förändrar saken, står hvarje samegare öppen. 1
öfrigt gäller däremot grundsatsen om samverkan och gemen-
skap i fördelar och olägenheter. Så länge nyttjandet icke
realt delats, får saken brukas endast för gemensam räkning
och blir dess afkomst och nytta gemensam. Men kvotdel-
ningen icke blott angifver den grund, enligt hvilken sam-
egarna en hvar skola taga lott i fördelar och olägenheter,
utan innebär ock normen för nyttjandets fördelning. Är saken
icke delbar, eller kan en delning af densamma af någon orsak
icke för tiden ske, är den enskilde samegaren jämväl be-
rättigad att begära sådan delning af nyttjandet*). Kan hvarken
saken eller nyttjandet delas, och sämjas ej samegarna,
återstår blott gemenskapens upplösande genom sakens för-
yttring.

Delning af nyttjandet är städse en real delning af rättig-
hetens innehåll och kan utföras på olika sätt. Den försiggår
i regeln genom samegarnas öfverenskommelse. Fås öfver-
enskommelse icke till stånd, ankommer å domstol att vare
sig omedelbart bestämma om delningen eller föreskrifva, på
hvad sätt den skall ske. I grund af positiv föreskrift kan

i) B. B. 3:1, 2.
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nyttjandet af strömfall äfven delas sålunda, att en af sam-
egarna berättigas att ensam i strömfallet inrätta vattenverk
och för detta begagna vattenkraften i strömfallet. Sådan
delning kan ske såväl genom dom som genom öfverenskom-
melse 1). Vattenverksegaren får sålunda i antydda fall icke
betraktas såsom legotagare; det rättsförhållande, som före-
ligger, är icke annat än en säregen delning af nyttjanderätten,
vare sig att vederlag utgår till de öfriga samegarna eller icke.

Delningen af en jordbruksfastighets nyttjande utföres
vanligen så, att hvarje samegare genom indelning af fastig-
heten anvisas visst område till hans enskilda nyttjande. Har
indelningen tillkommit genom öfverenskommelse, kallas den
sämjoskifte. Ofta förekommer väl, att indelningen på grund
af samegarnas öfverenskommelse verkställts af landtmätare;
men detta är icke väsentligt vare sig för sämjoskiftets gil-
tighet eller för dess bestånd. Omfattar indelningen icke
fastighetens hela område, så att en del af detta fortfarande
blir föremål för gemensamt nyttjande, har indelningen dock
till följd en viss delning jämväl af denna dels nyttjande, vare
sig efter husbehof2) eller efter annan grund 3); genom öfver-
enskommelse kan dessutom en ytterligare delning ske. Så
länge indelningen består, tillkommer hvarje samegare inom
det honom anvisade området allena-egarens befogenhet att
tillegna sig alster, afkomst och annan nytta; jämväl tillfälliga
fördelar, såsom delaktighet i inmutningsrätt inom sagda om-
råde och i där funnen skatt, tillfalla således honom ensam.

Ett genom öfverenskommelse tillkommet sämjoskifte, som
icke ingåtts för viss tid eller uttryckligen endast tillsvidare
— hvilket väl aldrig förekommer — kan af enskild sam-
egare häfvas ellenast genom utverkande af fastighetens klyf-
ning. Sämjoskiftet består därför intill dess samegarna enats
om .dess upphäfvande eller ock klyfning begärts af någon
bland samegarna och blifvit slutförd. Sker klyfning, skall

1) B. B, 3: 1, 2, 17: 2, 19: 1 V. L. 1: 13, 14.
2) Skogslagen 8 §.
3) B . B . 17: 1 i l agen 23 juli 1902.
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hvarje samegare tillgodoräknas uppodlings- och annan å
det honom anvisade enskilda området nedlagd kostnad samt
därå växande skog. såsom vore detta område en fastighet
för sig; frångår honom någon del af området, måste således
den å sagda del nedlagda kostnaden och den därå växande
skogens värde fullt godtgöras honom.

Där någon af samegarna vägrar eller eljes undandrager
sig att alls deltaga i den gemensamma sakens nyttjande,
synes det vara de öfriga obetaget att det oaktadt nyttja
saken i dess helhet för alla samegarnas gemensamma räk-
ning, visserligen på egen risk men ock utan sådan redovis-
ningsskyldighet, som åligger förvaltare af annans egendom.
I fråga om jordbruksfastighet förekommer under sådana om-
ständigheter jämväl nyttjande blott för den brukandes en-
skilda räkning, men i enlighet med en af honom ensidigt
företagen indelning af fastighetens åker och äng och sådan
delning af de återstående egornas nyttjande, som enligt lag
hade varit förbunden med indelningen, om denna hade varit
ett verkligt sämjoskifte. Ehuru väl en dylik indelning icke
har giltighet gentemot den tredskande samegaren, synes den
dock böra tillerkännas den verkan, att den förre icke genom
sitt nyttjande öfverskridit sin befogenhet. I öfrigt gäller
däremot regeln, att ingen af samegarna, så länge nyttjandet
icke delats, får nyttja den gemensamma saken i syfte att
bereda sig enskild fördel. Gör han det, är påföljden städse
att han till de öfriga förverkar sitt nedlagda arbete, likasom
ock genom .arbetet frambragt så beskaffad afkomst, som icke
framalstras utan mänskligt arbete1). Innefattar det olofliga
nyttjandet tillegnande af alster, h-vilka i regeln frambringas
af naturen utan mänskligt arbete, tillfaller sådant alster lika-
ledes de öfriga samegarna 1). Enahanda regler gälla för det
fall, att samegare öfverskrider sin nyttjorätt till sådant om-
råde af gemensam fastighet, som vid indelningen af denna
lämnats till samfäldt begagnande.

Slutligen är samegaren befogad att fritt föryttra eller

i) S. L. 33: 4, 5, 7, 13.
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förpanta sin kvotdel, likasom denna å andra sidan kan tagas
i mät eller intecknas för hans gäld*). Vid föryttring af
kvotdelen kan han belasta densamma med sytning, som
icke innefattar nyttjorätt; består ett sämjoskifte, kan jäm-
väl nyttjorätt, hänförande sig till det honom enskild t förbe-
hållna området, genom undantag vid föryttring eller annor-
ledes konstitueras, dock med sådan begränsning att nyttjo-
rätten, i händelse sämjoskiftet häfves, icke är bindande
gentemot de öfrige samegarna. Andra rättsliga förfoganden
öfver den gemensamma saken kunna däremot vidtagas blott
af alla samegare. Likaså kan fastigheten i skiftesförfarande
rörande mark, hvari fastigheten tillkommer del, eller i fråga
rörande dikning, torrläggning eller sjösänkning giltigt före-
trädas allenast af alla samegare. Å andra sidan kan en
förmån för den gemensamma saken giltigt förvärfvas af en-
skild samegare, såsom exempelvis en servitut till förmån för
fastigheten 2) eller befrielse från servitut eller annat besvär,
som hvilar å densamma.

Den enskilde samegarens behörighet att föra talan i
rättegång rörande den gemensamma saken har samma om-
fång som hans föryttringsräti Om och i hvad mån enskild
samegare eller blott alla samegare kunna kära eller böra
svara bestämmes sålunda af de normer, hvilka nyss antydts.
Då emellertid dom i sådant mål, hvari enskild samegare icke
är behörig att allena företräda den gemensamma saken, icke
kan gifvas annorlunda än med ett saken i dess helhet om-
fattande enhetligt innehåll, måste den enskildes tillgöranden
i rättegången, så vidt de påverka rättegången i en för honom
gynnsam riktning, städse i samma mån komma äfven de
öfriga samegarna till godo. Särskildt gäller detta, där blott
enskild samegare sökt ändring i dom, som gått samegarna
emot. Föranleder ändringssökandet ändring i domen till för-
mån för sökanden, måste domen ändras till förmån för samt-
liga samegare.

*) Kvotdel i fartyg får dock icke intecknas.
2) Jfr J. F. T. 1894 s. 297 ff.
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Eganderätten till område, hvilket tillhör flere fastigheter
gemensamt och icke utgöres af skogsallmänning, är väl en
sameganderätt med kvotdelning. Emellertid är kvotdelningens
innebörd i detta fall väsentligen modifierad. Då andel i
sådan samfäld mark följer hvarje fastighet åt och i regeln
icke kan föryttras särskildt för sig, saknas nämligen den
föryttringsrätt, som eljes tillkommer samegare vid kvotdel-
ning. Därjämte eger en viss delning af den samfälda mar-
kens nyttjande rum omedelbart i kraft af lag, och erfordras
en särskild realdelning af nyttjandet blott där en längre
gående eller afvikande delning skall åvägabringas. I detta
af seende gälla de normer, hvilka ofvan angifvits för det fall,
att vid sämjoskifte någon del af fastighetens område lämnats
atom indelningen för att fortfarande nyttjas gemensamt. I
själfva verket äro dessa normer i lagen uttalade just i fråga
om flere fastigheter tillhörande samfäld mark, medan "till—
lämpningen af enahanda normer å förhållandet vid sämjo-
skifte vunnits genom tolkning.

28 §. Laga fång.

Laga fång i vidsträckt mening är hvarje rättsfaktum,
hvarigenom en ändring i ett bestående eganderättsförhållande
inträder. Lagen begagnar dock begreppet laga fång i en in-
skränktare betydelse, hvari detsamma betecknar ett rätts-
faktum, genom hvilket ett egareombyte kommer till stånd.
Under laga fång inbegripes äfven förvärfvandet af en
sak, hvilken icke förut varit eller åtminstone dåmera icke
var i någons ego. Vidare ock en saks sättande under bolag,
emedan saken därigenom afskiljes från den insättandes en-
skilda förmögenhet och öfverföres till en särförmögenhet.

Under laga fång faller sålunda icke förvärf af giftorätt,
ej heller bolagsmans inträde i bolag, öfverlåtelse af arfslott
i oskift dödsbo eller öfverhufvud ett sådant faktum, hvari-
genom blott någon enskild af samegarna i ett samegande-
rättsförhållande utan kvotdelning växlar. Laga fång är icke
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heller delning af by eller fastighet, utom då delningen inne-
fattar att visst område afskiljes åt köpare af detta område.
Lika litet betraktar 1734 års lag bo- eller arfskifte såsom
laga fång. Enligt lagens uppfattning innefattar ett sådant
skifte blott ett närmare bestämmande af en redan bestående
rätt. Jämväl i det fall, att bodelegarna äro flere och
boets fasta egendom tillskiftas en af dem ensam, är dennes
fång arf.

De oftast förekommande laga fången äro de, hvilka
innefatta en föryttring, en öfverlåtelse. Den finska rätten
känner icke en generell, alla fall af föryttring inrymmande
öfverlåtelseform, utan blott olika slag af kausala rättsären-
den, hvilka hafva det gemensamt att eganderätt genom dem
öfverlåtes. Särskilda af dessa falla emellertid alldeles utom
sakrättens gebit, såsom egendoms sättande under bolag eller
egendoms gifvande i försträckning eller betalning.

En annan viktig grupp af fång utgöres af arf och testa-
mente. Läran om dessa hör dock icke till sakrätten utan
till familjerätten. För såvidt förverkande genom brott före-
kommer såsom ett rättsfaktum, hvilket har ett egareombyte
till följd, faller likaledes framställningen af rättssatserna
härom utom sakrättens område.

29 §. Köp.

I. Köpet är ett aftal, som afser utbyte af gods mot
penningar. Köpslut om en individuellt bestämd, redan exi-
sterande sak betraktas i 1734 års lag såsom ett aftal, genom
hvilket säljaren öfverlåter saken till köparen och sålunda
eganderätten till saken öfverflyttas från säljaren till köparen.
Uteslutet är emellertid icke att köpet, oaktadt dess föremål
Br en individuellt bestämd sak, likväl icke innefattar en
öfverlåtelse, utan blott grundlägger en förpliktelse för sälja-
ren att öfverlåta saken till köparen. Tidigare var visserligen
lagskipningen icke benägen att medgifva möjligheten af ett
så beskaffadt köpeaftal; innefattade köpet icke såsom sådant
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en öfverlåtelse af saken, tillerkändes detsamma öfverhufvud
icke någon rättsverkan. Numera är dock i lag fastslaget,
att äfven ett blott obligatoriskt verkande köp om en indi-
viduellt bestämd, redan existerande sak kan giltigt ingås 1).
Huruvida det afslutade köpet är ett sakrättsligt öfverlåtelse-
aftal eller grundlägger en förpliktelse att öfverlåta, det åter
beror därpå, hvad kontrahenterna i verkligheten afsett; pre-
sumtionen är för det förra alternativet. Föremål för köp kan
ock vara något annat än saker, så exempelvis rättigheter,
och likaså kan ett så beskaffadt köp vara ett öfverlåtelse-
aftal eller grundlägga en förpliktelse att öfverlåta det sålda.
Frånsett det nedan under II afhandlade slag af köp, kommer
i det följande köpet i betraktande allenast såsom ett sak-
rättsligt öfverlåtelseaftal.

Köpet är i allmänhet icke formbundet. Denna regel har
emellertid undantag af vidsträckt omfattning. Köp af fastig-
het eller af registrering underkastadt fartyg — likasom ock
af del i sådan egendom — skall nämligen ske skriftligen och
med två vittnen2). Undantaget gäller icke köp å offentlig
auktion. Äfven i detta fall skall väl skriftligt salubref af
förrättningsmannen utfärdas åt köparen, så snart köpevill-
koren af köparen fullgjorts. Men eganderätten öfvergår
omedelbart genom det gjorda budets antagande, under det
suspensiva villkoret att köpeskillingen behörigen gäldas, och
salubref vet utgör blott bevis om köpet8).

Den föreskrifna formen innebär, att salubrefvet skall
förses med såväl säljarens som köparens underskrift, och att
två vittnen^ skola samtidigt vara tillstädes vid urkundens
underskrifvande. Där särskildt köpekontrakt upprättas och
underskrifvits af bägge kontrahenterna, behöfver dock själfva
salubrefvet icke vara undertecknadt af köparen. Innan
salubrefvet eller, där enligt kontrahenternas öfverenskom-
melse salubrefvet skall upprättas i två exemplar, hvartdera

!) U. L. 3: 4 mom 2.
i) å. B. 1: 2, Sjölagen 7 §.
i) U. L. 5: 48; K. F. om frivilliga auktioner den 22 mars 1898 6 §.
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exemplaret häraf är af bägge kontrahenterna underskrifvet,
har ett giltigt aftal ännu icke kommit till stånd. Har stad-
gad form icke iakttagits, binder icke af talet någondera kon-
trahenten. Hvardera kan vägra att fullgöra detsamma. Men
denna befogenhet bortfaller, och aftalet är oaktadt formfelet
från början gildt, om köparen med säljarens samtycke redan
tagit fastigheten i sin besittning.

Enligt J. B. 1: 2 skola i salubrefvet sättas de villkor, på
hvilka köpet grundar sig. Har vid köpslut visst villkor af
nämda beskaffenhet väl muntligen aftalats, men emellertid
icke intagits i salubrefvet, gäller det muntligen aftalade icke
såsom köpevillkor och binder förty kontrahenten icke längre
än han själf vill. Praxis tillämpar ifrågavarande föreskrift
icke blott ytterst strängt utan ock alldeles för extensivt.
Begreppet ,,de villkor, på hvilka köpet grundar sig", omfattar
nämligen ingalunda, såsom praxis tolkar stadgandet, alla
öfverenskommelser vid ett köpslut, utan är mycket inskränk-
taie. Särskildt kan icke under detsamma hänföras exem-
pelvis öfverenskommelsen, att köparen skall respektera bestå-
ende nyttjorätter. En sådan öfverenskommelse är ett aftal
till förmån för tredje man, behöfver i regeln icke skriftlig
form och är fullkomligt fristående, om än det i tiden sam-
manfaller med köpets afslutande. Å andra sidan äro upp-
gifter, hvilka af säljaren meddelas om föremålet för det blif-
vande köpet, icke köpevillkor. Har köpet på grund af dessa
uppgifter kommit till stånd, men de befinnas hafva varit
oriktiga, så har den omständigheten, att sagda uppgifter icke
intagits i salubrefvet, alls ingen betydelse vid bedömandet
af spörsmålet, huruvida köparen är berättigad att fordra
köpets återgång.

Väsentligt för köpet såsom öfverlåtelse-aftal är, att saken,
som säljes, är individuellt bestämd och redan existerar. Köp-
slut om en individuellt bestämd sak, hvilken emellertid icke
funnits eller icke mera finnes till, har icke någon aftals-
verkan, men kan medföra skyldighet för säljaren att gälda
köparens negativa aftalsintresse. Antages saken, som är
köpets föremål, tillkomma i framtiden, har köpet endast
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obligatorisk verkan. Däremot kan det, som säljes, vara
alternativt bestämdt, exempelvis såsom en af säljarens hästar
eller en af vissa säljaren tillhöriga hästar, eller utgöra viss
mängd af en individuellt bestämd mängdsak, såsom tio hek-
toliter af ett lager råg. I dessa fall öfvergår eganderätten
till det sålda i och med valet, resp. den angifna mängdens
afskiljande 1). Så framt ej annat aftalats, tillkommer säljaren
befogenheten att välja, resp. att afskilja den angifna mäng-
den, och får afskiljandet af honom ensidigt verkställas.

Ett giltigt köp förutsätter vidare, å ena sidan att egen-
domen, som säljes, är sådan, att den öfverhufvud kan vara
föremål för föryttring2), å den andra sidan att köparen är
behörig att förvärfva och besitta sådan egendom3); i vissa
fall fordras åter för försäljning af fastighet tillstånd af re-
geringen 3). Försäljning af fastighet till främmande makts
undersåte bör dock i regeln anses afslutad under det suspen-
siva villkoret, att köparen inom skälig tid erhåller tillstånd
att besitta fastigheten eller varder antagen till finsk under-
såte. Den, som förrättar auktion, får icke själf göra anbud
å det, som utbjudes 4).

Förutsättning för köpets rättsverkan är väl ock, att säl-
jaren eger saken, som säljes. Saknas denna förutsättning,
och är säljaren icke ens egarebesittare, så har köpet icke

*) H. B. 1: 7. Presumtionen är dock i det sistnämda fallet för
antagande af ett obligatoriskt aftal.

2) De hithörande lagrummen finnas anförda i Idestams lagedition
under J. 13. 1: 1.

3) Så exempelvis får kronan icke köpa eller tillpanta sig frälse-
gods, Ridd. priv. 24 §, K. K. den 6 december 1871; inlösen af dona-
tionsgods utgör dock undantag. Förbud af sådan beskaffenhet, som
exempelvis i 3 § af K. F. ang. tillverkning af brännvin af den 9 juni
1892, hafva icke privaträttslig betydelse. Huruvida omyndig kan med
medel, hvilka han förtjänat genom egen verksamhet, förvärfva fastighet
och sedan föryttra denna, se J. F. T. 1880 s. 260. Jfr ock J. F. T.
1909 s. 550, 1903 s. 150, 1899 Bil. 114 b, J898 Bil. 37 b.

4) U. L. 5: 53, K. F. angående frivilliga auktioner af den 22 mars
1898 5 §.
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någon af talsverkan *). Är åter det, som säljes, i säljarens
egarebesittning, medan dock i verkligheten annan person
rätteligen borde vara dess egare, kan väl icke säljaren vägra
att utlämna saken åt köparen, om denne emellertid påyrkar
det och å sin sida fullgör köpevillkoren; men köparen är
befogad att vägra att mottaga saken och betala köpeskillin-
gen, så framt han icke redan vid köpslutet visste, att saken
icke var säljaren tillhörig. Har däremot köparen allaredan
omhänderfått det sålda, kan numera icke heller han undan-
draga sig köpeskillingens gäldande, med mindre han för talan
om köpets häfvande. Underlåter den, hvilken vid tidpunkten
för försäljningen var sakens så kallade ,,rätte egare", att
inom laga tid klandra köpet, blir köparen i själfva verket
sakens egare och har varit egare ända från köpet.

Köpet är föryttring mot visst vederlag i penningar2).
Vederlag för det, som säljes, skall förty vara utsatt i visst
mynt3); nödvändigt är däremot icke, att det är utsatt i lan-
dets gällande mynt. Vederlagets belopp, eller priset, köpe-
skillingen, är väl i regeln i aftalet angifvet genom uttrycklig
prisbestämning; oundgänglig är dock en sådan icke, om blott
priset eljes framgår4). Priset behöfver väl icke objektivt
motsvara sakens värde, men måste åtminstone enligt kon-
trahenternas uppfattning vid tidpunkten för köpslutet vara
utmätt efter sakens objektiva värde för dem, så att köpe-
skillingen å ena sidan motsvarar, hvad säljaren vid tidpunkten
för försäljningen anser sig kunna erhålla för saken, och å
den andra sidan icke öfverstiger hvad köparen anser saken
vara värd för honom.

Åtminstone i fråga om fastighet är det icke nödvändigt,
att vederlaget uteslutande består af penningar. BVamför allt
kan en del af vederlaget vara bestämdt sålunda, att förytt-
raren förbehålles viss sytning eller undantag, utan att för-

1) J. B. 10: 1.
2) J. B. 3: 2; 4: 2, 3, 4; 5: 1, 8; H. B. 1: 3.
3) J. B. 5: 1,
4) I vissa fall är priset bestämdt genom taxa .
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yttringen därigenom blir något annat än försäljning. Vä-
sentligt är blott, att det hufvudsakliga vederlaget är pen-
ningar 1). Där vid föryttring endast sytning är förbehållen
föryttraren, eller där visserligen både sytning och penninge-
vederlag äro betingade, men penningevederlaget är det mindre
väsentliga, där är föryttringen icke heller försäljning, utan i
regeln gåfva. Vederlaget får emellertid icke ens till någon
del utgöras af annan fastighet2); är detta fallet, blir för-
yttringen byte eller skifte. I öfrigt kunna både säljaren och
köparen i köpeaftalet åtaga sig förpliktelse till biprestationer.

Köpet är öfverlåtelse af en sak mot öfverlåtelse af pen-
ningar. Af köpets väsen följer därför, att köpeskillingen
skall gäldas i samma moment, hvari saken, som säljes, öf-
vergår till köparen, eller alltså i regeln vid själfva köpslutet,
så vidt icke köpeskillingen eller del däraf i aftalet uttryckli-
gen krediteras. Gäldas icke köpeskillingen vid köpslutet,
ehuru den icke krediterats, har köpslutet icke fullbordats
utan förfallit, så framt icke säljaren det oaktadt öfverlämnat
saken åt köparen. Äfven där köpet enligt lag eller kontra-
henternas afsikt skall slutas skriftligen, gäller samma regel
åtminstone så till vida, att eganderätten, oaktadt salubrefvet
redan undertecknats, icke öfvergår till säljaren, utan aftalet
förfaller, om säljaren ännu icke åt köparen öfverlämnat hans
exemplar af salubrefvet. Har åter detta redan skett, är
däremot tvifvelaktigt, huruvida regelns tillämpning af praxis
godkännes. I hvarje händelse är säljaren i sådant fall be-
fogad att gentemot köparen kvarhålla saken och fordra kö-
pets återgång.

Med köp om fastighet kan icke förenas bestämningar,
hvilka göra intrång i tredje mans rätt, såsom exempelvis för-
behåll att egendom ej får utmätas för gäld eller icke är
underkastad giftorätt, ej heller villkor, hvilka icke äro fören-
liga med god sed, såsom villkor om äktenskaps ingående.
Sker det, är aftalet ogildt. Likaledes kan vid köp om fastig-

1) Jfr J. B. 3: 2.
2) J . B . 3: 2.
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het icke fogas resolutivt villkor; har sådant villkor belefvats,
är detsamma utan verkan1). Suspensiva villkor äro däremot
med ofvannämdt undantag tillåtna, men utesluta lagfart, så
länge villkoret icke uppfyllts och eganderätten sålunda ännu
icke öfvergått till köparen. Följaktligen kan fastigheten
under mellantiden intecknas och utmätas för säljarens gäld.
Likaså äro förfoganden af säljaren, genom hvilka tredje man
förvärfvat rätt i fastigheten, bindande för köparen, såsom
om de hade tillkommit före köpslutet. Blott fastighetens
frivilliga föryttrande till annan är uteslutet.

I och med det fullbordade köpslutet öfvergår egande-
rätten till det sålda, så vidt ej annorlunda bestämts i köpe-
aftalet, från säljaren till köparen. Utan betydelse i detta
afseende är, huruvida köparen jämväl fått saken i sin besitt-
ning eller icke. Är köpets föremål visst lösöre — taget i
inskränkt betydelse — och kvarlämnar köparen detsamma i
säljarens vård, synes köparen, i händelse saken emellertid
af säljaren föryttrats åt annan och jämväl kommit i dennes
besittning, icke gentemot den sistnämde åtnjuta bättre rätt
än om saken hade varit lånad åt säljaren.

Jämte den sålda saken öfvergå dess tillbehör i köparens ego.
Af det afslutade köpet följer hemulsskyldighet för säl-

jaren, så vidt han icke vid köpet uttryckligen fritagit sig
från att stånda i hemul. Såsom hemulsskyldigheten är be-
stämd i 11 kap. jordabalken, inträder sådan skyldighet, om
och då köparens åtkomst klandras; den innefattar, att sälja-
ren bör värja köpet mot klandrarens talan, vid äfventyr att,
om klandret varder godkändt, köparen är befogad att mot
säljaren föra talan om ersättning. Denna talan är icke ett
anspråk på grund af köpet, utan den grundar sig tvärtom
därå, att köpet genom klandrets godkännande förklarats
ogiltigt2); hvad köparen tillkommer är, icke godtgörelse för
den förlust, han lidit genom att det sålda frångått honom,
utan blott ersättning för hvad han förlorat genom att aftalet

!) K. P. den 20 juni 1864.
2) R. B. 10: 18; J. B. 11: 1.



137

afslutades eller m. a. o. för det så kallade negativa aftals-
intresset1). Köparens anspråk innefattar sålunda främst
återbärande af det gifna vederlagets värde med sex procents
ränta därå från den dag, det sålda afträddes, och vidare
ersättning för de utgifter, köpet förorsakat köparen, så vidt
icke dessa äro af den beskaffenhet, att köparen bort erhålla
ersättning för dem af klandraren, eller det utlagda var
förlorad! för köparen, äfven om köpet icke hade förklarats
ogildt. För hvad köparen icke kan utfå hos säljaren eger
han jämväl hålla sig till den, hvilken i sin tur sålt åt säl-
jaren. Brister i betalning äfven hos den sistnämde, får
köparen likaledes vända sig till hans enahanda fångesman
o. s. v. Tidigare fångesman är dock icke någonsin pliktig
att återbära större köpeskillingsbelopp än det, för hvilket
han föryttrade saken.

Förutsättning för köparens ifrågavarande återgångs- eller
eviktionsanspråk är, att det sålda i följd af köpets ogiltig-
förklarande frångått honom. Har endast viss kvotdel af det
sålda frånvunnits köparen, kan han väl yrka hela köpets
återgång och i sammanhang därmed ock ersättning för sitt
negativa af talsintresse; däremot är han icke befogad att föra
talan om återbärande af så stor del af köpeskillingen, som
belöper sig å den honom frånvunna kvotdelen, men i öfrigt
vidhålla köpet. Hvarken ett eviktionsanspråk eller befogenhet
att yrka köpets återgång uppkommer åter, om klandret öfver-
hufvud alls icke riktat sig mot köparens fång, icke gjort
gällande att fånget var ogildt, utan innefattade en tvist om
den sålda fastighetens rätta råskillnad eller dess tillbehör.
Någon annan hemulsskyldighet åligger i denna händelse icke
säljaren i kraft af lag än att han är pliktig att låta köpa-
ren få de skäl och bevis, som finnas i hans värjo2). Un-
derlåtandet att fullgöra denna plikt medför skyldighet att
gälda den skada, som underlåtenheten orsakat. En vid-
sträcktare hemulsskyldighet kan dock vara genom förbehåll

1) J. B. 11: 1, G. B. 3:
2) J. B. 11: 7.
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vid köpet ålagd säljaren, såsom exempelvis om viss ega eller
visst tillbehör i salubref om fastighet uttryckligen omnämnes
såsom hörande till densamma. Hemulsskyldighet eger vidare
ock rum, om viss ega ingått i köpet såsom ett särskildt
rättsobjekt, men sedan klandras och frånvinnes köparen på
den grund, att densamma är afhänd klandrarens fastighet i
strid mot förbudet mot skattskyldig jords minskning. Köpa-
ren kan förty, om särskildt pris för sagda ega var utsatt i
salubrefvet, återfordra sagda köpeskilling, och i motsatt fall
yrka hela köpets återgång, samt i hvartdera fallet kräfva
ersättning för sitt negativa aftalsintresse.

Sedan fastans verkan att afskära kompetensklander
upphäfts, synes man emellertid icke kunna undgå att antaga
en hemulsskyldighet för säljaren, oaktadt köparens åtkomst
icke klandrats, nämligen i sådan form att köparen, om han
visar att köpet kan med framgång klandras af annan, är
berättigad att fordra köpets återgång och ersättning för sitt
negativa aftalsintresse. Förutsättning för dylik talan är
dock, att köparen vid köpslutet icke kände den omständig-
het, hvilken medför att hans fång kan klandras.

Af köpets väsen följer, att säljaren, så framt icke an-
norlunda af talats vid köpet, ansvarar för att det sålda icke
häftar för panträtt, förlagsinteckning eller inteckningsgill real-
last. Köparen gifver nämligen och säljaren mottager i köpe-
skillingen fullt vederlag för det såldas hela värde, men köpa-
ren skulle, om det sålda är belastadt med gravation af an-
tydda slag, icke erhålla det sålda till hela dess värde, utan
endast minskadt med beloppet af gravationen. Köparen är
icke heller pliktig att förskaffa sig kunskap därom, huruvida
gravationer af antydda slag finnas. En dylik skyldighet
åligger honom allenast i fråga om reallaster, hvilka bero på
offentligt-rättslig grund eller äro likställda med sådana.
Hvilar å det sålda gravation af annat slag, hvilken icke vid
köpet uppgifvits, är därför köparen berättigad att afkorta
dess värde å köpeskillingen, resp. fordra återbärande å redan
gulden köpeskilling, eller ock yrka köpets återgång.

Betydelsen däraf att den sålda saken har fel eller sak-
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nar egenskaper, hvilka densamma borde hafva, likasom ock
vissa andra med köpet sammanhängande spörsmål synas
lämpligast böra behandlas i obligationsrätten och lämnas
därför här å sido.

II. Genom köp af visst oafskildt område af en jordlä-
genhet blir köparen icke egare af det köpta, om och så länge
icke sagda område blifvit åt honom afskildt genom styckning
eller afsöndring och införts i jordregistret såsom särskild
lägenhet. Först med införandet i jordregistret och yttermera
allenast med verkan från detta tidsmoment vinner köparen
eganderätt; och därförinnan är han icke behörig att vare
sig kära eller svara i mål, som rör den ifrågavarande jorden,
eller att öfverhufvud föra någon talan angående densamma.
I det nämda tidsmomentet öfverflyttas eganderätten till kö-
paren, icke från säljaren såsom sådan, utan från den, hvil-
ken i det närmast föregående tidsmomentet var den då i
jordregistret såsom odelad upptagna fastighetens egare, och
hvilken väl ofta är just säljaren, men äfven kan vara annan
person. Men har säljaren därförinnan föryttrat sin fastighet
till annan, är den tidigare försäljningen af det oafskilda
området utan verkan mot denne, ehvad han vid köpslutet
egde eller icke egde kännedom om sagda försäljning, så
framt han icke i kraft af särskild rättsgrund är personligen
förpliktad att fullgöra densamma 1).

Köpslut om visst oafskildt område af en jordlägenhet
underlyder sålunda i allt väsentligt helt andra rättssatser än
det köp, hvilket är ett sakrättsligt öfverlåtelseaftal, äfven om
det sistnämda är afslutadt med suspensivt villkor eller afser
viss mängd af en individuellt bestämd mängdsak. I själfva
verket är ett köpeaftal af ifrågavarande beskaffenhet öfver-
hufvud icke ett sakrättsligt öfverlåtelseaftal, utan grundläg-
ger allenast ett obligatoriskt rättsförhållande mellan säljaren
och köparen. Detta förhållande innebär, å ena sidan att
säljaren är pliktig att tillåta, att det sålda af behörig myn-

!) K. F. om delning af jordlägenheter af 12 juni 1895 14 §, jfd
med 13 §. De ofvan i texten uttalade satserna hafva ock i judikaturen
upprepadt fastslagits.
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dighet åtskiljes till köparens ego, å den andra sidan att kö-
paren eger rätt att fordra områdets afskiljande. Säljarens
förpliktelse fullgöres därmed, att afskiljande åt köparen sker.
Det slutförda förfarande, hvarmed det sålda området a/skilts
åt köparen såsom en särskild lägenhet, är åter den rätts-
handling, hvarigenom eganderätten till det sålda området
öfverflyttas från dess förutvarande egare till köparen och
denne sålunda blir egare.

I öfverensstämmelse härmed har väl köparen, i händelse
säljaren lägger hinder i vägen för åtskiljandet eller stridiggör
köparens rätt, en personlig talan mot säljaren, nämligen ta-
lan om dennes åläggande att tillåta åtskiljandet; men talan
vare sig af annan beskaffenhet eller mot annan person till-
kommer köparen icke. Hvarken eger stadgandet att, om
någon säljer tvem ett, det tidigare köpet är ståndande, nå-
gon tillämpning å köp af ifrågavarande slag, eller är säl-
jaren däraf hindrad att belasta sin fastighet med panträtt,
nyttjorätt eller reallast. Har fastigheten af säljaren förytt-
rats till annan eller rättighet af nyssnämd beskaffenhet däri
konstituerats, är köparen af det sålda området icke behörig
att föra någon slags talan mot nye egaren, resp. rättighetens
innehafvare. Detsamma gäller, om säljaren sålt det ifråga-
varande området eller del däraf af annan, och detsamma
jämväl redan blifvit åt denne afskildtx).

!) A. m. Chydenius, Lärobok i finsk kontraktsrätt, I, sid. 76, hvari
köparens rätt konstrueras såsom ett sakrättsligt delningsanspråk. Emel-
lertid är köparen icke egare före afskiljandet, således icke heller del-
egare; en samegares delningsanspråk tillkommer honom förty icke. Ett
sakrättsligt delningsanspråk af annat slag är samegares har åter åt-
minstone icke härintills kunnat uppvisas vara i lag omnämdt. Chy-
denius' tolkning strider för öfrigt mot lagens tydliga stadganden.

Antagom att A. köpt af B. ett dennes fastighet underlydande om-
råde och att B. låtit afskilja detsamma åt A. såsom särskild lägenhet.
B. var ostridigt rätt egare och likaså ostridigt behörig att förfoga öf-
ver fastigheten och låta dela den. Då såväl A:s köpslut ingåtts med
fastighetens rätte egare som ock denne låtit afskilja det i köpet af-
sedda området åt A., så har A. i och med det slutförda afskiljandet
enligt lagens tydliga bestämning blifvit egare till den nybildade lägen-
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Huruvida säljaren vid tidpunkten för köpslutet verkli-
gen eger den jordlägenhet, till hvilken det sålda området
hör, eller eger lägenheten i dess helhet, är oväsentligt för
köpeaftalets giltighet. Åfven i motsatt fall har säljarens

heten. Om emellertid B. genom köp af C. blifvit den odelade fastighe-
tens egare, och C. före försäljningen till B. sålt åt D. ett visst område,
hvilket ingår såsom en del i det sedermera till A. afyttrade området
eller i hvilket detta ingår såsom en del, så borde enligt Chydenius'
mening D. hafva delningstalan mot A., ehuru D. icke hade sådan talan
mot B., ehuru A. är ny egare på samma sätt och af samma kvalitet
som B., och oaktadt D. enligt lagens tydliga ord icke har vare sig rätt
eller talan mot annan än C, hans arfvinge eller den, som skriftligen
godkänt C:s öfverlåtelse till D. Konsekvensens omöjlighet visar omöjlig-
heten af Chydenius' ståndpunkt.

Ån bjärtare framstår densammas ohållbarhet, om det antagna
"fallet varieras sålunda, att B. först låtit verkställa styckning af den
fastighet, hvilken han köpt af C, och sedan a) antingen fortfarande
själf behållit de genom styckningen bildade lägenheterna, eller b) sålt
den ena af dem åt A. Enligt Chydenius' skulle D. icke hafva talan
mot B., om denne icke låtit stycka sin lägenhet, men väl så snart B.
låtit stycka densamma; har åter D. ej i detta fall talan mot B., så kan
han ej heller hafva sådan mot A., som köpt en redan genom styckning
afskild lägenhet. Och civilrättsligt är förhållandet alldeles enahanda i
de nu anförda och i det fall, att det till D. sålda området är identiskt
med det, som sedan afskilts åt A., eller att sagda område sålts af C.
först till D. och sedan till A. Antaget yttermera, att C. sålt samma
jordstycke först till D. och sedan till A., samt därefter öfverlåtit hela
fastigheten till B., så hafva både A. och D. förlorat sin rätt; hade A.
vunnit inteckning, men icke D., så var D:s rätt förlorad, medan A. hade
sin bevarad; men enligt Chydenius' konstruktion blefve konsekvensen,
att D. det oaktadt egde frånvinna A. den åt denne afskilda lägenheten.

Likaledes strider Chydenius mening mot den legislativa grunden
för det ifrågavarande lagbudet. Lagbudets syftemål är nämligen att den,
hvilken köper en fastighet, skall kunna vara förvissad därom, att han
blir egare af hela fastigheten, att honom icke kunna afhändas större
eller mindre områden af densamma på grund af tidigare afslutade köp.
Samma grund gäller i lika och t. o. ni. i än högre mån den, hvilken
köper visst område af fastighet, och hvilken fått detsamma åt sig af-
skildt. Med afskiljandet måste hans eganderätt vara likaså säkerställd,
som om han hade köpt hela fastigheten, och det så mycket hellre, som
ju omvändt hans rätt i grund af köpet städse är äfventyrad, så länge
åtskiljande icke skett, resp. inteckning icke hunnit utverkas.
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förpliktelse tillkommit och består giltigt, så framt han blott
vid den tidpunkt, då afskiljandet begäres, eger hela- den lä-
genhet, från hvilken afskiljandet skall ske; och likaledes
öfverflyttas eganderätten genom afskiljandet lagligen till kö-
paren, om säljaren vid afskiljandets slutförande var egare.

Säljarens förpliktelse öfvergår vid hans död till hans
arfvingar, så framt ej desse gjort sig urarfva. Ega arfvin-
garna eller någon af dem fortfarande den jordlägenhet, till
hvilken det sålda området hör, åligger alltså sådan egare samma
skyldighet som förut ålåg säljaren. Utan vidare är klart,
hvilket ock i judikaturen fastslagits, att denna förpliktelse
ingalunda förutsätter, att arfvingen åtkommit hela jordlägen-
heten genom arf efter säljaren; förpliktelsen åligger nämli-
gen honom odelad, så framt han blott efter säljaren ärft nå-
gon del af fastigheten. Men lagen antyder icke på något
sätt, att arfvingens förpliktelse öfverhufvud skulle förutsätta
åtkomst genom arf efter säljaren; och då arf vinge, som icke
gjort sig urarfva, svarar för arflåtarens förbindelser, måste
en riktig lagtolkning stanna därvid, att skyldighet att tillåta
afskiljandet åligger arfvingen, äfven om han blifvit fastighe-
tens egare, annorlunda än genom arf1). Väsentligt är icke
heller, att arfvingen eger hela fastigheten, så framt blott
egaren af återstående kvotdelen samtycker till afskiljandet.

Likasom arfvinge svarar ock senare egare af fastigheten,
hvilken genom testamente af säljaren åtkommit fastigheten
eller kvotdel däraf. Har senare egare af fastigheten skriftligen
godkänt köpslutet om det ifrågavarande området, åligger
säljarens förpliktelse honom så, som om han själf hade varit
säljare.

Genom inteckning tillförsäkras emellertid köparens rätt
samma trygghet, som om den vore en sakrätt. Har sådan
inteckning tillkommit, är äfven ny egare af fastigheten plik-
tig att tillåta det sålda områdets åtskiljande åt köparen, och
det slutförda afskiljandet har verkan så, som om det egt rum
i det tidsmoment, då inteckningen ansöktes.

l) Jfr ock J. D:s dom den 11 nov. 1914 Kymmene Aktiebolag mot
Elias Kauppila.



143

Klandras köparens åtkomst af det sålda och åtskilda
området, åligger säljaren sådan hemulsskyldighet, som tidi-
gare är angifvet. Säljaren ansvarar likaså för att det sålda
området icke efter afskiljandet besväras af panträtt eller in-
teckningsgill reallast; och enahanda skyldighet åligger äf ven
den, hvilken före det sålda områdets åtskiljande från den
odelade fastigheten blifvit dennas egare, men såsom säljarens
arfvinge eller på grund af afgifvet skriftligt godkännande
af köpet var pliktig tillåta afskiljandet. Kan åtskiljande på
grund af någon omständighet, hvilken icke beror på säljaren,
öfverhufvud alls icke ske, eger köparen allenast begära kö-
pets återgång. Men äfven där köparens rätt att få det
sålda området åt sig afskildt omintetgjorts genom säljarens
tillgörande, synes köparen icke kunna fordra ersättning för
annat än sitt negativa aftalsintresse.

30 §. Byte.

Byte eller skifte såsom sakrättsligt af tal innefattar öfver-
låtelse af en sak mot vederlag, som uteslutande eller hufvud-
sakligen består af annat än penningar.

Fastighet i stad får öfverhufvud icke skiftas mot annan
fastighet *), men väl landsfastighet mot annan landsfastighet.
Angående skiftets form gäller detsamma som i fråga om köp2).

Stadgandena i jordabalken af 1734 års lag om skifte
framhäfva egentligen blott den betydelse hos skiftet, att det-
samma icke, i motsats till köpet, gifver npphof åt bördsrätt.
Första kapitlet af handelsbalken har väl rubriken ,,Om köp
och skifte", men dess stadganden hänföra sig allenast till
köp. Lagens mening är sålunda den, att rättssatserna an-
gående köp skola ega tillämpning jämväl å skifte.

För den händelse ena skifteskontrahenten genom klander
frånvinnes den sak, han genom skiftet erhållit, har frånvin-

*) J. B. 3 kap. i dess nuvarande lydelse, jämförd med den ur-
sprungliga.

2) J. B. 1: 2. .
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nandet icke den verkan, att den sak, hvilken han själf
gifvit i utbyte, utan vidare återfaller till honom. Innehafves
sistnämda sak fortfarande af andra skifteskontrahenten eller
af någon, som åtkommit densamma genom arf efter eller testa-
mente af denne, kan den förre föra talan om sakens åter-
bärande till honom; och sådan talans anhängiggörande har
till följd, så framt talan sedan godkännes, att eganderätten
till saken återgått till honom från och med det stämningen
delgafs motparten. Har däremot ifrågavarande sak redan
genom annat fång öfvergått till tredje man, består dennes
fång orubbadt, och den, hvilken genom klandret frånvunnits
det vid skiftet gifna vederlaget för sagda sak, kan blott af
sin medkontrahent fordra sakens värde i penningar. Där
åter panträtt tillkommit i saken, är väl den förre obetaget
att återvinna saken, om han ej föredrager att fordra sakens
värde i penningar; men panträtten förblir bestående gentemot
honom, och han kan endast af sin medkontrahent kräfva sa-
kens frigörande från panträtten, resp. ersättning för hvad
han själf nödgas för sådant ändamål utgifva *).

31 §. Gåfva.

Gåfva är ett rättsärende, hvarigenom gifvaren vederlags-
fritt till gåfvotagaren öfverlåter en säk eller rättighet eller
annorledes ur sin förmögenhet öfverför ett förmögenhetsvärde,
med verkan att gifvarens förmögenhet minskas och gåfvo-
tagarens ökas.

För att en timad rättsförändring skall falla under be-
greppet gåfva är städse väsentligt, att den åvägabragts
genom ett därpå riktadt rättsärende. Borgenärs underlåten-
het, genom hvilken han förlorat sin talan mot gäldenären,
eller genom hvilken dennes löftesman befriats från sin för-
bindelse, är icke någonsin gåfva, icke ens om underlåtenhe-
ten egde rum med fullt uppsåt. Likalitet är underlåtenhet

i) J. B. 11:4; jfr ock J. F. T-. 1887 s. 14 ff.
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att klandra testamente eller en klanderunderkastad åtkomst
eller att väcka bördsklander gåfva, om än klandrets god-
kännande hade kunnat med visshet påräknas.

Å andra sidan måste, för att ett rättsärende skall vara
gåfva, ett förmögenhetsvärde genom detsamma afyttras ur
gifvarens förmögenhet. Underlåtenhet att göra eller afböjandet
af ett förvärf är därför icke gåfva. Under begreppet gåfva
faller på sådan grund icke afsägelse af bördsrätt, enär denna
innefattar allenast befogenhet att anhängiggöra bördsklander
med verkan att ett förvärf sker. Gåfva är icke heller god-
kännande af testamente, som förnärmar den godkännandes
arfsrätt, eller afsägelse af talan om klander af åtkomst eller
— hvad därmed är liktydigt — godkännande af det angrip-
liga fånget. Testamentet utesluter nämligen den legala arf-
vingens arfsrätt, och arfvet, resp. saken ingår i testarnents-
tagarens, resp. egarebesittarens förmögenhet, om och så länge
icke testamentet, resp. fånget klandrats och undanrödjats.
Vid riktig lagtolkning gäller detsamma jämväl om afsägelse
af fallet arf; ty ehuru arf vinnes utan arftagarens vilja och
tillgörande, så är han dock befogad att afböja arfvet, med
verkan att förhållandet anses såsom om han aldrig varit
arfvinge.

Genom afyttringen måste vidare ett förmögenhetsvärde
vederlagsfritt öfverföras till mottagarens förmögenhet. Af-
yttringen får icke innefatta fullgörande af en förbindelse.
Ett sådant fullgörande är icke gåfva, icke ens om förbindel-
sen är af den beskaffenhet — såsom exempelvis vid en
preskriberad gäld — att dess betalning icke hade kunnat
fordras; t. o. m. en enbart sedlig förpliktelse kan vara till-
räcklig för att gåfvobegreppet skall vara uteslutet. Ej heller
får afyttringens verkan bero af eller densamma förplikta till
vederlags gifvande; och väsentligt är, att afyttringen icke
blott af gifvaren afses att vara, utan ock af mottagaren
uppfattas såsom vederlagsfri. Af detta skäl är förlikning
icke gåfva, om än det, som ene kontrahenten afstår, objek-
tivt är värdelöst eller har mindre värde än han tillmäter
detsamma, eller om han omvändt tillmäter det af medkon-

10
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trahenten gifna intet eller lägre värde än hvad detta objektivt
eger eller tillmätes af medkontrahenten. Bestämmande är
nämligen just kontrahentens eller, i det senare fallet, med-
kontrahentens subjektiva värdeuppskattning, enligt hvilken
det af honom genom förlikningen gifna utgör det riktigt
afpassade vederlaget för hvad han erhåller af den andre.
Däremot kunna vid en gåfva förknippas förpliktelser för gåfvo-
tagaren af annat slag. För att en dylik förpliktelse icke
skall innefatta vederlag är väsentligt, å ena sidan att värdet
af förpliktelsernas innehåll understiger det värde, hvilket
både gifvaren och gåfvotagaren tillmäta det gifna, och å
den andra att sagda förpliktelser af bägge samstämmigt
uppfattas, icke såsom vederlag för det gifna, utan såsom
afdrag å gåfvans värde.

Slutligen är väsentligt, att gifvarens förmögenhet minskas
och mottagarens ökas genom rättsärendet. I regeln är väl
en sådan verkan förbunden därmed, att ett förmögenhets-
värde vederlagsfritt öfverföres från den förres förmögenhet
till den andres, likasom ock i regeln mottagarens förmögen-
het ökas, om gifvarens minskas, eller gifvarens ökas, om
mottagarens minskas. Men en nödvändig följd är det ena
icke af det andra, utan förhållandet kan ock vara annorlunda.
Sålunda saknas denna förutsättning, då en konkursgäldenärs
borgenärer genom ackord eftergifva en del af sina fordringar.
Borgenärens förmögenhet har nämligen minskats, icke genom
ackordet, utan redan därförinnan genom att gäldenären blifvit
oförmögen att betala, och omvändt ökar ackordet icke gälde-
närens förmögenhet, enär ackordets förutsättning just är, att
gäldenären i ingen händelse hade kunnat betala den skuld,
som genom ackordet eftergifves x).

I det följande kommer emellertid gåfvan i betraktande
allenast såsom sakrättslig öfverlåtelse. Gåfva såsom öfver-
låtelse af en sak är ett ensidigt rättsärende, öfverlåtelse-
förklaringen vid gåfva kan väl hafva och har ofta sådant

*) Ackordet betecknas därför i konkursstadgans 93 § träffande
med ordet »förlikning*.
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innehåll, att densamma icke har rättsverkan, om och så
länge den icke accepterats af gåfvotagaren, och i denna hän-
delse kommer genom gåfvotagarens godkännande ett gåfvo-
aftal till stånd. Men så vidt öfverlåtelseförklaringen icke
innehåller en dylik själfsatt inskränkning, så är godkännande
af gåfvotagaren icke af nöden för förfogandets rättsverkan,
utan detta öfverför eganderätten till gåfvotagaren utan hans
vilja eller åtgörande. Rättsverkan har dock öfverlåtelsen
icke mot gåfvotagarens vilja. Han kan afslå gåfvan. Sker
det, har öfverlåtelsen därmed alldeles förfallit.

Gåfva är icke formbunden. Undantag är gåfva af fastig-
het, hvarom gäller, att skriftligt, af gifvaren underskrifvet
och af två närvarande vittnen besannadt gåfvobref erfordras.
Eganderätten öfvergår dock icke i och med gåfvobrefvets
tillkomst allena, utan först med dess öfverlämnande åt gåf-
votagaren eller annan å hans vägnar. Likaså fullbordas
gåfva af lösöre, så framt detta icke redan är i gåfvotagarens
värjo, först därigenom, att lösöret öfverlämnas åt honom eller,
åt annan å hans vägnar eller att han med lof tagit det-
samma om händer. Finnes lösöret i tredje mans vård, är
gifvarens meddelande till denne om öfverlåtelsen tillfylles.

Vid gåfva kunna med verkan mot tredje man fogas så-
väl suspensiva som resolutiva villkor — dock med undantag
af sådana, som strida mot god sed — och jämväl inskränk-
ningar i gåfvotagarens rätt att förfoga öfver det gifna, såsom
exempelvis föryttringsförbud 1).

Befogenhet att bortgifva egendom är icke oinskränkt.

x) Grundsatsen har sedan gammalt gällt i den svensk-finska rät-
ten, på sätt framgår bl. a. af K. P. den 20 juni 1864, i det att denna
för framtiden förbjöd slika villkor och inskränkningar vid öfverlåtelse
mot vederlag. Uttryckligen är rättssatsen uttalad i lagen om makars
egendomsförhållanden af 15 april 1889 1: 3, 2: 4. Förslaget till U. L.
upptog ock i 4: 9 ett uttryckligt erkännande af ifrågavarande grund-
sats, hvilket emellertid uteslöts af landtdagen. Men om än uteslutnin-
gen utvisar landtdagens uppfattning, så har dock genom densamma
icke i själfva lagen kommit till uttryck, att den gamla grundsatsen upp-
häfts, och denna kvarstår därför fortfarande.
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Framför allt får arfvejord å landet icke bortgifvas 1). Endast
det undantag är gjordt, att en af flere ärfda fastigheter eller
någon del af en större ärfd fastighet får för trogen tjänst för-
länas på gåfvotagarens lifstid, om gifvåren icke har aflingejord2).

Arfvejord i egentlig mening är fastighet på landet, som
åtkommits genom arf, resp. arfskifte 3). Egenskapen af arfve-
jord tillkommer därjämte dels i börd löst eller bördköpt lands-
fastighet4), dels sådan landsfastighet, hvilken egaren tillskiftat
sig vare sig mot ärfd, bördad eller bördköpt jord eller mot jord,
hvilken han förvärfvat genom sådant skifte 5). I börd löst
är jord, hvilken i kraft af bördsrätt lösts i börd af skyldeman
i numera gällande bördsled, bördköpt åter den jord, hvilken
egaren köpt af skyldeman i numera gällande bördsled, och
hvilken i säljarens hand hade egenskapen af arfvejord6); dock
användes „bördköpt jord" ock i så omfattande betydelse, att
därunder inbegripes i börd löst jord. Med fastighet är i
dessa afseenden likställd, å ena sidan viss kvotdel i fastighet,
å andra sidan sådan rättighet, hvilken gäller såsom fast
egendom. Har vid boskifte aflingejord på landet satts i
stället för jord med arfvejords natur, hvilken arflåtaren i
lifstiden afhändt sig, får den förra därmed arfvejords egen-
skap. Annan egendom, som vid boskiftet satts i stället för
den föryttrade arfvejorden, säges väl ock hafva arfvejords
egenskap i dens hand, hvilken densamma tillskiftades såsom
sålunda bestämdt arfvejordsvederlag; men detta innebär icke

!) J . B. 8: 1.
2) J . B. 8: 1 och K. M. dom den 31 januari 1780.
3) J . B. 2: 1.
4) J. B. 5: 3, jfd med 5: 1 in fine.
5) J. B. 1: 1.
6) Angående bördköp t jord i i n s k r ä n k t men ing — eller s ådan jord

som köpts af skyldeman i bördsled — gäller dock att, så framt köparen
var gift, jorden vid boskifte behandlas såsom aflinge, så vidt gäller den
oskylde maken, därest icke köpebrefvet uttryckligen innehåller, att jor-
den sålts åt, resp. köpts i börd af den skylde makan allena. K. Fkl.
23 mars 1807 p. 1. Säljer köparen den bördköpta jorden, om än till
skyldeman i bördsled, är jorden i den senare köparens hand icke vidare
bördköpt jord.
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annat än att hans maka icke, såsom eljes vore fallet, åtnju-
ter eller kan genom förord tillförsäkras giftorätt i sagda
egendom 1). Emellertid är att märka, att gåfva af bördköpt
jord icke - och således icke heller gåfva af jord, som för-
värfvats genom skifte mot bördköpt jord — underlyder samma
regler som gåfva af annan jord med arfvejords natur.

Af fast egendom i stad får icke bortgifvas mera än en
sjättedel, om gifvaren har bröstarfvingar2). Har gifvaren
blott en stadsfastighet, är således honom icke tillåtet att
bortgifva mera än en sjättedel af denna; eger han flera stads-
fastigheter, får han bortgifva vare sig en af dessa i dess
helhet eller större kvotdel i en af dem än en sjättedel, under
iakttagande allenast att den gifna fastighetens eller kvotde-
lens värde ej öfverstiger en sjättedel af fastigheternas värde
vid öfverlåtelsen. Den större frihet att borttestamentera
aflingejord i stad, hvilken är ridderskapet och adeln tillför-
säkrad 3), eger tillämpning jämväl i fråga om gåfva, så att
medlem af ridderskapet och adeln är befogad att, om han
än har bröstarfvingar, bortgifva hela sin aflingejord i stad.

Gåfva af jord, hvilken det icke var tillåtet att bortgifva,
är emellertid icke ogiltig. Den binder tvärtom gifvaren och
jämväl hans skyldemän under hans lifstid. Å andra sidan
kan den efter gifvarens död återkallas af hans arfvingar.
Gåfvan innefattar sålunda en med förläning förbunden öfver-
låtelse under det suspensiva villkoret, att gåfvan icke efter
gifvarens död återkallas af hans arfvingar. Återkallas icke
gåfvan, är rättsförhållandet sådant, som om gåfvotagaren i
och med öfverlåtelsen blifvit fastighetens egare; i motsatt
fall har han åter alls icke varit dess egare. Å sådan gåfva
får således ej beviljas lagfart, innan visshet vunnits, att
återkallande icke egt rum. Behöriga att återkalla gåfvan
äro allenast gifvarens legala arfvingar, hvilka trädt till arfvet
efter honom och icke sedan gjort sig urarfva; enskild arf-

!) Ä. B. 17: 2.
2) J. B. 8: 3.
3) K. F . och Pkl. den 19 augusti 1762, Ridd. o. Ad. priv. den 16

oktober 1723 12 § och biafskedet den 25 september 1668 5 §.
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vinge kan återkalla gåfvan allenast till så stor del, som
skulle belöpt sig på hans arfslott. Återkallande skall ske
inom den tid, inom hvilken arfvinge skall taga arf, eller
således inom natt och år efter dödsfallet1). Tvifvelaktigt är
däremot, om arfvinge, för hvilken längre tid att taga arf är
medgifven i Ä. B. 15: 4, 5, äfven åtnjuter samma längre tid
att återkalla arflåtarens gåfva. I hvarje händelse synes arf-
vingens befogenhet härutinnan vara afskuren, om gåfvota-
garen efter utgången af natt och år efter dödsfallet lagfar
med öfverlåtelsen och laga stånd åkommer, utan att talan
om återkallande därförinnan väckts af arfvingen. Återkal-
landet sker genom talan vid domstol och har verkan från
den dag, stämningen i målet delgafs gåfvotagaren; dock får
denne åtnjuta kort fardag efter stämningen.

Vidkommande bördköpt jord gälla i så måtto afvikande
bestämningar, att ,,dess värde kan gifvas" 2). Sammanställd
med motsvarande stadganden angående testamente om börd-
köpt jord 3) innebär nämda rättssats, att arfvingarna väl ock,
då gåfvans föremål är bördköpt jord, ega rätt att återkalla
själfva jorden, men blott sålunda, att gåfvotagaren af dem
godtgöres icke allenast det värde, för hvilket gifvaren löst
eller köpt jorden i börd, utan ock värdet af all sedan dess
tillkommen nödig förbättring å densamma4). Återkallandet
måste sålunda väl formellt ske i form af en lösningstalan,
men arfvingarnas rätt är jämväl i detta fall principiellt en
befogenhet att återkalla det gifna. Sagda befogenhet till-
kommer likaledes blott arfvingarna, icke skyldemännen såsom
sådana; den får därför icke heller i andra afseenden likstäl-
las med bördsrätten, särskildt ock icke däri, att lösens ned-

!) Härför kan jämväl åberopas, dels att arfvinge skall klandra
testamente inom natt och år efter delfåendet, dels att talan om lösen
af bördköpt jord, som bortgifvits genom testamente, enligt Ä. B. 17: 3
likaledes skall väckas inom natt och år efter testamentets delgifning.

2) J . B. 8: 1.
3) Ä. B . 17: 3.
4) J . B. 8: 1, jfd å ena sidan med Ä. B. 17: 1 in fine, å den a n d r a

med Ä. B. 17: 3 in fine.
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läggande vore villkor för lösningstalan. Ifrågavarande befo-
genhet inträder likaledes först med gifvarens död; därförinnan
kan talan å gåfvan öfverhufvud icke föras. I följd häraf är,
likasom vid gåfva af annan jord af arfvejords natur, lagfart
å gåfvan icke tillåten under gifvarens lifstid. Däremot synes
lagfart kunna beviljas, så snart gifvaren dött. och arfvin-
garnas talan afskäres, så framt ej densamma anhängiggöres,
innan laga stånd åkommer.

Vidkommande behörigheten att mottaga gåfva gälla vissa
inskränkningar för tjänstemän 1). Vidare kan make icke med
laga verkan gifva andre maken gåfva 2).

Enligt J. B. 8: 2 kan gåfva af fastighet återkallas, om
gåfvotagaren „gjort gifvaren, hans barn eller förste arftaga-
ren märklig orätt, otjänst eller skada". Undantagen är den
remuneratoriska gåfvan, eller den, som är gifven för möda och
arbete eller för gjord tjänst. Samma grundsats måste emel-
lertid ega tillämpning äfven å gåfva af annan egendom än
fastighet. Behörig att återkalla gåfva är blott gifvaren
själf eller, efter hans död, den som då var hans lagliga arf-
vinge och jämväl tagit arfvet efter honom. Lagen synes
böra förstås sålunda, att gifvaren är befogad att återkalla
gåfvan allenast på grund af en mot honom själf, men icke
på grund af en mot hans barn eller presumtiva arf tagare
gjord orätt, otjänst eller skada, och att omvändt arftagaren
icke är befogad att återkalla gåfvan, om dylik otacksamhet
väl visats mot gifvaren, men icke mot arfvingen själf. För-
utsättning för återkallandet är vidare, att gåfvan ännu finnes
i gåfvotagarens hand. För den händelse väl icke den gifna
egendomen in specie, men väl dess värde — d. ä. den genom
gåfvan åstadkomna ökningen af gåfvotagarens förmögenhet
— eller någon del däraf ännu finnes i behåll, är det däremot
tvifvelaktigt, huruvida gåfvan kan återkallas i så måtto, att
den ännu behållna förmögenhetsökningen skall återbäras.
Återkallandet sker genom talan vid domstol och har verkan

!) S. L. 40: 1, 10, 11.
2) Lagen om makars egendomsförhållanden 3: 6.
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från det stämningen delgafs, så framt domstolen pröfvar
gåfvan hafva förverkats. Domstolen har härvid fri pröfnings-
rätt. Gåfvotagaren åtnjuter emellertid kort fardag efter stäm-
ningens delgifvande.

Fästjehjons död, så ock i vissa fall fästnings återgång
har till följd, att det ena eller hvartdera fästehjonets fäst-
ningsgåfvor åt det andra få återkallas 1). Äro gåfvorna icke
in specie i behåll, synes deras värde kunna återfordras.

Huruvida stadgandet i senare delen af Ä. B. 17: 4 eger
tillämpning å gåfva sålunda, att det gifna eller någon del
däraf, i händelse det förhållande inträdt, som i lagrummet
omförmäles, kan på denna grund återkallas, är ett spörs-
mål, för hvars bejakande tala ganska starka skäl.

Under vissa förutsättningar kan slutligen gåfva åter-
vinnas i f/all af gifvarens konkurs eller utmätning i hans bo 2).

33 §. Expropriation.

I. Särskilda till privaträtten hörande rättssatser inne-
fatta en användning af grundsatsen, att innehafvare af en-
skild rätt måste mot ersättning finna sig däri, att rättigheten
afhändes honom eller inskränkes, om och då ett öfvervägande
allmänt intresse kräfver sådant. En tillämpning af nämda
grundsats är framför allt expropriationen af fast egendom.

Med ordet „expropriation" betecknas dels ett förfarande,
,,expropriationsförfarandet", dels syftet med och verkan af
detta förfarande. I den förra betydelsen är expropriationen
ett offentligt-rättsligt förfarande, genom hvilket fastighet
eller visst område af fastighet, med upphäfvande mot full
ersättning af såväl egarens som öfriga rättsegares rätt, till-
egnas kronan eller annan i syfte att möjliggöra det sakenliga
fullföljandet af ett allmänt ändamål, eller ock rättigheten att
begagna fastighet likaledes mot erlagdt fullt vederlag vare
sig afhändes eller underkastas inskränkningar i sådant syfte.

J) G. B. 3: 8; 4: 6.
2) Konkursstadgan 46, 47 §§ och K. P. om införande af U. L. 29 §.



153

I sin andra betydelse betecknar ordet expropriation själfva
afhändandet och tillegnandet såsom fullbordadt.

Såsom ett undantag från den fundamentala grundsatsen
om välförvärfvad enskild rätts helgd kan expropriation ifråga-
komraa allenast i kraft af särskild rättssats, som medgifver
ett sådant undantag. Enligt gällande lagstadganden *) kan
expropriation tillåtas, om allmänt behof kräfver att fastighet
skall afstås eller dess begagnande underkastas inskränkning.
Den materiella förutsättningen för tillåtande af expropriation
är sålunda, å ena sidan att allmänt behof pröfvas kräfva
att ett gifvet ändamål på visst sätt förverkligas, — eller
m. a. o. att fråga är om ett företag af stort allmänt intresse
— å den andra att detta företag pröfvas icke eller icke sak-
enligen kunna genomföras, med mindre tillstånd till expro-
priation medgifves för detsamma 2).

För att expropriation i ett konkret fall må ske erfordras
i regeln ett föregående särskildt förordnande, som medgifver
expropriation för sagda fall. Principiellt är detta förord-
nande förbehållet monarken själf, så vidt han icke delegerat
sin rätt åt senaten; i fall af viss beskaffenhet ankommer å
guvernören att bevilja tillstånd till expropriation. Under-
stundom försiggår dock expropriation utan föregående till-
stånd 4).

Förordnandet kan tillika angifva det, som får exproprie-
ras, men ock allenast medgifva rätt till expropriation och
öfverlämna till särskildt bestämmande hvad expropriationen
skall omfatta5). öfverhetligt påbud om eller tillstånd till
anläggning af järnväg eller kanal innefattar städse ock till-
stånd till erforderlig expropriation. Så vidt expropriationens
föremål icke angifvits i expropriationsförordnandet, bestäm-
mes detsamma vid expropriationens utförande6); dock skall

*) Lag om expropriation af fast egendom af den 14 juli 1898;
V. L. 2: 3; 4: 4, 7, 9.

2) Jfr å 1. 5 §.
4) V. L. 2: 3, 4: 4, 7, 9, jfde med 6: 4, 7, 8.
5) Å. 1. 5, 6, 18, 19, 2(V21 •§§.
6) Å. 1. 19—23 §§.
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sträckningen af järnväg i alla väsentliga delar vara bestämd,
innan expropriationens utförande kan begäras, hvilken före-
skrift eger tillämpning jämväl å större kanalanläggning och
annat liknande större företag. Innan expropriationsförord-
nande meddelas att gälla viss fastighet eller område af
fastighet, bör egaren l) vara hörd.

Tillstånd att erhålla expropriation kan beviljas icke blott
kronan, utan äfven annan. Beviljas annan än kronan sådant
tillstånd, bör i förordnandet utsättas viss tid, inom hvilken
expropriationens utförande skall begäras. En subjektiv rätt
att erhålla expropriationsbefogenhet finnes dock åtminstone
i regeln icke och tillkommer icke ens staten2). Däremot
konstitueras genom expropriationsförordnandet en subjektiv
rätt att erhålla expropriation. Den, som erhållit sådan rätt,
är expropriant; i lagen betecknas han med ordet ,,tillträdare".
I en annan betydelse är exproprianten städse staten såsom
den, hvilken genom sina myndigheter utför expropriationen
och sålunda verkställer afhändandet.

Föremål för expropriationen kan vara hvilken fastighet
som helst, således äfven kronojord eller annan staten till-
hörig fastighet, offentliga saker, område, som tillyder flere
fastigheter gemensamt eller är tillbehör till viss fastighet,
egendom, som icke får föryttras, eller slutligen i exproprian-
tens egen ego befintlig fastighet.

Med expropriation, som afser afträdande af en fastighet,
är städse förbunden expropriation jämväl af samtliga å den-
samma hvilande begränsade sakrättigheter, af hvad slag de
vara må, således ock de, som bero på offentligträttslig

*) Med egare i detta afseende likställda äro kronohemmans åbo,
innehatVare af ständig besittningsrätt, öfvergifven make, som efter
skillnad i äktenskap på grund af det egen villiga öfvergifvandet nyttjar
den andre makens enskilda fasta gods, efterlefvande make, som sitter i
orubbadt bo, och den, som i kraft af gåfva till ego innehar gåfvotaga-
rens arfvejord. Innehar någon fastigheten såsom hemföljd, eller är fastig-
heten boställe, hvilket någon besitter i kraft af sitt embete, bör jämväl
sådan besittare höras.

2) 1 hvad mån en dylik rätt kan anses medgifven af V. L. i där
nämda fall, lämnas här å sido.
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grund eller äro likställda med dylika; undantag utgör blott
vågrätt, som med rättsinnehafvarens samtycke icke inlöses.
Afträdes blott en del af fastigheten, skola de begränsade
sakrättighetema exproprieras, om och så vidt de hänföra sig
till samma del. Expropriation af begränsad sakrätt kan
likaledes förekomma, då fastighets begagnande underkastas
inskränkningar. I hvartdera fallet är den teoretiskt att be-
traktas såsom en visserligen accessorisk, men till omfång
och innehåll själfständig expropriation. Ehuru blott en del
af en fastighet afträdes, kan tillträdaren vara pliktig att
lösa en å fastigheten hvilande begränsad sakrätt i dennas
helhet; och då fastighets begagnande underkastas inskränk-
ningar, är likaledes möjligt, att en å fastigheten hvilande
begränsad sakrätt måste helt och hållet eller delvis inlösas,
eller att rättsegaren kan fordra dess inlösande 1). Men möjligt
är jämväl, att en begränsad sakrätt allena för sig blir föremål
för expropriation, såsom då kronohemman eller del däraf är
behöfligt för statsändamål eller då stad tillhörigt, men ut-
arrenderadt område måste utläggas till gata eller tomter.
Att expropriation i dessa fall är tillåten, om än ej efter lagens
ordalydelse, så dock enligt dess mening, kan ej på allvar
ifrågasättas, och det, som exproprieras, är då allenast åbo-
rätten, resp. arrenderätten.

Expropriationen kan slutligen bestå blott däri, att
fastighets begagnande underkastas inskränkningar, vare sig
ständiga eller öfvergående. öfvergående inskränkning får mot
sakegarens vilja icke konstitueras för längre tid än fyra år
och icke heller där den skulle medföra, att fastighetens be-
skaffenhet väsentligen förändras. Inskränkningen motsvaras
af en sakrätt, hvilken kan vara bunden vid viss fastighet,
men ock vid det företag såsom sådant, för hvilket expro-
priationen skett2). Nämda sakrätt kan vara en fastighets-
servitut eller hafva samma innehåll som en sådan, men ock

1) Å. 1. 9—11, 35 §§.
2) Så exempelvis i flottningsstadga fastställda inskränkningar.
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vara af säreget slag. Äfven en positiv skyldighet kan åhvälf-
vas, nämligen hägnadsskyldighet gentemot järnväg x).

Likasom lag medgifver förlänande af expropriationsrätt
allenast där allmänt behof kräfver sådant, likaså bör enligt
lagens mening expropriation icke medgifvas utöfver hvad
ändamålet i det konkreta fallet fordrar2). Däremot tiller-
känner lagen den, mot hvilken expropriationen riktas, under
vissa omständigheter rätt att fordra, att expropriationen skall
omfatta mera eller annat än hvad expropriationssyftet skulle
kräfva. Anspråk härutinnan skall dock framställas vid expro-
priationsnämdens sammanträde, vid äfventyr att sagda rätt
eljes gått förlorad 3).

Genom expropriation afhändes en rättighet, resp. konsti-
tueras en inskränkning allenast mot fullt vederlag. Själf-
ständig rättsegare i detta afseende är icke blott fastighetens
egare utan ock hvarje annan sakrättsegare, dock med tvenne
undantag. Sådan reallast, som beror på offentligträttslig
grund, ersattes nämligen alls icke, utan upphäfves utan
vidare genom expropriationen4); dock gäller detta icke så-
dana reallaster, hvilka endast äro likställda med de offentligt-
rättsliga. Icke heller gifves ersättning för annan reallast
eller åt panthafvare, men den egaren tillkommande ersätt-
ningen träder gentemot sådan rättsegare i det afträddas
ställe5). Hvarje till ersättning berättigad rättsegare är be-
hörig och pliktig att själf bevaka sin rätt. Fastighetsegaren

1) Å. 1. 17 §, 70 §.
2) Å. 1. 23 §.
3) Å. 1. 9—11 och 35 §§ .
4) A. 1. 53, 54 § § . Detta gäller jämväl om parcellafgäld, i händelse

parcellen afträdes. Visserligen anvisar 54 § senare stycket det däri
omförmälda förfarande för det fall, a t t blot t en del af lägenhet afträdts.
Men obestridligt måste sagda förfarande tillämpas, om blott en del af
parcell afträdts, samt sålunda parcellens andelsförhållande till jorde-
bokshemmanet, resp. parcellafgälden, minskas. Men däraf följer med
nödvändighet, a t t äfven stommens andelsförhållande måste reduceras i
motsvarande mån. Och i än högre grad måste samma regel gälla, om
parcellen i dess helhet afträdts.

5) Å. 1. 11 § sista s tycket och 50 §.
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åter är hvarken berättigad eller skyldig att företräda annan
rättsegare; dock åligger jordegaren att anmäla om rättsegare,
om hvilken han har kännedom, men hvilken honom veter-
ligen icke finnes upptagen i gravationsbeviset eller de af
ortsmyndigheterna meddelade uppgifterna 1). Har rättsegare,
i följd däraf att tillvaron af hans rätt förblifvit expropria-
tionsnämden obekant, icke tillagts någon ersättning, eger
tian icke vidare något anspråk mot exproprianten x).

Hvarje sakrätt, som skall mot ersättning afhändas eller
underkastas inskränkning, föranleder en särskild och enhetlig
•ersättningsfråga för sig. Sålunda skall fastighetsegaren er-
sättas, icke det värde, fastigheten skulle hafva fri från alla
gravationer och besvär, minskad med värdet af de fastig-
heten besvärande ersättningsgilla rättigheterna, utan det värde,
•eganderätten till fastigheten, sådan den är besvärad med
dylika rättigheter, har för honom; och omvändt skall inne-
hafvåren af dylik rätt ersättas det värde, rättigheten såsom
sådan har för honom, icke det värde, som skulle belöpa sig
på rättigheten, om fastigheten värderades med frånseende af
-alla därå hvilande begränsade sakrättigheter och det då er-
hållna värdet proportionellt fördelades emellan egaren och
nämda rättigheters innehafvare. Icke ett undantag, utan
tvärtom en konsekvent tillämpning af principen är, att
•eganderättens värde för egaren, i händelse fastigheten är be-
svärad dels med panträtt eller reallast dels med nyttjande-
eller annan dylik sakrätt med lägre rang, skall beräknas
såväl med beaktande som med uteslutande af sistnämda
sakrätt, och att skillnaden mellan dessa värden, så vidt den
måste tagas i anspråk för att pantfordringen resp. reallast-
beloppet skall fullt utgå, afkortas å nyttjanderättens värde.
Det fastighetsegaren tillagda ersättningsbeloppet innefattar
förty icke heller ersättning för någon begränsad sakrätt, utan
är uteslutande hans godtgörelse. Endast sådan rättsegare,
hvilken i följd däraf, att tillvaron af hans rätt förblifvit
expropriationsnämden obekant, icke erhållit någon ersättning,

i) Å. 1. 47 §.
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kan hålla sig till fastighetens förre egare; och icke ens i
detta fall är rättsegaren, så framt fastighetsegaren var i god
tro, medgifvet vidare än ett anspråk på grund af oberätti-
gadt riktande, nämligen på utgifvande af det tillskott i er-
sättning, som fastighetsegaren tilläfventyrs fått utöfver hvad
honom skulle tillagts, om rättsegarens rätt hade därvid be-
aktats. Var däremot fastighetsegaren icke i god tro, kan
rättsegaren af honom fordra full ersättning. Saknaden af
god tro förutsätter städse, att fastighetsegaren bort, men
underlåtit att anmäla om den ifrågavarande rättigheten. Men
begreppet ,,god tro" synes därutöfver antyda såsom sin mot-
sats, att fastighetsegaren mala flde underlåtit att göra sådan
anmälan. Sådan rättsegare, hvilken är sakegare i stället för
fastighetsegaren, är äfven i detta afseende likställd med
egare.

Normerna för ersättningens bestämmande äro utförligt
angifna i expropriationslagens andra kapitel, till hvilket här
blott hänvisas 1). Särskildt är ock uttaladt, att skada och
olägenhet, som orsakas af a/händandet, skall ersättas2).
Däremot antyda väl ifrågavarande stadganden icke, att skada
och olägenhet af det företag, för hvilket afhändandet sker,
borde godtgöras, utom så vidt sådan innefattas just i de
inskränkningar, hvilka fastighetens begagnande underkastas.
Icke heller lagens 37 § tvingar till en motsatt uppfattning.
Men af 48 § framgår oemotsägligt, att vid expropriation,
hvilken i och för en anläggning vare sig underkastar fastig-
hets begagnande inskränkningar eller afhänder del af fastig-
het, äfven skada och olägenhet af anläggningen skola er-
sättas. Stadgandet synes dock böra tolkas strängt, helst
det icke ingår i de allmänna, i 2 kapitlet uttalade grund-
satserna; framför allt får ersättning icke beräknas för annan

1) I t i l lämpningen hafva dessa normer föranledt alldeles öfver-
drifna värdesät tn ingar , vida öfverstigande det värde, för hvilket det
afträdda obet ingadt hade kunna t köpas, så länge expropriat ion ej stod
i utsikt. Én betydligt snäfvare värdesä t tn ing synes dock vara förenlig
med sagda normer.

2) Å. 1. 13 §.
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skada eller olägenhet af företaget än sådan, som inträder
allenast därigenom att expropriationen sker, icke däremot
för sådan, som öfverhufvud drabbar rågrannar eller andra
närboende till anläggningen, ändock expropriationen icke
omfattar deras mark. Uttryckligt är vidare föreskrifvet att,
i händelse det företag, för hvars skull expropriationen sker,
medför nytta för den till ersättning berättigade, afdrag från
ersättningen likväl icke på sådan grund får ega rum. Emel-
lertid gäller äfven vidkommande ersättningsbeloppets bestäm-
mande grundsatsen om ersättningsfrågans enhetlighet. Skulle
tilläfventyrs expropriationen såsom sådan tillskynda afträda-
ren fördelar, så icke blott få utan böra dessa komma i af-
räkning mot olägenheter, hvilka expropriationen orsakar ho-
nom. Och likaså böra fördelar, hvilka själfva företaget med-
för för afträdaren, afräknas mot olägenheter af företaget, så
vidt ersättning för dessa skulle ifrågakomma. Bestämmande
för ersättningens utmätande äro värdeförhållandena vid
expropriationsförordnandets tillkomst.

Det expropriaten tillkommande vederlaget skall i regeln
bestämmas i expropriationsförfarandet. Ersättningen för in-
skränkningar, hvilka fastighets begagnande underkastas, kan
på afträdarens begäran fastställas att utgå såsom viss fastig-
heten tillkommande årlig afgäld 1). I öfrigt skall ersättningen
bestämmas i visst belopp i gällande mynt2). Det fastställda
ersättningsbeloppet skall ock vara guldet eller nedsatt innan
expropriationen fullbordas; i vissa fall kan dock proviso-
risk säkerhet ställas3). I ett fall får emellertid ersättnin-
gens belopp vid expropriationsförfarandet lämnas delvis öppet,
nämligen om särskild skada eller olägenhet väl förutses
uppstå därigenom, att fastighetens begagnande underkastas
inskränkningar eller en del af fastigheten afträdes, men icke
kan på förhand till sin vidd säkert beräknas. I detta fall
bestämmes ersättningen tillsvidare till det belopp, hvartill

1) Å. 1. 10, 17 §§.
2) Vid råreglering, och då tvångsbyte vid skiftesförrät tning sker,

u tgår e rsä t tn ingen i jord.
3) Å. 1. 36, 37, 48 § § .
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skadan eller olägenheten anses under alla förhållanden uppgå,
och är expropriaten förbehållen rätt till den ytterligare er-
sättning, som senare befinnes hafva rätteligen bort tillkomma
honom. Exproprianten skall ock för sådan tillskottsersättning
ställa säkerhet, dock endast till visst belopp, hvilket fast-
ställes på grund af expropriationsnämdens förslag. Anspråket
på tilläggsersättning skall göras gällande genom talan vid
domstol inom viss tid, vid äfventyr att det eljes förfallit.

Med expropriationens slutförande är å andra sidan vidare
rätt till ersättning för expropriaten afskuren, dock äfven här
med undantag. Uppstår nämligen af anläggning, för hvilken
fastighets begagnande underkastats inskränkningar eller en
del af fastighet afträdts, särskild skada eller olägenhet för
sagda fastighet, resp. återstående fastigheten, och kunde
sådan skada eller olägenhet icke vid expropriationen förutses,
är expropriaten berättigad till ersättning för densamma.
Tvifvelaktigt är, huruvida sådan rätt tillkommer allenast
expropriaten och hans bodelegare, så länge de äro fastighe-
tens egare, eller om jämväl annan egare af fastigheten kan
göra anspråk på dylik ersättning. Ersättningsanspråk skall
likaledes här göras gällande inom viss tid, vid äfventyr att
det eljes förfallit.

II. Expropriationsförfarandet handhafves af guvernören
såsom förvaltningsmyndighet, och inledes genom ansökan af
exproprianten om expropriationens utförande; är kronan
expropriant. göres ansökningen af vederbörande fackmyndig-
het. Förfarandet är indeladt i tre afdelningar, nämligen
fastställandet af expropriationens föremål och ersättningen,
ersättningens gäldande, resp. nedsättande, samt expropriatio-
nens förklarande för fullbordad.

A. Expropriationens föremål fastställes genom utstakning
å marken och rörläggning, i sammanhang hvarmed affattning å
karta och beskrifning upprättas. Utstakningen verkställes i
enlighet med hvad expropriationsförordnandet, resp. föreskrif-
ven senare bestämning innehåller om det, som skall afträdas.
Så vidt tidigare bestämning om områdets gränser eller om-
rådet öfverhufvud saknas, sker utstakningen enligt expro-
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priantens anvisning; i detta fall eger rörläggning omedelbart
rum allenast om exproprianten äskar sådan, men eljes först
efter expropriationens slutförande x). Kan verklig utstakning
icke ske, såsom exempelvis då vattenområde är i fråga, upp-
rättas i stället planritning, utvisande gränserna för det, som
afträdes, hvilken planritnings framläggande ersätter utstak-
ningen. Utstakning, som skall omfatta flere fastigheter inom
en kommun, får behandlas såsom en förrättning.

Sakegare har rätt att inom trettio dagar från utstak-
ningsförrättningens afslutande till guvernören inlämna, resp.
hos kronolänsmannen eller magistraten aflämna till guver-
nören ställda skriftliga anmärkningar vidkommande det ut-
stakade områdets storlek och gränser, så vidt dessa icke
tidigare voro bestämda. Var det, som skall afträdas, icke
förut bestämdt, skall dessutom vederbörande fackmyndighet
eller, om sådan ej finnes, guvernören granska, huruvida det
utstakade området öfverhufvud är för företaget, lämpligt och
icke öfverstiger hvad högst kan anses nödigt för ändamålet;
föranleder granskningen rättelse i utstakningen, skall sådan
af guvernören föreskrifvas. öfver sådan föreskrift få särskilda
besvär icke anföras. Utstakningen har nämligen i alla dessa
fall endast betydelsen af ett förslag, och det, som skall af-
trädas, bestämmes icke definitivt, innan expropriationsnämden
utlåtit sig angående dess storiek och gränser i de delar, vid-
kommande hvilka anmärkning gjorts af någon sakegare. I
regeln sker det definitiva bestämmandet först efter det vär-
dering egt rum, men nämden kan påkalla sådant afgörande,
innan den skrider till värdering.

Sedan utstakning sålunda försiggått och rådrum att
framställa anmärkningar mot densamma gifvits, vidtager vär-
deringen, för hvilket sysslande en särskild nämd tillsättes.
Expropriationsnämden har att utlåta sig icke blott om den

*) Äfven i motsatt fall kan emellertid en utvidgning af det, som
skall afträdas, ega rum, om nämligen exproprianten på grund af sak-
egares yrkande pröfvas böra lösa mera än det utstakade, för ändamålet
i och för sig tillräckliga området. Där så sker, måste nödig ändring
och komplettering af rörläggningen efteråt ske.

11
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ersättning, som tillkommer afträdaren, utan ock ,,om öfriga
därmed sammanhängande frågor". Likställd med fråga om
ersättningen är fråga om tillträdarens skyldighet att lösa
mera än det, som vid iitstakningen bestämts, då yrkande af
behörig rättsegare därom gjorts. Finner nämden dylikt yr-
kande enligt lag böra godkännas, och är det, som sålunda
borde yttermera lösas, icke hela återstoden af en fastighet
eller af visst råbestämdt egoskifte, böra dess gränser genom
nämdens föranstaltande utstakas. Nämdens af myndighet
utsedde medlemmar bilda den mindre expropriationsnämden,
hvilken, eventuellt förstärkt med sakkunnige, har att yttra
sig i den tidigare berörda frågan om storleken af och grän-
serna för det, som skall afträdas. Lagligheten af expropria-
tionsnämdens förrättning granskas af guvernören ex officio.

Sedan jämväl värderingen slutförts *), fastställer guver-
nören genom utslag såväl hvad skall afträdas, så vidt ett
bestämmande i denna del ännu kan ifrågakomma, som ock
ersättningen. Detta sker i samma utslag, så framt hvarken
anmärkning vidkommande det utstakades storlek eller gränser
gjorts eller detsamma på grund af senare meddelad föreskrift
undergått ändring, och i sådant fall får ändring i utslaget
uti förstnämda del icke heller sökas. I motsatt fall skall
särskildt utslag om det, som skall afträdas, först gifvas, däri
ändring får sökas hos Senatens ekonomiedepartement, och be-
ror med ersättningens fastställande till dess utslaget vunnit
laga kraft eller Senaten meddelat utslag i saken. Detsamma
gäller, då särskildt afgörande därom, hvad skall afträdas,
påkallats af expropriationsnämden. I fråga af nu nämd be-
skaffenhet är guvernören icke bunden af expropriationsnäm-
dens förslag.

Jämte ersättningarna för det, som sålunda fastslagits att
afträdas, bör guvernören vidare fastställa, om och hvad där-
utöfver skall lösas samt ersättningarna därför, resp. beloppet

!) Har yrkande gjorts att tillträdaren skall lösa mera än det, som
genom utstakningen bestämts, kan ärendet i denna del uppskjutas, men
i öfriga delar oberoende däraf slutföras. I förstnämda del fortgår och
slutföres sedan förfarandet särskildt för sig. Å. 1. 36 §.
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af den säkerhet för ersättningen, som skall af exproprianten
ställas, då ersättningens storlek i nyssnämdt fall icke be-
stämts eller eljes vid värderingen lämnats öppen. I dessa
frågor får guvernören icke utan synnerliga skäl afvika från
den mening, expropriationsnämden uttalat d. ä. dess flertal
omfattat.

Kostnaderna för förfarandet skola gäldas af exproprian-
ten a), och har guvernören att i sammanhang med hufvud-
saken utlåta sig äfven om kostnaderna.

Är exproprianten eller till ersättning berättigad rätts-
egare missnöjd med guvernörens utslag, så vidt gäller nu
nämda frågor, är han befogad att inom viss tid2) draga
sådan fråga under domstols pröfning eller, efter öfverens-
kommelse med motparten, under afgörande af skiljemän; men
guvernörens utslag går emellertid i verkställighet. Varder
ersättningsbeloppet genom domen ökadt, är exproprianten
skyldig att gälda sex procents ränta å ökningen från den
dag, slutliga expropriationsförklaringen gafs 3).

Värdering eger icke rum i värderingsförfarandet, så vidt
exproprianten med afträdaren öfverenskommit om ersättnin-
gens belopp samt de rättsegare, gentemot hvilka ersättningen
träder i stället för det afträdda, alla godkänt öfverenskom-
melsen eller, ehuru närvarande vid expropriationsnämdens
sammanträde, icke gjort anmärkning mot densamma. I mot-
satt fall länder öfverenskommelsen däremot till efterrättelse
allenast under förutsättning, att den öfverenskomna ersätt-
ningen icke understiger det belopp, hvartill nämden upp-
skattar ersättningen 4).

Men jämväl hela utstaknings- eller hela värderingsför-
farandet, sådant det ofvan beskrifvits, eller ock båda
kunna ersättas med ett kortare, i hufvudsak på öfverens-

*) Att märka är särskildt ock det säregna stadgande om kostnad,
hvilket ingår i 46 § sista stycket.

2) Tillträdaren får i e t t fall väcka sådan talan äfven efter utgån-
gen af nämda tid, se å. 1. 42 §, andra stycket.

3) Å. 1. 49 §.
4) Å. 1. 35 §.



164

kommelser mellan tillträdaren samt afträdarna och öfriga
rättsegare grundadt förfarande 1). Därutöfver är ett skynd-
sammare förfarande i vissa fall medgifvet2).

B. Inom tre månader från det utslaget om ersättningen
gifvits skall exproprianten gälda eller nedsätta de däri en
hvar rättsegare tillagda ersättningsbeloppen, så vidt ej viss
ersättning skall utgå såsom årlig afgift, samt ställa den
säkerhet, utslaget tilläfventyrs föreskrifvit. Nedsätter expro-
prianten ersättningsbelopp med anmälan att han ernår föra
talan om ersättningens minskande, får det stridiga beloppet,
så länge guvernörens utslag icke vunnit laga kraft eller
tvisten om ersättningens belopp är anhängig, icke lyftas af
afträdaren annorlunda än emot ställd säkerhet; men expro-
prianten är i sådant fall, om han icke fullföljer sin talan,
eller om han tappar saken, skyldig att gälda sex procents
ränta å det stridiga beloppet från nedsättningsdagen.

Finnes panthafvare eller någon, till hvilken skiftes- eller
andra bidrag eller eljes viss afkomst skall från fastigheten
utgöras, eller är utskyld eller besvär till betalning förfallet
men oguldet, får exproprianten icke till afträdaren gälda
utan skall nedsätta ersättningsbeloppet. Afträdaren är dock
berättigad att utan vidare lyfta så stor del af beloppet, att
återstoden under alla omständigheter förslår till gäldande af
nämda rättsegares fordringar, och med deras samtycke hela
beloppet. Kan ej afträdaren visa alla dessas rättsegares
begifvande för honom att lyfta ersättningen, verkställes för-
delning af densamma såsom angående fördelning af köpe-
skillingen för exekutivt försåld fastighet är stadgadt.

Hör det, som skall afträdas, till eller är det fideikomiss,
skall likaledes ersättningen i sin helhet nedsättas3). Den
presumtive tillträdaren af fideikomisset är väl nämligen
icke rättsegare, men ersättningen träder likväl gentemot
honom i det afträddas ställe. Rättsegare är icke heller den,

1) A. 1. 21 , 24, 25 § § .
2) A. 1. 5 kap .
3) Huru med beloppet sedan bör förfaras, se å. 1. 51 §.
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som har rätt att börda den af expröpriationen omfattade
fastigheten, eller hvilken är befogad att klandra den för
tiden varande egarens åtkomst eller tillvinna sin fastighet
det område, om hvars afträdande är fråga. Men ersättningen
träder likaledes gentemot honom i det afträddas ställe, så
framt han anhängiggjort sin talan medan ersättningen ännu
utestår. Har talan anhängiggjorts innan guvernörens utslag
om ersättningen gafs, skall beloppet förty nedsättas; har han
väl gjort den anhängig senare, men innan det eljes nedsatta
ersättningsbeloppet lyftats, samt därförinnan jämväl visat att
klandret är anhängigt, får ersättningen, likasom i förra fallet,
icke lyftas, innan domstolen afgjort tvisten eller förordnat
om medlens lyftande 1).

C. Såsnart exproprianten visat sig hafva fullgjort hvad
i guvernörens utslag föreskrifvits, förklarar guvernören exprö-
priationen fullbordad. Förklaringen innefattar konstaterandet,
att afhändandet och tillegnandet af det, som i förfarandet
bestämts, numera slutligt försiggått. Densamma har rätts-
verkan såsom om den afgifvits i tidsmomentet närmast efter
det, då ersättningsbeloppet erlades eller nedsattes. Därintill
har väl exproprianten haft en subjektiv rätt till expropriation.
Sagda rätt har innefattat befogenheten att företaga rätts-
handlingar med verkan, att det afsedda förvärfvet inträder.
Från och med det bestämts, till hvilka fastigheter expröpria-
tionen korame att hänföra sig, har nämda rätt gällt emot
och bundit såväl dåvarande och senare egare af fastigheten
som alla dem, hvilka hafva en begränsad sakrätt i densamma.
Men exproprianten själf har icke varit bunden. Underlåten-
het å hans sida att företaga, resp. fullfölja de erforderliga
rättshandlingarna har icke annan rättsföljd än att hans
expropriationsrätt förfaller 3) och han blir skyldig ersätta den
skada, som tillskyndats sakrättsegarna genom att förfaran-
det påbörjats, men icke slutförts4). Ersättningsbeloppets

1) Å. 1. 52 §.
2) Å. 1. 53 §.
3) Å. 1. 7, 48 § § .
4) i. 1. 55 §.
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gäldande eller nedsättande är däremot icke blott den sista
af de rättshandlingar, hvilka ankomma å exproprianten, utan
ock den. med hvilken expropriationen blir bindande äfven
gentemot honom. Hvarken kan hans expropriationsrätt vidare
genom underlåtenhet förverkas, eller eger han återkalla
expropriationen. Ej heller kan exproprianten återfordra den
guldna eller återtaga den nedsatta ersättningen; denna har
allaredan ingått i expropriatens förmögenhet. Omvändt har
det, som expropriationen omfattar, i och med ersättningens
gäldande eller nedsättande afskilts från expropriatens för-
mögenhet, och har ersättningen trädt i dess ställe.

III. Fastighet eller fastighetsdel, som exproprierats,
skall afföras från hemmansindelningen. Har del af fastighet
exproprierats, skall dessutom, om delen är af betydenhet
eller om återstodens egare det äskar, hvardera delens andels-
förhållande till jordebokshemmanet samt återstodens mantal
och skatt fastställas. Expropriation af parcell är i detta
afseende att anse så, som om det afträdda hade exproprierats
från stomlägenheten; har en del af parcell exproprierats,
skall väl först återstodens andelsförhållande till jordeboks-
hemmanet och dess afgäld reduceras, men därefter äfven
en motsvarande reduktion af stomlägenhetens andelsförhål-
lande och skattetal ega rum.

IV. Vid särskilda slag af expropriation, såsom de i
vattenrättslagen omnämda, är förfarandet ordnadt genom
specialstadganden.

33 §. Specifikation.

Då någon frambragt en ny sak genom att för egen
räkning förarbeta annan tillhörigt ämne, uppstår spörsmålet,
huruvida den nya saken tillhör den förre eller egaren af
ämnet. 1734 års lag löser spörsmålet med tillämpning af
grundsatserna om det lagligen nedlagda arbetets rätt. Såsom
en själfst-ändig produkt af arbetet tillhör den nya saken den,
som verkställt förarbetningen för sin räkning, eller specifi-
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kanten, så framt icke grundsatserna om det olofligt nedlagda
arbetets rätt medföra, att han förverkat sitt arbete åt ämnes-
egaren x). I det att en genom förarbetning tillkommen ny
sak sålunda af lagen, utom i vissa fall, tillerkännes specifi-
kanten, har lagen emellertid jämväl uttalat den allmänna
rättssatsen, att specifikationen såsom sådan medför egande-
rätt till den därigenom frambragta saken och alltså är egande-
rättens rättsgrund äfven i det fall, att specifikanten själf var
ämnets egare.

För att specifikation skall föreligga, måste en ny sak
genom förarbetande af en annan hafva frambragts. Väsentligt
är sålunda, att saken i fråga tillkommit genom bearbetning
af eller annat mänskligt tillgörande med ett redan befintligt
ämne, och att densamma enligt gängse uppfattning gäller
såsom något väsentligen annat än det ämne, som användts
för dess skapande. Specifikant åter är den, som verkställt
eller låtit verkställa sådan förarbetning för sin räkning.

Enligt de ofvan åberopade grundsatserna förverkar speci-
fikanten sitt arbete till ämnets egare, så framt han verk-
ställt förarbetningen, oaktadt han hvarken var sakens be-
sittare eller hade ämnesegarens lof till förarbetandet, eller
om han väl var ämnets besittare, men omhänderfått det-
samma med skyldighet att hålla det för annans räkning eller
åtkommit besittningen genom rättsstridig egenmakt eller sub-
jektivt felaktigt. Detsamma gäller, om förarbetningen egt
rum eller åtminstone hufvudsakligen försiggått först efter
det klander å specifikantens åtkomst af ämnet redan anhän-
giggjorts af ämnets egare. I dessa fall blir sålunda icke
specifikanten, utan ämnesegaren den genom förarbetningen
tillkomna nya sakens egare. Emellertid är äfven här saken
i fråga en genom förarbetning frambragt ny sak; och så vidt
denna icke redan vid sin tillkomst var eller efteråt kommit
i ämnesegarens värjo, innehafves densamma af specifikan-
ten, utan att dock vare sig han eller annan afhändt

i) B. B. 26: 2, Ä. B. 13: 2 och de i J. F. T. för år 1895 i upp-
satsen om nedlagd kostnad anförda lagrummen.
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ämnesegaren eller af denne erhållit sakens besittning. Åra-
nesegaren åter har blifvit sakens egare först med den af
specifikanten verkställda förarbetningen och allenast i kraft
af den rättssats, som medför att specifikanten förverkat sitt
arbete åt honom. I förhållande till tredje man förfogar där-
för specifikanten äfven i dessa fall öfver den nya saken, så
länge den ännu icke kommit i egarens värjo, med samma
rättsverkan som sådan specifikant, hvilken blifvit egare af
det genom förarbetningen tillkomna. Där saken redan af

. specifikanten öfverlåtits till annan, som var i god tro, och
äfven af denna omhänderfåtts, har sålunda ämnesegaren icke
någon talan mot denne.

Ett anspråk på ersättning för det använda ämnet grund-
lägges icke för ämnets egare genom specifikationen såsom
sådan. Ett dylikt anspråk tillkommer honom allenast, om
det förutbestående rättsförhållandet mellan honom och spe-
cifikanten var så beskaffadt, att ämnet eller, i händelse detta
hade af specifikanten föryttrats, dess värde i hvarje händelse
bort af denne återbäras. Huruvida ämnets egare har ett
anspråk mot specifikanten på grund af oberättigadt riktande
skall i detta sammanhang lämnas därhän.

34 §. Sammanblandning och sammanfogning.

Sammanblandning af saker verkar icke någon förändring
i eganderättsförhållandet, så framt sakerna fortfarande kunna
hvar för sig särskiljas och det låter sig göra att utan opropor-
tionerlig kostnad afskilja dem från hvarandra. Hvarje saks
egare kan i sådant fall fordra dess afskiljande, och kostna-
derna för afskiljandet bäras, enligt analogin af hvad vid skifte
gäller, af egarna till de sammanblandade sakerna i propor-
tion af dessas värden. Har någondera vållat sammanbland-
ningen, är han dock skyldig att ersätta den eller de öfriga
deras andel af kostnaden.

Då vätskor sammangjutas, metaller hopsmältas eller eljes
rnängdsaker af samma slag sammanföras till en massa, för-
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lora de emellertid åtminstone i regeln därmed sin identitet,
och äfven i andra fall kan ofta förekomma, att de särskilda
sakerna genom sammanblandningen praktiskt taget upphöra
att vara till, d. ä. icke kunna vidare igenkännas eller åt-
minstone icke kunna med rimlig kostnad utsorteras från hvar-
andra. Ett uttryckligt stadgande om verkan af dylik sam-
manblandning är meddeladt för det fall, att under flottning
särskilda egare tillhörigt virke sammanblandas. Saknar
virket märke, och kan ej heller annorledes utredas, hvem
virket tillhör, skall det fördelas emellan samtliga, som för
tiden flottade virke, i mån af det belopp, enhvar visar sig
hafva förlorat af sitt då flottade virke x).

Enligt sin ordalydelse hänför sig väl detta stadgande
till sammanblandning af virke, som flottas, och omfattar icke
det fall, att exempelvis virke under flottning i följd af storm
skulle sammanblandas med annan virkesegares i hans en-
skilda stockmagasin befintliga virke. Men den däri uttalade
rättssatsen får det oaktadt icke uppfattas såsom en special
norm, påkallad af säregna vid flottning förekommande för-
hållanden. Tvärtom gifver stadgandet i en konkret tillämp-
ning uttryck åt en allmän grundsats, hvilken följer af sakens
natur, nämligen den, att sammanblandningen i de ofvan an-
förda fallen, om sakerna, hvilka sammanblandas, då tillhörde
särskilda egare, har till följd, att dessas eganderätt förbytes
i en sameganderätt till den sålunda bildade massan. Vare
sig att denna är att anse såsom en ny sak eller icke, ega
de förutvarande egarna numera densamma gemensamt och
till kvotdelar, bestämda efter förhållandet mellan de värden,
de skilda sakerna hvar för sig hade 2).

Ett ganska omfattande undantag måste dock uppenbar-
ligen göras. Regeln kommer icke till användning, om en af
de saker, hvilka sammanblandas, är att anse såsom hufvud-
sak i förhållande till den andra, hvilket kan förekomma i

1) V. L. 2: 16.
2) Jfr rf. 37 s. 72 i Samling af J. D:s domar.
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synnerhet då sakerna äro af olika slag l). I detta fall fort-
består tvärtom egarens af hufvudsaken allena-eganderätt och
omfattar det hela, medan egarens af bisaken eganderätt genom
sammanblandningen upphör. Föreligger åter specifikation,
eger icke heller den anförda regeln tillämpning.

Äfven där en sak genom sammanblandning såsom en
bisak uppgått i en annan tillhörig sak, grundlägger samman-
blandningen dock icke såsom sådan för egaren af förstnämda
sak något anspråk mot den senare på ersättning för sakens
värde. Huruvida han må hafva ett anspråk på grund af
oberättigadt riktande måste åter här lämnas öppet.

Vidkommande verkan däraf att skilda egare tillhöriga
saker sammanfogats, kunna, på sätt redan tidigare antydts,
vissa rättssatser härledas ur lagen. Har en sak så fogats
vid annans fastighet att den blifvit en osjälfständig del af
denna, omfattar eganderätten till fastigheten utan vidare
äfven det vidfogade 2). Där dock den infogade saken äfven
såsom sålunda förbunden med fastigheten har karaktären af
en i förhållande till denna relativt själfständig anläggning
eller inrättning, och sammanfogningen icke utförts vare sig
med lof af sakens egare eller af honom själf för fastighets-
egarens räkning, så fortbestår väl den förres eganderätt
oaktadt sammanfogningen, men kan vara blottad på allt
annat sakligt innehåll än att han är befogad att borttaga
saken. Byggnad är i detta afseende likställd med fastighet
I öfrigt uttalar sig lagen icke i ämnet, och synes vid sådant
förhållande samma rättssatser, som gälla angående samman-
blandning, böra komma till användning.

Den rättsverkan, sammanblandning eller sammanfogning
af saker medför, är icke inskränkt till eganderätten, utan
yttrar sig lika äfven gentemot dem, hvilka hade en begränsad
sakrätt i nämda saker eller någon af dem.

!) Så exempelvis om den, hvilken å värdshus beställt, erhållit och
betalat en kopp kaffe, af förbiseende tager och i denna insätter gran-
nens socker.

2) J. B. 12: 4.
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35 §. Ockupation. Fynd.

I. Bganderätt till en sak kan förvärfvas jämväl genom
ockupation, d. ä. därigenom att den förvärfvande tillegnar
sig saken.

Förvärf genom ockupation förutsätter företrädesvis, att
saken i fråga är herrelös. Genom ockupation kan dock äfven
en annan tillhörig sak förvärfvas, nämligen dels då saken
icke befinner sig i någons besittning — i hvilket fall ocku-
pation dock i regeln icke har ovillkorlig rättsverkan, utan
dess verkan är beroende af villkor — dels då, såsom exempelvis
vid grufegendom, en subjektiv rätt föreligger, i kraft af hvil-
ken ockupanten är befogad att från annans fastighet afskilja
något föremål och tillegna sig det afskilda, dels ock i ett
nedan närmare angifvet fall samt slutligen vid behörigt
tagande af krigsbyte.

Herrelösa saker äro i allmänhet föremål för fri ockupa-
tion. Detta gäller äfven fastighet, för den händelse en sådan
skulle vara herrelös. Herrelösa äro saker, hvilka icke någonsin
varit i någons ego — såsom exempelvis sådana djur, hvilka
hvarken äro tamdjur eller tämda eller hållas i fångenskap,
kroppar af själfdöda djur af sådan art, vilda fåglars ägg, af
elg eller vildren fällda horn — eller hvilka väl förut varit,
men icke vidare äro i någons ego, såsom saker, hvilka af
•egaren bortkastats eller eljes uppgifvits. Uppgifvande af
eganderätten föreligger dock icke därmed allena, att besitt-
ningen uppgifves; så exempelvis icke vid sjökast eller då
sjunket virke lämnas oupptaget under viss tid. Sker åter
uppgifvandet till förmån för viss person, så är detsamma
endast villkorligt, och blir alltså saken öfverhufvud icke
herrelös. Eganderätten till tämdt djur upphör, då djuret är
i fritt tillstånd och förlorat egenskapen att vara tämdt.
Återvinner vildt, i fångenskap hållet djur friheten, och varder
det ej genast eftersatt och ånyo infångadt, har likaledes
eganderätten till detsamma förlorats; dock kan förhållandet
vara annorlunda, om djuret är af sådan art, som i vildt
tillstånd icke förekommer i landet.
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Stundom äro emellertid äfven herrelösa saker vare sig
helt och hållet eller periodvis undandragna ockupation1).
Oftare förekommer, att den fria ockupationsbefogenheten, så-
som exempelvis skett genom stadgandena om jakt eller fiske,
är utesluten till förmån för viss eller vissa personer, så att
allenast dessa, men icke andra är tillåtet att tillegna sig
herrelös sak af den beskaffenhet eller på det område, som
är i fråga. I begreppen ,,jakträtt", fiskerätt", sammanfattas
innehållet af rättssatser, hvilka förbjuda alla andra än den,
hvilken rättigheten säges tillkomma, att företaga handlingar,
afseende att åtkomma under den exklusiva jakträtten fal-
lande jaktbart djur eller fisk, resp. visst fiskslag, inom det i
förbudet angifvna området, och hvilka rättssatser i följd häraf
frånkänna emot förbudet skedd ockupation verkan att grund-
lägga eganderätt för ockupanten. Genom ringande af björn
i ide förvärfvar åter ringaren en uteslutande rätt att döda
björnen i idet eller då den därifrån uppjagas 2).

Ockupation är intet annat än besittningstagande. Så
vidt stadgandena om fynd icke förmå annat, förvärfvas så-
lunda eganderätt till en sak, hvilken det är enhvar eller viss
person tillåtet att tillegna sig, i och med det någon, resp.
nämda person bemäktigar sig saken eller så begår, att den
kommer i hans besittning. Afsikt hos honom att genom
besittningstagandet förvärfva eganderätt är icke af nöden:
icke ens vilja att hafva saken såsom sin erfordras i annan
mening än att eganderätt icke förvärfvas, resp. förvärfvas af
annan, om han öfverhufvud icke har besittningsvilja, resp.
tager saken i besittning för annans räkning.

Där åter blott viss person är tillåtet att tillegna sig
saken, och annan emellertid bemäktigar sig densamma, grund-
lägger ockupationen väl ock eganderätt, men icke för ocku-
panten, utan för den, hvilken tillkom ockupationsbefogenhet3).

1) Jfr K. F. om jakt den 28 oktober 1898, 17, 18, 14 §§; fiskeri-
stadganden 23 juli 1902 11, 12, 13 §§ .

2) K. P. om jakt 29 §.

3) S. L. 33: 12, 13. K. P. om jakt 31 §.
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Detta gäller jämväl, där den obehöriga ockupationen af djur
eger rum under fridlysningstid; är djurslaget ständigt fridlyst,
öfvergår det genom ockupationen i kronans ego, ehvad fångst-
mannen hade ockupationsbefogenhet eller icke 1). Föryttras
saken emellertid af ockupanten, så afskäres därmed egarens
talan, om den nya förvärfvaren var i god tro; men åtmin-
stone i fråga om olofligt fångadt djur eller olofligen tagna
ägg af vildfågel grundlägger föryttringen för egaren ett an-
språk mot ockupanten på ersättning för det föryttrades
värde.

Genom plockande af bär, svampar eller nedfallna ållon,
kottar och nötter å annans mark utom tomt, odling eller
särskildt inhägnad ega försiggår däremot en ockupation af
saker, som hvarken äro herrelösa eller kommit ur egarens
besittning. Såsom tidigare nämdt föreligger icke en rätt till
dylik ockupation, men är å andra sidan sådant besittnings-
tagande icke heller förbjudet vid äfventyr af straff eller ens
förverkande. Såvidt plockningen eller det redan plockades
bortförande icke af jordegaren hindras, blir sålunda ockupan-
ten egare af detsamma.

II. Bin betraktas af lagen såsom djur, hvilka antingen
aldrig varit i någons besittning eller, om än tämda, förlora
förmågan att återvända hem och återgå till det vilda till-
ståndet, om de aflägsnat sig längre bort från sin bostad.
Flyga tämda bin bort, d. ä. utvandrar bisvärmen, skall därför
egaren, så framt han icke vill förlora sin eganderätt, omedel-
bart förfölja och infånga bina. Har bisvärmen slagit sig
ned i skog, är det tillräckligt, att den förföljande egaren
märker platsen och om förhållandet underrättar markens
egare; äfven om annan därefter skulle påträffa svärmen,
får denne dock icke tillegna sig densamma2). Slår sig emel-

1) K. P. om jak t 31 §, f iskeristadgan 29 §. S. L. 33: 12, 13.
2) B. B. 21: 1. Det här meddelade s t adgande t hänför sig vä l

enligt ordalydelsen a l lenast till det fall, a t t Mbina flyga bort i annans
skog.11 S tadgande t t i l låter därför äfven den tolkning, a t t b isvärmens
infångande icke vidare är egaren tillåtet, utan hans eganderätt upphört,
så snart bisvärmen aflägsnat sig från sin kijpa och slagit sig ned å
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lertid den utvandrande bisvärmen ned i en besatt bikupa, är
vidare infångande uteslutet och hafva bina utan vidare öfver-
gått i dens ego, hvilka bina i bikupan tillhörde.

Påträffar däremot egare eller delegare i fastighet en
bisvärm å fastighetens område, utan att någon på förenämdt
sätt ,,lyst" sin eganderätt till svärmen och platsen, hvarest
densamma slagit sig ned, så är han berättigad att infånga
svärmen. Finnes svärmen i skog, är äfven i detta fall platsens
märkande tillräckligt för att utesluta ockupation genom
annan. Enahanda befogenhet tillkommer lägenhetens landbo,
dock med sådan inskränkning att han genom ockupationen
blir bisvärmens egare blott tillsammans med jordegaren, den
förre till en och jordegaren till tvåtredjedelar. Äfven annan
än jordegaren eller landbon, hvilken utom fastighetens bolstad
påträffar en jordegaren eller landbon icke tillhörig bisvärm,
får taga svärmen i besittning med samma verkan som landbo.
Sådan ockupant skall dock för jordegaren lysa fyndet, vid
äfventyr att han eljes förverkar sin lott till jordegaren. Hittas
däremot bisvärm inom en lägenhets bolstad af en främmande
person, så förvärfvar därigenom jordegaren ensam l) bina.

III. ,,Fynd" betecknar såväl hittandet af saker, hvilka
varit, men för tiden icke äro i någons besittning, som jäm-
väl, och företrädesvis, det hittade. Fynd i sistnämda bety-
delse är i regeln en sak, som tappats af eller förkommit för
egaren, utan att han dock därmed förlorat sin eganderätt till
saken. I vissa fall användes dock ordet ,,fynd" om saker,
hvilka icke blott icke äro i någons besittning, utan ock icke
mera tillhöra någon 2). Hittandet åter innebär väl, att den,

annans bolstad d. v. s. inom hans inhägnade odlingar. Emot en sådan
tolkning talar dock, utom att den vore drakonisk, framför allt den om-
ständighet, att det i anförda fall, då ju egaren förföljer den utvand-
rande bisvärmen och lyser, att och hvarest den slagit sig ned, är all-
deles uteslutet, att jordegaren eller hans landbo kunde säga sig det
oaktadt yhitta" bina. Jfr ock M. B. 48: 5. »Sätter man upp tom
bistock i skog eller annorstädes".

1) B. B. 21: 2, jfd med M. B. 48: 4, 5.
2) M. B. 48: 2, K. P. om införande af S. L. 9 §.
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som säges hitta, upptäcker, finner saken, men ock det att
han tillika tager saken i sin besittning.

Det säregna för det besittningstagande, som eger rum
då någon hittar annans tappade eller förkomna tillhörighet,
är dels det, att besittningstagandet såsom sådant grundläg-
ger förpliktelser för hittaren, dels att besittningstagandet
medför eganderätt till fyndet allenast, om egaren icke inom
behörig tid anmäler sig, men i motsatt fall icke har sådan
rättsverkan. Är den hittade saken i själfva verket herrelös,
uppstå därför icke några förpliktelser och blir hittaren ome-
delbart sakens egare; där besittarens antagande att saken
icke var i någons besittning var oriktigt, inträda det oakta dt
samma förpliktelser för honom som om nämda förutsättning
hade förelegat.

Lagen åtskiljer mellan hittande af husdjur*) och hittande
af annan sak. Då husdjur hittats, åligger hittaren att lysa
fyndet inom fjorton dagar. Behörig lysning sker genom
kungörelse, på landet i den kyrka, som ligger närmast fynd-
platsen, och i stad i dess kyrka eller kyrkor eller i där ut-
kommande tidning. Är hittegodset något annat, skall hittaren
genast tillkännagifva om fyndet och dessutom lysa såsom
of van sagts. Till hvem och på hvad sätt tillkännagifvan-
det skall ske är icke utsagdt; något mera synes icke fordras
än att fyndet icke förhemligas 2). Hittaren skall vidare hafva
sådan vårdnad om godset, som skulle åligga honom, om
hittegodset vore inlag eller, i fråga om husdjur, om det af
honom hade för lega tagits till foder. Godset får dock för-
yttras å auktion, om det är underkastad förskämning, snar
förstörelse eller hastigt värdefall eller erfordrar alltför kost-
sam vård, men köpeskillingen träder då i godsets ställe. Hitta-
ren är slutligen pliktig att utlämna godset åt dess „egare",
om och då denne, innan ett år från lysningen gått till ända,
anmäler sig att utfå godset. Med „egare" betecknar lagen

!) Tidigare gällde detta endast wfä", jfr M. B. 48: 3. Angående
intagande af hund, som kringstryker å annans jaktmark, se K. F. om
jakt 33 §.

2) K. F. om införande af S. L. 9, 10 §§.
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i detta sammanhang den, ,,som har mist, och visar att det
honom tillhör", och inbegriper sålunda därunder icke blott
den, som har eganderätt till hittegodset, utan ock annan,
som har en rätt att innehafva detsamma. För att den, som
anmäler sig, skall hafva rätt att utfå hittegodset, är det
sålunda icke nog, att han påstår och visar sig hafva mist
detsamma; han måste ock påstå sig hafva rätt att innehafva
den förkomna och hittade saken. Påstår han sig vara egare,
är det dock tillräckligt för ådagaläggande af hans rätt, att
han visar, att han någon längre tid före det saken förkorn
innehade den såsom sin.

Hittadt husdjur får, sedan lysning skett, af hittaren
nyttjas och brukas såsom vore det åt honom på lega upp-
låtet 1). Han blir äfven egare af afvel och annan afkomst,
som faller af djuret innan dess egare anmäler sig. Hittaren
är slutligen berättigad att, om egaren anmäler sig, af denne
vid djurets utlämnande varda ersatt alla kostnader for lys-
ningen samt djurets underhåll och vård, så vidt dessa icke
betäckts genom nyttan, möjligen fallen afvel och annan af-
komst 2). Sådan ersättning tillkommer hittaren jämväl om
lysning visserligen icke skett, men icke heller ännu bort ske,
då hittegodsets egare anmäler sig.

För ersättningen har hittaren retentionsrätt, men å andra
sidan eger han icke något själfständigt fordringsanspråk mot
hittegodsets egare. Vill denne icke återtaga hittegodset, eller
går det förloradt, har hittaren icke något ersättningskraf.
Sämjas ej parterna om ersättningens belopp, kan egaren ge-
nom ställande af säkerhet för ersättningen utesluta hittarens
retentionsrätt 3).

Är hittegodset annat än husdjur, tillkommer hittaren
skälig hittelön; däremot antyder lagen icke, att hittaren
därutÖfver borde ersättas lysnings- och andra kostnader.
Rätt till bittelön eger i öfrigt rum under samma förutsätt-

1) Jfr U. L. 3: 7, sjölagen 169 §.
2) K. P. om egofred den 19 december 1864 7 §.

3) K. F . om egofred 8 § .
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ningar och är af samma beskaffenhet, som i förstnämda fall
hittarens rätt till ersättning för kostnader. Genom förtigande
af fyndet, då egaren gifver sig tillkänna, förverkar hittaren
hittelönen; och samma regel synes böra gälla äfven om hit-
tarens rätt till ersättning.

Anmäler sig icke hittegodsets egare inom behörig tid,
har hittaren blifvit sakens egare så, som om han hade för-
värfvat den i och med upphittandet1).

IV. De för fynd gällande rättssatserna ega icke tillämp-
ning å ,,nedgrafven skatt", om än sådan säges hittas och
hittandet äfven benämnes skattefynd. Nedgrafven skatt i
vidsträckt mening betecknar nämligen just en sak, hvilken
redan så länge legat förborgad, att uppenbart är att någon
egare till saken icke mera kan utletas. Då sådan sak hittas,
tillegnar sig förty upphittaren blott herrelöst gods. „Skatt"
i egentlig mening är dock den sålunda förborgade saken, då
denna vare sig på grund af ämnets art eller genom sin form
eller någon särskild omständighet innefattar en dyrbarhet;
annan förborgad sak, som upptäckes, är „ bottenfynd eller
annat dylikt" 2). Väsentligt för begreppet nedgräfd skatt är
icke, att saken är dold i jorden; den kan lika väl vara för-
borgad i klippa, byggnadsverk, växande trä eller till och
med i något lösöre. Utan betydelse är ock, huruvida saken
genom afsiktligt åtgörande eller af annan orsak kommit att
blifva förborgad.

Hittandet af nedgräfd skatt har olika verkan, då det
funna är fornsak, d. ä. mynt, vapen, prydnad, redskap, kärl
eller annat föremål från en länge sedan förgången tid, och
då det är en sak af annan beskaffenhet. I förra fallet till-
faller den funna saken upphittaren ensam, men han är å
andra sidan pliktig att hembjuda den kronan till inlösen.
Vill kronan begagna sig af sin lösningsrätt, utgår lösen efter
sakens saluvärde, tillökt med en fjärdedel; har saken ej visst

*) Angående effekter, som kvarglömts i statsjärnvägarnas väntrum
och vagnar, innehåller trafikreglementet särskilda afvikande stadganden.

2) Jfr M. B. 48: 2.

12
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saluvärde, bestämmes lösens belopp genom objektiv pröfning.
Angifver upphittaren icke, utan förhemligar eller förskingrar
det funna, förverkar han detsamma till kronan 1). Annan
funnen nedgrafven skatt tillfaller däremot upphittaren och
egaren af den fastighet, resp. den sak, hvari skatten var
förborgad, den förre till en tredjedel och den senare till två-
tredjedelar. Förhemligar upphittaren fyndet för jordegaren
eller förskingrar han det, förverkar han likaledes sin egande-
rätt till jordegaren2). Såväl jordegarens som kronans egande-
rätt till det funna upphör dock därigenom, att det af upp-
hittaren föryttras till tredjeman i god tro och af denne om-
händertagits.

Lagen antyder icke, att „hitta" i dessa fall skulle hafva
annan än dess vanliga betydelse. ,,HHta" är således icke
heller här liktydigt med finna, upptäcka, utan innefattar
jämväl, att upptäckaren tillika tager saken i besittning.
Skattens upptäckande såsom sådant synes icke heller gifva
upptäckaren uteslutande ockupationsrätt. Finner och om-
händertager någon nedgräfd skatt, då han utför arbete i
annans tjänst eller för annans räkning, är han själf hittare3),
så framt han icke af den andre anställts just för att söka
efter nedgräfd skatt.

V. Skeppsfynd och strandvrak, sjunket, kringdrifvande
eller strandadt öfvergifvet fartyg, skeppsvrak, fartygsredskap
och öfvergifvet eller annorlunda å sjö förloradt gods anses
af lagen städse, icke såsom herrelösa, utan blott såsom sa-
ker, hvilka genom fartygsolycka kommit ur egarens vård.
Besittningstagande af sådana saker är därför tillåtet allenast
såsom bärgning. Hvad den, som tager dylik sak i sin värjo,
har att iakttaga, för att han icke må handla lagstridigt,
samt genom hvem och på hvad sätt bärgningen gifves ega-
ren af det bärgade tillkänna, därom hänvisas till sjölagen4).

*) K. P . om fornt ida minnesmärkens f redande den 2 april 1883
10 §, K. F . om införande af K. 9 §, jfd med M. B. 48: 2.

2) S. L. 29: 2.
3) Jfr. Hels. L. M. B. 37: 2.
4) Sjölagen 168—170 § § .
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Under förutsättning att det föreskrifna iakttagits, grundlägger
besittningstagandet anspråk på bärgarelön och ersättning för
de efter bärgningen gjorda omkostnaderna eller, om godset
är skeppsfynd och egaren icke anmäler sig, på att få godset
sig tillerkänd! Anmäler sig icke egaren inom behörig tid,
eller anmäler han sig, men gäldar icke bärgarelön och öfriga
kostnader, tillerkännes skeppsfynd bärgaren, men strandvrak
kronan. Vill ej heller kronan gälda nämda lön och kostna-
der, tillfaller äfven strandvraket bärgaren.

Med strandvrak betecknas godset, om det uppkastats å
eller drifver till strand eller i sjönöd bärgats från stranden;
skeppsfynd är åter godset, om det upptages från bottnet
eller drifvande i öppen sjö.

36 §. Förvärf af alster.

Den allmännaste regeln är väl, att egaren af en sak
jämväl blir egare af sakens alster och afvel, då dessa afskil-
jas eller afskilja sig från modersaken. Men nämda regel
eger icke tillämpning, där någon har en begränsad sakrätt
i den ifrågavarande saken, i kraft af hvilken sakens alster
eller vissa alster skola komma honom till godo. Där för-
hållandet är sådant, blir icke sakens egare, utan tvärtom
sakrättens innehafvare egare af de alster, resp. de af hans
rätt angifna alster af saken, hvilka falla medan hans rätt
ännu består, ehvad de själf lösgöra sig eller af honom eller
någon annan afskiljas från modersaken. Samma regel gäller
ock om den, hvilken icke ens har någon begränsad sakrätt i
annans fastighet, men med egarens lof där verkställer sådd,
af hvilken skörd skall tagas; då första grödan af sådden
faller, blir han dess egare.

Sistnämda rättssats är ett uttryck för den lagen genom-
gående grundsatsen om arbetets rätt. Den, som sår, skall
ock ega grödan, så framt han icke utfört arbetet under så-
dana särskilda omständigheter, hvilka lagen tillerkänner den
betydelse, att han därmed förverkat sitt arbete och grödan.
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Jämväl regeln om sakrättsinnehafvares rätt till alster har i
själfva verket vuxit fram ur nämda grundsats. Men äfven
härutöfver har ifrågavarande grundsats en vidtgående till-
lämpning.

Framför allt blir sålunda den, som har en sak i felfritt
tillkommen besittning, egare af sakens alster inom de grän-
ser, hvilka angifvas af den hans besittning motsvarande
sakrätten. Detta gäller, ehvad besittningen grundar sig å
ett fång eller icke, och likaså ehvad besittaren vid fånget
var i god tro eller icke eller hans goda tro efter fånget bort-
fallit. Väsentlig är allenast besittningens felfria tillkomst,
enär nämligen besittningstagande med rättsstridig egenmakt
eller med kännedom om sådant besittningsförvärf hos före-
trädaren just är en omständighet, hvilken medför att besit-
taren förverkar sitt arbete. Besittaren blir därför egare af
sakens alster jämväl oaktadt hans besittning tillkommit fel-
aktigt, så framt besittningstagandet icke öfverklagas, utan
besittningen får okvaldt bestå; besittningens felaktiga till-
komst kan nämligen icke då mera förmå, att besittaren för-
verkar sitt arbete 1).

Blott en konsekvens af denna regel är, att besittare af
fastighet, om anstäldt klander af hans åtkomst godkännes,
det oaktadt icke blott blir egare af de under klanderprocessen
fallna alstren af saken2), utan ock icke heller är skyldig
ersätta klandraren desamma. Åfven om besittaren icke blifvit
egare af afskildt alster, har alstrets föryttring genom honom
till följd, att egarens rätt af skares.

Hvad om alster sagts gäller ock sådan afkomst, som
icke är alster.

37 §. Förvärf genom fång af icke-behörig eller genom
iclce-formellt giltigt fång.

I. Satsen ,,lagligit stånde, olagligit åter gånge" ligger
väl i rättens eget väsen. Men lika väsentligt för rättens

!) Jfr B. B. 10: 5 Jhet årets gröda".
2) Rf. 53 s. 82, 163 s. 47 i samling af J. D:s domar.
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ändamål är rättssäkerheten. Det, som består i rättens yttre
form, får icke, på den grund att det icke giltigt tillkommit,
under alla omständigheter rubbas, så framt icke rättens upp-
gift skall förfelas och rätten själf varda orätt. Det faktiskt
bestående tillerkännes därför den stora betydelse att, om ett
rättsärende, ehuru väl det på grund af någon omständighet
icke borde hållas för gildt, emellertid frambragt sådan för-
ändring i det yttre, som skulle hafva inträdt, om rättsärendet
varit giltigt, sagda rättsärende icke mera får anses såsom
ett intet, såsom något rättsligt icke-existent, utan tvärtom
måste beaktas såsom om det vore .ett gildt rättsärende, så
länge och intill dess ogiltighetsgrunden gjorts gällande genom
klander af rättsärendet och detsamma i följd häraf undan-
röjts. Denna regel gäller, om än måhända icke alldeles
undantagslöst, oberoende af ogiltighetsgrundens beskaffen-
het och omfattar lika kompetensogiltigheten — d. ä. en för-
yttrings ogiltighet på den grund att föryttraren icke var den
föryttrade sakens eller rättighetens egare — som ogiltighet
på grund af formbrist eller annan omständighet. I en mängd
fall är därjämte föreskrifven viss tid, inom hvilken rätts-
ärendet skall klandras, vid äfventyr att ogiltighetsgrunden
icke vidare kan göras gällande. Där klander icke inom be-
hörig tid väckts, blir alltså förhållandet sådant, som om
rättsärendet från början varit fullt giltigt.

Där någon såsom en egare besitter fastighet på grund af
ett eganderättsfång, men emellertid befinnes att hans fångesman
icke var ,,rätte egaren", kan följaktligen sådan egarebesittares
rättsläge icke återgifvas därmed, att han, då tiden för klander
gått till ända utan att klander väckts, blir fastighetens egare.
Genom nämda faktum afgöres tvärtom, icke blott att be-
sittaren är, utan ock att han från och med sitt fång varit
rätt egare. Förhållandet är sålunda omvändt: genom fånget
i förening med besittningsförvärfvet har han blifvit egare af
fastigheten, så framt icke fånget klandras och undanrojes.
Undanröjes fånget, så upphäfves väl därmed äfven dess
verkan från början, och besittarens rättsläge blir sådant,
som om han aldrig varit egare. Men så framt och jämväl
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så. länge så icke skett, är just besittaren fastighetens verklige
egare. Den så kallade „rätte, egaren", den hvilken egarebe-
sittningen af fastigheten vare sig omedelbart genom det
ifrågavarande fånget eller redan genom ett tidigare rätts-
faktum blifvit afhänd, är öfverhufvud alls icke egare, från
det fastigheten genom ett eganderättsfång kommit i annans
egarebesittning. Begreppet „rätte egaren" uttrycker just det,
att den, hvilken därmed betecknas, i verkligheten icke för
tiden är egare: han är blott den, hvilken rätteligen hade
bort vara egare och hvilken genom det mellankomna fångets
klandrande jämväl kan ånyo blifva egare så, som om sagda
fång icke hade förelegat1).

För tiden har han allenast en rätt af samma formella
beskaffenhet som bördemannens, nämligen befogenheten att
företaga en rättshandling, d. ä. klander af den för tiden
varande egarens åtkomst, med verkan att han ånyo varder
och den sistnämde upphör att vara egare, hvardera från och
med det tidsmoment, då fastighetens besittning frångick den
klandrande. Denna rätt kan förty hvarken föryttras eller
tagas i mät2).

!) Jfr ock G. B. 11: 8 »söke då den igen med laga dom".
2) J. B. 10: 1, 2. Stadgandet i J. B. 10: 2, att man ej må ,,döma

öfver någon mans jordagods eller sätta hans jord i kvarstad" utan att
egaren stämts eller är till svars, är tydligt däri, att lagrummet med
^egaren", med den, hvars hörande är nödvändigt, förstår den, hvilken
för tiden gäller såsom fastighetens egare, således i regeln just den, hvil-
ken på grund af eganderättsfång besitter fastigheten såsom sin, däremot
icke någon, hvilken enligt sitt förmenande borde vara och tilläfventyrs
ock genom klander kan varda egare, men hvilken för tiden hvarken be-
sitter fastigheten eller eljes gäller såsom egare och icke heller anhängig-
gjort klander af besittarens åtkomst. Äfven 01:1 någon skulle finnas,
som har ett sådant anspråk, vore hans hörande å ena sidan icke till-
räckligt, å andra sidan icke nödvändigt för den i lagrummet omnämda
åtgärdens giltighet gentemot egarebesittaren. Sådant hörande vore icke
heller processuellt möjligt, så länge den förre icke anhängiggjort klan-
der; har åter sådant skett, så föreligger ett helt annat fall än de, som
afses i J. B. 10: 2.

Då J. B. 10: 2 stadgar, att ingen hafve våld att sälja ,,annan
mans" jord utan hans fullmakt, och J. B. 10: 2 innehåller, att man ock
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Det sagda eger likaså tillämpning, då någon såsom egare
besitter fastighet på grund af ett eganderättsfång, som emel-
lertid lider af formbrist.

II. En särskild tillämpning af den ofvan uttalade grund-
satsen innefatta rättssatserna om s. k. viss tids häfd.

ej må döma öfver någon mans jordagods etc, så är vidare tydligt, att
J. B. 10: 1 med egaren, med den, hvilkens jorden är, icke kan förstå
annat än J. B. 10: 2. Lagrummet utsäger sålunda att, om någon för-
yttrat fastighet utan dens fullmakt, hvilken för tiden gäller såsom
fastighetens egare, föryttringen är ogild, om än uppbud och fasta å
fånget mellankommit. Detta innebär, icke blott att egaren, så länge
han fortfarande besitter, är skyddad mot hvarje verkan af en förytt-
ring, som en obehörig företagit, utan ock att icke heller någon, hvilken
väl rätteligen borde vara men för tiden icke gäljer såsom egare — eller
hvilken således hvarken är erkänd egare eller i kraft af eganderättsfång
besitter fastigheten såsom sin — kan föryttra'fastigheten med verkan
mot den, hvilken för tiden såsom en egare besitter fastigheten i kraft
af laga fång. Innan den förre kan förfoga öfver eller föryttra fastig-
heten, måste han först tillvinna sig densamma genom godkändt klander,
måste han bräcka eller bryta besittarens gewere och fastebrefvets vits-
ord. Och en föryttring af klanderrätten såsom sådan tillåter lag icke,
såsom lagbuden om hemul utvisa.

Stadgandena i 11 kap. J. B. äro tydliga däri, att klander å fång
kan föras allenast af den, hvilken fastigheten förmenas hafva obehö-
rigen afhändts, eller hans arftagare, däremot icke af någon, hvilken
åberopar att han genom köp eller annat aftal skulle hafva förvärfvat
sig den förres rätt. Enligt nämda stadgandens ursprungliga och egent-
liga innebörd får nämligen vid klander i jordafång egarebesittaren icke
vidare föra försvaret, så snart kompetensogiltighet af hans fång påstås,
utan ankommer det å hans fångesman att inträda såsom svarande och
värja sitt fång. Alldeles uteslutet är ock, att lagen skulle afsett att
ställa käranden i klanderprocess gynnsammare än svaranden. Var det
en gång svaranden betaget att själf göra gällande och styrka sin fån-
gesmans rätt, så kunde förty en sådan befogenhet än mindre tillkomma
käranden. Förhållandet blefve emellertid just detta, om det vore tillåtet
att substantiera en klandertalan sålunda, att fastigheten genom ogildt
fång blifvit någon afhänd, och att käranden sedan tillhandlat sig den-
nes rätt; ty härmed skulle klandraren i själfva verket till stöd för sin
talan åberopa och göra gällande hemulsmannens rätt. Och lagen är
tvärtom klar däri, att käranden är ogynnsammare ställd än svaranden
så till vida, att svaranden får åberopa hemulsman, medan käranden
icke är tillåtet att lita till hemul.
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I 1734 års lags system fanns icke rum för ett särskildt
häfdeinstitut. Ett sådant ersattes, dels genom stadgandena,
att arfvinge inom viss tid efter arflåtarens död skall anmäla
sig att taga arfvet, samt att testamente skall klandras inom
natt och år från delgifningen och att arfskifte likaledes skall
klandras inom viss tid, vid äfventyr att det eljes blir lagståndet,
dels därigenom att lagfarten satte en preklusionstid för klander
af föryttring inter vivos, med hvilken tids utgång fånget, i
händelse klander icke därförinnan väckts, blef „lagståndet",
stod fast, så att vidare undersökning af dess materiella rätt-
mätighet eller formella giltighet var utesluten. Fastan var
icke själf ett fång, utan afskar allenast klander å den egare-
besittares fång, hvilken erhållit fastan. I följd häraf kunde
fastan åberopas allenast vid försvar, icke vid angrepp, och
var fastan utan verkan mot den, hvilken själf var egare-
besittare. Den skyddade icke heller annan än sådan egare-
besittare, hvilken felfritt gentemot den klandrande kommit
i fastighetens besittning, alltså icke den, hvilken med rätts-
stridig egenmakt satt sig i besittningen eller åtkommit fastig-
heten genom föryttring af legotagare eller innehafvare af
annan begränsad sakrätt. Ett väsentligt undantag gällde
likväl. Där sådan persons fastighet, hvilken icke kunde själf
tillvarataga sin rätt, obehörigen föryttrats af hans rättsbe-
vakare, såsom då förmyndare utan rättens lof eller man utan
hustruns samtycke eller syssloman för utrikesfaren utan den-
nes fullmakt sålt den af honom företräddes fastighet, där
var visserligen icke heller lagfart tillåten; men skulle emel-
lertid lagfart hafva beviljats, förblef den utan verkan mot
den företrädde1). Men i dessa fall afskars i stället befogen-
heten att klandra föryttringen, om icke klander väckts inom
natt och år från det den omyndige blifvit myndig, eller från
det hustrun blifvit fri mannens målsmanskap, resp. den ut-
rikesfarna återvändt hem och fått kunskap om föryttringen.
Afled hustrun före mannen, stod klandertalan hennes arf-
vingar öppen under natt och år från hennes död 1).

!) G. B. 11: 8, J. B. 4: 7, 8, jfde med Ä. B. 12: 4, samt J. B. 6:4
e contrario. — Förutsättningen för hustruns, resp. arfvingarnas klan-
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Genom K. förklaringen den 14 maj 1805, hvilken emel-
lertid i verkligheten var en genomgripande lagändring, för-
lorade lagfarten sin preklusiva betydelse i fråga om klander
på grund af kompetensogiltighet. Lagändringens väsentliga
innehåll bestod dock allenast däri, att den tid, inom hvilken
fång skall klandras, icke mera bestämdes genom lagfarten,
utan angafs omedelbart af lagen själf. Däremot är verkan
däraf att fång icke klandras inom den utsatta tiden alldeles
densamma, som enligt 1734 års lag, då klander icke väcktes
inom lagfartstiden. Lagförklaringen uttalar, att klander af
åtkomst skall väckas inom den närmare angifna tiden, vid
äfventyr att ,,vidare talan därå bör anses försutten", och att
åtkomsten ,,är efter samma tids förlopp från allt vidare åtal
fri". Hvad genom lagförklaringen införts är sålunda icke i
egentlig mening häfd, ehuru denna beteckning vunnit burskap
i doktrinen, utan en preskriptionstid för klander af rätts-
ärende, innefattande förvärf af fastighet. Denna så kallade
viss tids häfd är icke själf ett fång, grundlägger icke egande-
rätt, utan innebär allenast det, att ett rättsärende, oberoende
däraf att det på grund af någon vare sig materiell eller for-
mell brist i och för sig icke var giltigt, dock numera står
fast, är lagståndet, såsom om nämda brist alls icke hade
förefunnits utan rättsärendet tvärtom hade från början varit
i allo giltigt.

I öfverensstämmelse härmed har den genom lagförkla-
ringen införda viss tids häfden, på sätt ock stadgandet i fråga
om ett års häfd uttryckligen uttalar, såsom positiv förut-
sättning allenast det, att den utsatta tiden tilländagått utan
klander. Hvad i öfrigt angifves såsom förutsättningar för
häfd utgör icke annat än sådana begränsningar, hvilka redan
inneligga i häfdens väsen att afskära klander af ett rätts-
ärende, hvilket afser att öfverföra eganderätt till fastighet
och hvars afsedda verkan i det yttre redan inträdt. Af detta
häfdens väsen följer nämligen med nödvändighet

dertalan är enligt G. B. 11: 8 dessutom, att i boet ej finnes jord eller
lösegendom, ur hvilken vederlag för den obehörigen sålda jorden kan
utgå.
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att endast åtkomst af fastighet kan värjas med häfd;
att häfd kan åberopas allenast af en egarebesittare af

den fastighet, hviiken är eller förmenas vara en annan eller
dennes arflåtare obehörigen afhänd; och

att häfden icke kan åberopas annorlunda än till värjande
af ett fång, hvarmed egarebesittaren påstår sig hafva åt-
kommit fastigheten.

Medan lagfarten och i följd däraf dess preklusiva verkan
var inskränkt till öfverlåtelser inter vivos, omfattar häfden
numera hvarje slag af fång, särskildt ock arf. Egarebesitta-
ren har att påstå och visa ett sådant rättsfaktum, som till
sin typ är något af lagen erkändt laga fång, egnadt att öfver-
föra eganderätt till fastighet, och hvilket förty, så framt det
icke i något hänseende varit bristfälligt, hade till honom
öfverflyttat eganderätten till fastigheten i fråga. Å saken
icke verkande är däremot, att fånget lidit af någon brist,
lika så litet som beskaffenheten af denna brist*).

Fånget måste ock innefatta åtkomst af en fastighet eller
viss kvotdel i fastighet. Häfden skyddar ej olaga afsöndring
från fastighet eller intaga å allmänning, kronojord, oskift mark
eller enskilds fastighet, ej heller förment förvärf af sådan
fastighet eller sådant område, som öfverhufvud icke kan
vara föremål för eganderätt eller enskilds eganderätt, såsom
allmänna vägar och andra dylika offentliga saker, kronopark,
kronoöfverloppsjord eller annan kronans i hemman icke in-
delade jord, stads afhysta område, så vidt det icke är in-
deladt i tomter, o. a. d. Genom 1805 års förklaring är
häfden dessutom inskränkt till förvärf af fastigheter af den
beskaffenhet, att de kunna vara föremål för föryttringsaftal
mellan enskilde. Undantagna äro sålunda fastigheter, hvilka
tillhöra kronan, allmän anstalt eller inrättning, kyrka eller
from stiftelse, stads donerade hemman, samt sådan fastighet,

*) I motsatt fall skulle häfd kunna mot hustru åberopas, då man-
nen föryttrat hennes jord utan hennes samtycke, däremot icke om hon
samtyckt till föryttringen, men endast muntligen eller visserligen skrift-
ligen, men utan att hennes underskrift bevittnats, jfr rf. n:o 10 i J. F. T.
för år 1883.
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som eljes tillagts eller genom gåfva eller testamente gifvits
kommun för visst, dess gemensamma nytta afseende än-
damål x).

För att häfd skall föreligga måste viss tid hafva för-
flutit, utan att klander å egarebesittarens åtkomst väckts.
Tidsbestämningen angifver två olika tider, nämligen ett och
tjugu år, men sålunda, att den förra tidsbestämningen är
regel, medan den senare uppdrager den yttersta gränsen för
klandertiden.

Den ett-åriga häfdetiden är i verkligheten en blott rela-
tivt bestämd tid. Den begynner nämligen icke från ett fixt
angifvet tidsmoment, utan utgör ett kalenderår från (ej med)
den dag, då ,,anledning till klander yppades för rätte egaren
och han kom i tillstånd att bevaka sin talan". Anledning
till klander är, att han själf icke mera är egarebesittare af
fastigheten, i följd däraf att något eganderättsfång mellan-
kommit, och att detta sakförhållande blifvit honom veterligt.
Till den erforderliga kunskapen hör icke, att den klander-
berättigade jämväl vet, hvem den för tiden varande egare-
besittaren är, ej heller att dennes fång är honom kunnigt;
tillräckligt är, att den klanderberättigade vet, att öfverhufvud
någon annan än han själf är egarebesittare, och att vare sig
denne själf eller någon af hans företrädare stöder sin åt-
komst på ett eganderättsfång. Häfdetiden löper dock ännu
icke från den dag, den klanderberättigade erhöll sådan kun-
skap, så framt han då var urståndsatt att bevaka sin rätt,
utan först från den dag. hindret bortföll. Urståndsatt att
bevaka sin rätt är omyndig, vansinnig, utrikesvistande och
den som är i fångenskap, men äfven andra omständigheter
kunna utgöra sådant hinder, såsom exempelvis svår sjukdom,
krig o. a. d.; dock utgör mannens målsmansrätt icke numera
hinder för hustrun att klandra af mannen obehörigen vid-
tagen föryttring 2). I öfverensstämmelse med äldre rätt samt
med hvad gäller om testaments- och bördsklander är emellertid

!) Annorlunda Nordling, Om preskription, s. 54,
2) Lagen om makars egendomsförhållanden 2: 2.
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häfdetidens löpande uteslutet gentemot omyndig allenast i
det fall, att fastigheten afhändts honom just genom hans
rättsbevakares åtgärd, och äfven i detta fall blott så länge
denne kvarstår såsom förmyndare eller annan förmyndare
icke utsetts 1). För att häfdetiden icke skall löpa bör enligt
lagförklaringens ordalydelse hindret föreligga redan då an-
ledning till klander yppades; dock har stadgandet tolkats så,
att äfven ett efteråt inträdande hinder afbryter häfdetidens
lopp, så länge hindret varar.

Den tjuguåriga häfdetiden åter begynner väl med ett
fixt angifvet tidsmoment, nämligen med den persdns döds-
dag, hvilken fastigheten i fråga blifvit afhänd genom ett
eganderättsfång, men innefattar utöfver dessa tjugu år jäm-
väl den obestämda tid, som förflyter från afhändandet intill
dödsdagen.

Den angifna tidsbestämningen innebär icke annat än att
klander, vid äfventyr att häfd eljes inträder, skall vara väckt
inom den utsatta tiden och sedan utan afbrott fullföljas,
intill dess därom blifvit slutligen döindt Nödvändigt är
visserligen, att den klanderberättigade under nämda tid icke
varit fastighetens besittare, enär eljes något klander öfver-
hufvud icke kunnat ifrågakomma, däremot ingalunda att
fastigheten under sagda tid besuttits vare sig af den, till
hvilken den öfvergick då densamma afhändes den klander-
berättigade, resp. hans arflåtare, eller ens af någon, hvilken
härleder sin rätt från den sistnämde. Lika litet erfordras,
att besittningen fortgått ostörd och oklandrad under häfde-
tiden. Irrelevant är t. o. m, att den klanderberättigade själf
kommit i fastighetens besittning, så framt detta skett med
rättsstridig egenmakt och det egenmäktiga besittningstagandet
genast återgår eller öfverklagas. Ej heller afbrytes eller
uteslutes häfden vare sig däraf, att egarebesittarens åtkomst
klandrats af annan än den klanderberättigade, exempelvis
på grund af särskildt fel i något annat än det fång, hvar-
med fastigheten blef afhänd den sistnämde, eller däraf att

Rf. 295 s. 78, 75 s. 32 i Samling af J. D:s domar.
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den klanderberättigade väl anhängiggjort klandertalan, men
lämnat sådan talan ofullföljd.

Ehuru icke i 1805 års lagförklaring uttaladt, följer det
dock af häfdens väsen, att häfd icke kan med framgång af
egarebesittaren åberopas, så framt han icke åtkommit fastig-
hetens besittning felfritt gentemot den klanderberättigade,
resp. dennes arflåtare. Däremot innehåller förklaringen i
fråga om tjuguårs häfden, att åtkomst icke kan genom åbe-
ropande af häfd värjas, så framt den icke är vunnen i god
tro. Denna från romersk rätt hämtade föreskrift är emel-
lertid föga förenlig med hvad lag i öfrigt innehåller om
häfd. Äfven om man icke lägger vikt därvid, att lagfartens
preklusiva verkan icke förutsatte och enligt lagfartens hela
anordning icke ens kunde förutsätta god tro i annan bety-
delse än att egarebesittningen förvärfvats felfritt, så äro de
tidigare åberopade lagrummen l) i hvarje händelse fullkomligt
tydliga däri, att preskriptionens inträdande uti de i dem
omförmälda fallen icke förutsätter åtkomst i god tro, utan
allenast den för sagda fall stadgade klandertidens utgång.
Med fullt fog har därför rättsskipningen — om än med ett
•eller annat undantag — tolkat ifrågavarande föreskrift så-
lunda, att krafvet på god tro icke innebär något utöfver
hvad redan föreligger med tillvaron af ett rättsfaktum, som
till sin allmänna typ är ett eganderättsfång, och hvarmed
egarebesittningens öfvergång till förvärfvaren var förenad a).

III. Där lösöre kommit ur egarens värjo genom stöld,
rån, utpressning eller annorledes mot hans vilja, är han be-
fogad att genom klander återvinna lösöret äfven från den,
som felfritt fått det om händer, utan att egarens klander-
talan är inskränkt till viss tid 3). Undantag äro endast mynt
och sedelmynt, hvilka mottagits utan vetskap därom, att de

1) Not 1 sid. 184.

2) Rf. 53, s. 82, 148, 159, s. 83, 163, 164, s. 47, 295, s. 78, 75 s. 32,
128, s. 81, 124, s. 79 och 268, s. 80, i Samling af J. U:s domar.

3) S. L. I. 11 §.
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blifvit afhända egaren mot hans vilja1). Undantaget går
dock icke längre än att penningarna icke kunna frånvinnas
mottagaren, men innefattar icke, att han, oaktadt erhållen
vetskap om att penningarna exempelvis den betalande ve-
terligen voro stulna, vore skyldig att behålla dem, om han
mottagit desamma såsom betalning, och således icke finge
återställa dem till egaren, med verkan att betalning icke egt rum.

Anförda vidsträckta rättsskydd är icke inskränkt endast
till egaren af sålunda afhändt lösöre; än mindre ligger till
grund för detsamma åskådningen, att eganderätten till lösöre
vore i högre grad oafhändelig än eganderätten till fastig-
het, och att föryttringen exempelvis af stulet gods vore i högre
grad ogiltig än en af kompetensogiltighet lidande fastighetsför-
yttring. Nämda anordning är fastmer blott ett uttryck för
uppfattningen af den väsentliga betydelsen af det, som rätts-
enligt består i det yttre, i det att en så kraftig reaktion som
möjligt ansetts nödig för att värna det bestående mot rätts-
stridiga ingrepp. Reaktionens allmänna typ har därvid be-
stämts med hänsyn till det svåraste och jämväl oftast före-
kommande slaget af dylika ingrepp, nämligen tjufnads- och
de därmed likartade egendomsbrotten. Alldeles följdriktigt
föranleder därför sagda uppfattning omvändt, att egarens
klandertalan vare sig alldeles afskäres eller inskränkes till
en lösningstalan, då lösöre, hvilket med hans vilja kommit
ur eller aldrig varit i hans besittning, af innehafvaren för-
yttrats till tredje man, så framt icke förvärfvandet å dennes
sida innefattade, att han gjorde sig skyldig till svek mot
egaren.

1734 års lag omfattar det förra alternativet för den
händelse, att lösöret i fråga öfverhufvud icke varit i egarens
besittning, och låter således i detta fall lösörets föryttring
genom besittaren af skära egarens befogenhet att klandra
föryttringen. Det typiska fallet är, att egaren förvärfvat
saken därigenom att den förverkats till honom af besitta-

i) K. B. den 6 december 1710 och 31 januari 1711, K. F. den 30
augusti 1747.
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ren, såsom vid specifikation, alsters afskiljande, ockupation
m. m. kan ske; men ett så beskaffadt sakförhållande kan
förekomma äfven i andra fall.

Har åter egaren själf frivilligt lämnat lösöret åt annan,
så afskäres väl icke hans rätt fullkomligt därigenom, att
besittaren föryttrar saken till tredje man, men den inskränkes
till en lösningstalan x).

58 §. Urminneshäfd.

Urminnes häfd benämner lagen i 15 kap. jordabalken det
faktum, att en egarebesittning af fastighet, hvilken af be-
sittaren utöfvas med anspråk på att vara egare, ohindradt
och okvaldt fortgått under så lång tid, att ett annat förhål-
lande icke är kändt för den för tiden lefvande generationen
vare sig genom dess egen erfarenhet eller genom utsagor,
hvilka den föregående generationen meddelat på grund af
sin egen erfarenhet om förhållandet. Om den rättsliga bety-
delsen af detta faktum innehåller åberopade kapitel, att, om
ej föreburen urminneshäfd vid klander visas, häfden är utan
kraft och verkan. 12 kap. 4 § jordabalken åter stadgar,
att den, som har urminneshäfd å utholme, fiske eller fiske-
skär, ,,eger den rätt okvald behålla11 • Här betecknar urmin-
neshäfd icke så mycket själfva den af ålder bestående ostörda
besittningen, som fastmer det att besittaren i kraft af denna
besittning gäller såsom rättmätig egare.

Den väsentliga olikhet, som sålunda eger rum mellan
urminnes- och viss tids häfd, framträder äfven i urminnes-
häfdens betingelser. Af urminneshäfdens väsen följer näm-
ligen, att det är oväsentligt, huru besittningen uppkommit,
blott den under två generationers tid bestått, sådan den vid
urminneshäfdens åberopande föreligger. Å ena sidan erford-
ras således icke, att besittningen stöder sig på ett fång
eller öfverhufvud har någon som helst rättsgrund; å andra
sidan uteslutes urminneshäfd icke däraf. att besittningen

i) H. B. 11: 4; 12: 4.
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tilläfventyrs visas hafva bortom två mansåldrar tagit sin
början genom egenmakt. Och framför allt hänför sig tidsbe-
stämningen vid urminneshäfden till själfva besittningen, i det
den innefattar, att en besittning af viss beskaffenhet skall
hafva fortgått under den föreskrifna tiden.

Egenskapen af urminnes tillkommer blott häfd, eller
således en besittning, som icke blott objektivt har karak-
tären af egarebesittning utan ock utöfvas med vilja att vara
egare l). Urminnes blir en sådan besittning genom att den
fortgår under hela häfdetiden: den måste i hvarje besittares
hand te sig såsom en fortsättning af den föregående inne-
hafvarens, såsom om den nye besittaren inträdt i den före-
gåendes besittning. En växling af besittarens person förut-
sätter alltså, att den för tiden varande innehafvarens besitt-
ning grundar sig antingen på arf efter den föregående
besittaren eller på en sådan upplåtelse af honom, att den
förstnämde eger besitta saken med vilja att vara dess egare,
eller således på ett laga eganderättsfång. Slutligen bör be-
sittningen hafva fortgått ohindradt och okvaldt. Hindrande är
icke blott ett afhändande, utan ock hvarje störing, hvarigenom
besittningshandlingar företagas af en annan såsom utöfning
af en honom tillkommande besittning. Hvarken ett afhän-
dande eller ett störande af besittningen gäller dock såsom
hindrande, om det afhända genast återtagits eller genom
besittningstalan återvunnits, eller om störandet öfverklagats
och förbjudits. Okvald är åter besittningen, om dess utöf-
ning icke öfverklagats och därvid förklarats oberättigad.

Enligt 1 § i ifrågavarande kapitel skall häfden, för att
blifva urminnes, hafva fortfarit så länge. ,,att ingen minnes
eller af sanna sago vet, huru hans förfäder eller fångamän
först thertill komne äro". Denna bestämning angifver emel-
lertid blott urminneshäfdens materiella betingelser, icke hvad
den skall påstå och bevisa, som åberopar urminneshäfd.
Där anspråk göres på en rättighet, hvars förvärf förutsätter

x) Bemärkas bör dock, att begreppet häfd af lagen utsträckes till
vissa begränsade sakrätter.
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att en viss omständighet icke förelegat, åligger enligt all-
männa grundsatser motparten, om han vill göra gällande att
antydda omständighet existerat, att påstå och bevisa dess
tillvaro. För det fall att urminneshäfd visas genom vittnen
angifver också 4 § af samma kapitel den erforderliga bevis-
ningen sålunda, att trovärdiga män, som äro väl kunniga om
orten, böra intyga, att de hvarken själf veta eller af andra
hört, att förhållandet någon tid varit annorlunda. Har sådan
bevisning förts, är det motpartens sak att påstå och visa,
att någon finnes, som eger kännedom om ett motsatt för-
hållande; men framför han sådan bevisning, är därmed ock
tillvaron af urminneshäfd vederlagd. Å andra sidan är be-
vistemat i det senast nämda lagrummet angifvet blott nega-
tivt så, att vittnena icke veta, att ett annat förhållande än det,
som påstås, egt rum. Denna bevisutsaga får emellertid sin
tillfyllesgörande positiva innebörd genom fordringen därpå, att
vittnena äro väl kunniga om orten. Likasom en intygan af
nämda innehåll har beviskraft endast om den afgifvits af en
person, som eger sådan kunskap om orten, att ett motsatt
förhållande, om det existerat, måst vara honom bekant, så
bevisas det uppgifna förhållandets tillvaro fullt, om en person
med antydda ortskännedom intygar, att ett annat förhållande
icke ligger inom hans erfarenhet.

Men äfven beträffande den erforderliga kunskapens inne-
håll af vika ifrågavarande lagrum till sin lydelse från h var-
andra. Enligt det senare skall kunskapen innefatta, att ett
annat förhållande än häfden utvisar icke egt rum; det förra
fordrar åter, att ingen vet, huru besittarens förfäder eller
fångesmän kommit i besittningen. Olikheten är dock endast
skenbar. Nödvändigt är nämligen enligt 1 §, icke att besitt-
ningens tillkomst icke är känd, utan blott det att ingen vare
sig från tiden för sin egen erfarenhet minnes eller af sanna
sago vet därom. Sann sago är den, som förtäljer om hvad
den utsägande genom sina sinnen själf omedelbart förnum-
mit, och som tillika afgifves af en trovärdig person såsom
sannfärdig 1). Man kunde visserligen tänka sig det fall, att

~) -R. B. 17: 24, 16.
13
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utsagan grundar sig å hvad den berättande inhämtat ur gamla
urkunder. En utsaga om dylik erfarenhet, afgifven såsom
vittnesintygan, har emellertid såväl enligt 1734 års lags be-
visteori som med afseende å stadgandet i 17 kap. 1 § R. B.
i ingen händelse större betydelse än den af en ;7liknelse".
Enligt 4 § i 15 kap. jordbalken får dessutom bevis om ur-
minneshäfd föras antingen genom gamla och laggilda bref
och skrifter eller genom vittnens intygan om hvad de själf
iakttagit och hört af. andra, men icke genom vittnens intygan
om gamla urkunders innehåll. Då en intygan om urminnes-
häfd, som afgifves inför domstolen, har beviskraft endast
om vittnet är trovärdigt och så kunnigt om orten, att det om-
vittnade förhållandet bort omfattas af hans erfarenhet, måste
väl ock detsamma gälla om den utsaga af en person från
en föregående generation, på hvilken vittnet stöder sin vet-
skap. I motsatt fall skulle, då bevisningen föres genom
vittnen, visserligen i fråga om vittnenas på egen erfarenhet
grundade vetskap fordras, att vittnet är trovärdigt och kun-
nigt om orten, men finge såsom sagesman för hvad de hört
om förhållandet under en föregående generation åberopas äfven
en för orten alldeles främmande person, som exempelvis
blott af gamla urkunder inhämtat någon upplysning i saken.
Något tvifvel kan därför alls icke råda därom, att en utsaga,
afgifven af någon från en föregående generation om hvad
han om förhållandet före hans tid inhämtat ur gamla hand-
lingar, icke är ,,sanna sago" enligt 1 § 15 kap. jordabalken.

På samma sätt som för individerna af den för tiden
lefvande generationen kommer i betraktande endast hvad
faller inom området för deras genom egen iakttagelse vunna
erfarenhet, måste en utsaga af någon, hörande till den före-
gående generationen, för att gälla som beviskraftig, grunda
sig å enahanda omedelbar iakttagelse af honom. Före-
nämda bestämning i 1 § 15 kap. innehåller således icke
annat, än att besittningens tillkomst skall ligga utom om-
rådet för den lefvande och den närmast föregående genera-
tionens egen iakttagelse. Men detta är i själfva verket det-
samma, som att förhållandet under tiden för dessa genera-
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tioners erfarenhet varit sådant, som den förhandenvarande
besittningen utvisar. Olikheten i uttryckssätt har föranledts
blott däraf, att sistnämda lagrum velat angifva jämväl en
annan betingelse för urminneshäfden. nämligen den att väx-
ling i besittarens person skall försiggå genom laga fång.

Däri öfverensstämma åter 1 och 4 §§ i 15 kap. jorda-
balken, att hvardera afser att tillika meddela en tidsbestäm-
ning. Men medan tidsbestämningen i 4 § icke direkt utta-
las, utan följer af det innehåll, vittnenas utsagor enligt lag-
rummet böra hafva, är 1 § formulerad såsom en tidsbestäm-
ning: häfden skall hafva fortgått under så lång tid, att ingen
minnes eller af sanna sago vet dess uppkomst. En verklig
tidsbestämning ligger emellertid i det ,,att ingen minnes eller
af sanna sago vet om besittningens uppkomst", allenast om
den häri uttalade fordran gifver vid handen en begränsad
tidslängd. Tidsbestämningen för urminneshäfd är således,
att besittningens uppkomst ligger bortom den tidslängd, som
omfattats af den lefvande och den närmast föregående gene-
rationens iakttagelse.

I motsats till viss tids häfd gäller urminneshäfden i
fråga om alla slags fastigheter. Hufvudsakligen kommer
urminnes häfden dock till användning å gränsskillnad mellan
fastigheter och å sådana områden inom en fastighets råer,
hvilka utgöra tillbehör till annan fastighet. Den väsentliga
inskränkning är dock gjord, att urminneshäfd icke kan åbe-
ropas i förhållandet mellan fastigheter, som uppkommit af
samma byaområde, vare sig besittningen hänför sig till nå-
gon af en dylik fastighets enskilda egor eller till den ännu
gemensamma -»oskiftade marken eller del däraf l). Grunden
till denna inskränkning angifver lagen själf, genom att den
för nämda förhållande icke blott utesluter urminneshäfd utan
ock meddelar den positiva föreskrift, att hvarje delegare
skall åtnjuta sin andel i byaområdet efter byamålet. Det
legislativa skälet till anförda bestämning ser Nordling däri,

!) Angående ett viktigt undantag från denna regel, se Lang, om
eganderätten till Finlands vatten, s. 87.
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att lagstiftaren betraktat den ursprungliga gemenskapen så-
som icke fullständigt upplöst genom skiftet, så att de af byn
bildade jordlägenheterna i förhållandet inbördes icke vore
alldeles skilda fastigheter. Enligt anteckningarna efter pro-
fessor Wredes föreläsningar är häfden i nämda fall utesluten
af orsak, att den icke kan bero på laglig grund, hvaraf vi-
dare slutes, att enahanda grundsats bör komma till använd-
ning äfven i andra fall, där en laglig begynnelse af häfden
icke varit möjlig. Den sistnämda åsikten leder emellertid
följdriktigt därtill, att urminneshäfden alltid brytes genom
uppvisande af en olaglig begynnelse af häfden. I själfva
verket behöfver icke en fjarmare grund sökas än den af
lagen själf anförda, eller den i bysamfälligheten bestående
gemenskapen, som vid det då använda skiftessättet i regeln
kvarstod beträffande någon del af byaområdet och aldrig
fullkomligt upplöstes x). Icke i den omständighet att häfden
olagligen begynt, utan däri att den olagliga häfden skulle
rubba andelsförhållandet i gemenskapen, ligger grunden till
att häfden i detta särskilda fall uteslutits. En annan sak
är, att grunden för anförda bestämning numera efter stor-
skiftets genomförande bortfallit, medan bestämningen dock
kvarstår.

Af samma skäl gäller urminneshäfd icke heller emellan
byar i sådan mark, som är byarnas samfällda. Men undan-
taget är här begränsadt till förhållandet emellan byarna så-
som sådana. Enskild jordegare i dylik by kan däremot hafva
urminneshäfd å ega inom byarnas samfälda mark, så framt
egan blott är noga bestämd. Den måste sålunda antingen
utgöras af ,,utjord eller urfjäll" d. v. s. visst-område i åker,
äng, skog eller mark, hvars gränser angifvas af rå och rör
eller annan klar och tydlig gränsskillnad, eller ock vara
holme, eller genom kvarn eller annat vattenverk och dess
vattenledning intaget och angifvet kvarnställe 2).

\) Jfr B. B. 1: 4.
2) J. B. 15: 3. Lagrummet, får icke, på sätt i första upplagan

uttalas, läsas såsom om det lydde n'\ öppen skogmark, som är utan rå
eller rör"; detta skulle inbära en tautologi. Lagrummet utsäger tvärt-
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Däremot förutsätter urminneshäfden städse bestämd be-
gränsning af det område, med afseende å hvilket densamma
åberopas. Saknas sådan begränsning, gäller nyttjandet icke
såsom häfd, utan såsom ett obehörigt störande af annans
besittning. Af denna orsak kan icke heller ett nyttjande,
hvilket af delegare i en by utöfvas inom annan bys område
såsom vore han delegare i det nyttjade området, någonsin
blifva urminneshäfd, om än nyttjandet fortgått under huru
lång tid som helst1). Samma skäl betingar jämväl, att ur-
minneshäfd icke gäller mot rårösen, såvidt icke häfden fast-
slagit andra bestämda gränsmärken såsom då mera gällande
rå och rör.

39 §'. Eganderättens skydd.

I. Eganderätten till en sak innebär, icke allenast att
egaren har rätt att besitta saken, utan ock att icke någon
annan än han själf må nyttja, bruka eller annorledes .in-
verka på saken, så vidt icke sådan inverkan eger rum i
kraft af en särskild rätt eller är särskildt tillåten. Hvarje
inverkan på saken, hvilken en annan än egaren utöfvar utan
särskild rätt eller tillåtelse, utgör ett ingrepp i, ett inkränk-
tande på egarens rätt. Till afvärjande af dylika ingrepp
står egaren en negatorisk eller förbudstalan öppen 2).

Negatorisk talan förutsätter städse, att egaren jämväl

om: Urminneshäfd gäller icke emellan byar i den mark, som omgifves
af dem eller jämte byarna ligger inom en gemensam rågång; sådan
mark är nämligen öppen och därför byarna samfäldt tillhörig, så framt
den icke är indelad genom rå eller rör, och i dylik mark kunna förty
endast rå eller rör gälla.

1) Jfr rf. N:o 6 i Jur. För. Tid. för 1885 s. 59.
2) R. B. 10: 14; 25: 17. Principiellt är egarens talan ett ur egande-

rätten härflytande, rent civilt anspråk, äfven om ingreppet tillika inne-
fattar en straffbar rättskränkning och jämväl om i sammanhang med
den negatoriska talan yrkas straff för brottet. I praxis betraktas emel-
lertid vanligen förhållandet omvänd t, eller så som vore den kriminella
talan hufvudsak och det civila anspråket åter grundade sig å brottet,
hvilket är uppenbart oriktigt.
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besitter saken i fråga, eller att saken åtminstone icke är i
någon annans egarebesittning. Såsom talans objektiva
grund måste föreligga, att annan inverkar på saken på så-
dant sätt eller under sådana omständigheter, att egaren icke
är skyldig att tåla denna inverkan. Tillräckligt i sådant
afseende är, att en inverkan å saken utöfvas genom annans
tillgörande; det erfordras icke, att de handlingar, genom
hvilka sådan sker, företagas å själfva saken, eller att denna
är deras omedelbara föremål. Erforderligt är icke heller, att
den handlande tillskrifver sig en rätt att inverka på saken,
och lika så litet att hans tillgörande kan tillräknas honom
subjektivt såsom rättsstridigt handlande. Däremot måste en
objektivt rättsvidrig inverkan föreligga, hvilken antingen
skapar ett tillstånd af någon varaktighet eller ock är så be-
skaffad, att den fortgår eller att dess upprepande är att
befara.

Talans innehåll är, att den, mot hvilken densamma riktas,
skall förbjudas att för framtiden på sätt som skett inverka
på saken samt, där ett bestående tillstånd kommit till stånd,
att detta skall undanrödjas, eventuellt ock att vunnen af-
komst skall återbäras l) och orsakad skada ersättas.

Vid negatorisk talan har käranden att påstå och visa,
dels att han besitter saken i fråga i kraft af ett egande-
rättsfång, dels att en inverkan på saken genom svarandens
tillgörande eger rum, hvilken antingen yttrar sig i ett mot
kärandens rätt stridande tillstånd eller är fortgående eller af
sådan beskaffenhet, att ett upprepande bör befaras, däremot
icke, att denna inverkan är objektivt rättsstridig. Det är
tvärtom svarandens sak, där han förmenar sig icke hafva
handlat rättsvidrigt, att påstå och visa rätt att utöfva så-
dan inverkan, resp. att sagda inverkan är af sådan beskaf-
fenhet, att den är tillåten.

Godkännes käromålet, innehåller själfva domslutet förbud
mot framtida störing, resp. påbud om tillståndets undan-

!) Rättssatserna angående verkan af felfritt tillkommen besittning
ega dock äfven här tillämpning.



199

rödjande; men därmed är tillika fastslaget, att svaranden
icke har rätt att utöfva en inverkan af ifrågavarande be-
skaffenhet, resp. att den af svaranden i sådant afseende
åberopade rättigheten icke finnes till eller icke har det inne-
håll eller omfång, svaranden påstått. Förbudets efterkom-
mande kan framtvingas i verkställighetsväg på sätt och i
den ordning, som U. L. 3: 5 anvisar.

II. Klander kallas den talan, hvilken står egaren af en
sak till buds, då sakens besittning frångått honom.

Den ursprungliga betydelsen af ordet klandra torde vara
nsäga sitt besittas af en annan". Lagen nämner emellertid
såsom föremål för klander icke blott jord eller lösöre utan
ock fång. testamente och redovisning. Uppenbarligen kan
ordet klandra, sammanställdt med dylika rättsärenden, icke
hafva antydda betydelse. I dessa fall är ordets innebörd
tvärtom, att något angripes såsom ogildt eller oriktigt. I
språkbruket användes „klandra" i betydelsen af ett ogillande
omdöme om annans gärningar m. m.

Klander å jord i egentlig mening, d. ä. ett klander, hvars
omedelbara föremål är jord, icke ett fång, förekommer åt-
minstone i regeln allenast, där fråga är om jord, som för-
yttrats i strid mot förbudet mot skattskyldig jords minsk-
ning, fast tillbehör, delaktighet i samfäldt område, råtvist
o. a. d. Klandrets grund är, att det område eller den för-
mån, som klandras, eges af käranden, men innehafves af en
annan; dess innebörd är åter att området eller förmånen
skall afträdas åt käranden. I sin typiska gestalt är klandret
behörigen framfördt och visadt därmed, att käranden påstår
och utreder, dels att området eller förmånen tillyder viss
lägenhet, men innehafves af svaranden, dels att käranden i
kraft af eganderättsfång såsom en egare besitter sagda lä-
genhet. Hvarken erfordras någon därutöfver gående bevis-
ning om kärandens eganderätt, eller är det svaranden ens
tillåtet att visa, att någon annan än käranden är lägenhe-
tens »rätte egare".

I tvist om hel fastighet eller om kvotdel af sådan kan
kärandens talan endast undantagsvis innefatta klander å
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jord, nämligen i det sällsynta fallet att svaranden väl be-
sitter fastigheten såsom sin, men icke stöder sin besittning
på något fång. I andra fall än de ofvannämda är tvist om
jord så godt som alltid klander af ett fång. Klandrets rätts-
grund är här den ogiltighetsgrund, i kraft af hvilken fånget
kan angripas; dess innebörd är åter, att det genom fånget
åvägabragta rättstillståndet skall undanrödjas och fastigheten
förty återgå till käranden. Å ena sidan är det icke tillräck-
ligt att allenast fångets förklarande för ogildt begäres — så
framt icke en fastställelsetalan af sådant innehåll undantags-
vis får föras. Å den andra sidan behöfver icke själfva fån-
gets undanrödjande särskildt påyrkas. För att käromålet
skall vara behörigen framfördt har käranden att påstå, dels
att han eller hans arflåtare i kraft af laga fång såsom en
egare besuttit den i ifrågavarande fastigheten, och att den-
samma afhändts dem genom ett fång, som lider af sådan
brist att det kan af käranden, resp. hade af hans arflåtare
kunnat klandras, dels att svaranden numera besitter fastig-
heten såsom en egare och åtkommit fastigheten antingen
just genom nyss antydda fång eller genom ett fång, som
leder tillbaka till detsamma. Godkännes käromålet, har där-
med ock förklarats, att det klandrade fånget icke vidare har
verkan, och att käranden är fastighetens egare så, som om
sagda fång alls icke hade mellankommit.

I sträng mening är sålunda befogenheten att klandra
det angripliga fånget icke ett egaren tillkommande rättsskydd,
utan det som trädt i stället för den till sådant klander be-
rättigades förra eganderätt.

Rätt svarande är egarebesittaren. Uppgifver den såsom
svarande instämde, att han besitter å annans vägnar eller
endast besitter i kraft af en begränsad sakrätt, medan fastig-
heten eges af annan, har klandraren att instämma den så-
lunda namngifne egaren. öfvertager denne försvaret, blir
han part och den ursprungligen instämde utträder ur rätte-
gången. Gör han icke anspråk på fastigheten, är den sist-
nämdes rätt att åberopa eget laga fång afskuret, hvaremot
den af honom uppgifna begränsade sakrätten i och för sig
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icke beröres af klandret. År emellertid sagda rätt så om-
fattande, att något rum för utöfning af faktiskt herravälde
öfver fastigheten åtminstone praktiskt taget icke är öfrigt
för egaren, synes sakrättsbesittaren i sådant fall vara befo-
gad att i själfva klanderprocessen värja sin rätt och under-
ställa densamma af dömande; och äfven om den af honom
uppgifna egaren öfvertager försvaret, bör sakrättsbesittaren
likaledes tillkomma enahanda befogenhet.

Vid klander af jordafång skulle ursprungligen egare-
besittarens fångesman inträda såsom svarandepart i den
förstnämdes ställe1). Detta är äfven 1734 års lags stånd-
punkt, såsom stadgandena i 11 kap. jordabalken utvisa. I
rättstillämpningen har dock denna ståndpunkt alldeles upp-
gifvits. Såsom nämda stadgandens innebörd kvarstår numera,
dels att svaranden har rätt att instämma sin fångesman och
jämväl dennes fångesman för att biträda i försvaret, samt
att hvarje instämd fångesman har enahanda rätt med af-
seende å honom föregående fångesmän, dels att fångesmans
instämmande i klandertvisten är nödvändigt för att svaran-
den, resp. senare fångesman skall hafva sin återgångstalan
mot fångesmannen bevarad, i händelse fastigheten i klander-
processen fråndömes svaranden. Men lagens ursprungliga
uppfattning kommer fortfarande till uttryck däri, att hemuls-
man, som icke afböjt att värja det af besittaren åberopade
fånget, är med denne likställd och lika berättigad part i rät-
tegången. Han eger själfständigt icke blott göra påståenden
och framställa bevisning, utan ock i fall af ogynnsam dom
draga målet under högre rätts pröfning, med verkan att, om
gynnsam ändring i domen vinnes, ändringen gäller jämväl
till förmån för den instämde egarebesittaren, ehuru domen
emot honom vunnit laga kraft. ,

Klander är uteslutet, om saken, hvilken klandraren ville
tillvinna sig, icke vidare finnes till; förintas saken, medan

!) Fastighetens besittning skulle därför enligt den äldre rätten
öfverlämnas åt hemulsmannen; och förlorades tvisten, dömdes han att
utgifva jorden. .



202

klandret är anhängigt, förfaller likaledes klandertalan. Likaså
afskäres den klanderberättigades talan därigenom, att fastig-
heten, hvarpå han gör anspråk, blifvit exproprierad; har del
af fastigheten exproprierats, är klander med afseende å sådan
del afskuret. För så vidt expropriationsförfarande ännu pågår
eller expropriationslösen ännu innestår, träder expropriations-
lösen emellertid i fastighetens ställe.

Det sagda eger tillämpning jämväl å sådan egendom,
hvilken väl är lösöre, men underlyder normerna angående
besittning af fastighet.

Hvad lösören i öfrigt vidkommer, så är klandertalan
öfverhufvud utesluten, då besittningens förlust beror därpå,
att egaren frivilligt lämnat lösöret ifrån sig. Egaren har i
sådant fall blott en personlig talan mot sin medkontrahent;
och äfven där egaren tillkommer talan, resp. lösningstalan
mot senare innehafvare, är denna af personlig art. Klander
är icke heller köparens talan om utfående af den köpta sa-
ken, vare sig den föres mot säljaren eller annan, som köpt
samma sak af säljaren. Endast personlig, och icke klander,
är slutligen egarens talan om utfående af lösöre, till hvilket
han vunnit eganderätt utan att detsamma dock någonsin va-
rit i hans besittning. Klander å lösöre förutsätter nämligen
städse en besittningsförlust, som tillkommit genom rättsstri-
digt afhändande eller eljes utan innehafvarens vilja 1).

Befogenhet att klandra lösöre tillkommer icke blott ega-
ren, utan ock annan besittare, hvilken lösöret på antydt sätt
frångått, och hvilken var berättigad att besitta detsamma.
Såsom blott besittningstalan, d. ä. då lösöret egenmäktigt
afhändts besittaren, kan klander af denne till och med en-
bart på grund af afhändandet utföras mot dejicienten och
senare innehafvare med felaktigt besittningsförvärf. Befogad
att klandra är närmast den, hvilken saken afhändes. Var
icke denne, utan en annan sakens egare, tillkommer dock

!) Sålunda förloradt är bl. a. ock gods, som besittarens hustru,
barn eller tjänstehjon utan lof eller utan att de varit satta till köp-
slagan eller efter försnillning föryttrat, eller af myndling utan förmyn-
darens lof föryttradt gods, som myndlingen icke själf förvärfvat.
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äfven egaren klandertalan. På beskaffenheten af den förres
rätt beror, huruvida han måste vika, där äfven egaren upp-
träder med klander, eller om omvändt egaren bör vika för
honom 1).

För att klander skall vara behörigen framfördt måste
därför käranden städse påstå sådan besittningsförlust, som
of van sagts; utföres klandret icke såsom ren besittningstalan,
har käranden ock att påstå rätt att besitta saken. Däremot
är det i regeln icke erforderligt, att klandraren angifver, än
mindre att han visar den närmare beskaffenheten af sin rätt
till lösöret. Detta blir af nöden allenast, om jämväl annan
klandrare uppträder, eller om svaranden påstår och visar
sådant sakförhållande, af hvilket framgår, därest icke det-
samma vederlägges, att i själfva verket svaranden eger eller
är berättigad att besitta saken.

Äfven vid klander å lösöre kan svaranden lita till hemul.
Därmed kan afses klandrets afvärjande, så framt sakens
identitet eller den uppgivna ofrivilliga besittningsförlusten
ifrågasattes eller en efteråt timad uppgörelse påstås, genom
hvilken klandrarens rätt upphört. I andra fall har däremot
åberopande af fångesman till syfte allenast att fria svaranden
från kriminell skuld.

Enär vid klander af jordafång hemulsmannen skulle så-
som numera svarandepart värja fånget, och å andra sidan
allenast den, hvilken vid klandrets anhängiggörande var
egarebesittare, var befogad att lita till hemul, så följde häraf
utan vidare, att egarebesittaren icke vidare efter klandrets
början kunde med verkan mot klandraren föryttra fastig-
heten. Nämda grundsats kvarstår ock fortfarande. En efter
klandrets anhängiggörande timad öfverlåtelse af fastigheten
inverkar sålunda icke på kärandens rättsläge 2).

Godkännes klandret, är egarebesittaren berättigad att
vid jordens afträdande af klandraren blifva godtgjord för all
nödig och nyttig förbättring å jorden, hvilken tillkommit

1) S. L. 9—13 § § ; jfr ock M. B. 49 kap.

2) Jfr ock U. L. 2:* 2.
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efter det jorden frånhändes klandraren, resp. hans arflåtare.
Egarebesittaren är icke pliktig att afträda jorden, innan er-
sättningen guldits; dock synes han icke vara berättigad att
kvarhålla jorden, om kostnaden eller dess belopp är stridig
och klandraren ställer säkerhet för densamma J).

Nödig förbättring är detsamma som nödig kostnad. Be-
greppet kostnad är i detta rättsförhållande negativt så be-
stämdt, att det icke omfattar utgifter, hvilka höra till eller
eljes äro förknippade med fastighetens regelbundna årliga
häfd eller med det regelbundna årliga underhåll, som en
förståndig och omsorgsfull egare egnar sin fastighet. Posi-
tivt måste kostnaden innefatta en utgift, hvarigenom fastig-
heten blifvit bättre, vare sig att en brist afhjälpts eller att
fastigheten eljes kommit i bättre skick än förut. Nödig är
kostnaden, om förbättringen är sådan, att antagas måste att
dess vidtagande icke skulle hafva underlåtits vid förståndig
och insiktsfull häfd. Nyttig åter är sådan förbättring, som
icke faller under nödig kostnad2). Förbättringen ersattes
med det belopp, som åtgått, resp. skäligen bort åtgå för
förbättringens åvägabringande; dock bör afdragas, hvad af
det nedlagda redan kommit besittaren, resp. hans fångesmän
till godo eller tilläfventyrs bort såsom amortering af kostna-
den afräknas.

Däremot ersattes icke kostnad, hvarmed icke åstadkom-
mits någon förbättring af själfva fastigheten, utan blott något
för besittaren gagneligt eller angenämt. År det sålunda åstad-
komna en för sig bestående inrättning eller eljes något relativt
själfständigt, får det dock af afträdaren borttagas, så vidt
detta kan ske så, att fastigheten icke kommer att vara i
sämre skick än före dess tillkomst. Borttagande synes dock
ej vara tillåtet, om tillträdaren erbjuder sig att lösa det
genom kostnaden åvägabragta efter dess dåvarande värde3).

!) J . B . 11 : 1, jfd med J . B. 5: 10.
2) De hithörande lagrummen finnas anförda i J. F. T. 1895 s. 1 ff.
3) Jfr B. B. 26: 2, lagen om lega af jord på landet den 19 juni

1902 52, 73 §§.
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Grundsatserna om ersättande af kostnad å fastighet ega
tillämpning äfven å lösöre, så vidt icke principen om arbe-
tets förverkande kommer till användning.

III. En särskild gestaltning har jordaklandret i råtvist.
Tvist om rås sträckning kan bero därpå, att rosen eller
andra märken saknas, att å ömse sidor åberopas olika mot
hvarandra stridande märken, att röse flyttats, ändrats eller
förekommit, eller att rosen x) och karta, tilläfventyrs ock rosen,
karta och rågångs- eller skifteshandlingar alla sinsemellan
eller särskilda kartor sinsemellan utvisa olika.

Hvarje rå förutsätter en råbestämning, som ligger till
grund för densamma. Såsom allmän princip gäller, att den
råsträckning skall gälla, som vid råbestämningen tillkommit;
och denna sträckning skall så vidt möjligt vid råtvist utletas.
Hvarken ega rosen vitsord framför karta, resp. öfriga rågångs-
eller skifteshandlingar, eller omvändt dessa vitsord framför
rosen. Finnas ej karta eller andra handlingar, eller utvisa
de ej råns sträckning, gälla rosen, som lagligen tillkommit
eller gillats med dom. Utredning om rosens lagliga tillkomst
ersattes därmed, att de af ålder bestått. Emot rågång, som
tydligt utvisas af rosen, kan urminneshäfd icke åberopas.
Där rosen icke finnas, eller någon del af rösad rås sträck-
ning icke angifves af rösena, gälla däremot såsom råmärken
gamla gärden, berg, stenrösen, bäckar, diken eller andra dy-
lika till läget i regeln oföränderliga föremål, om de af ålder
ansetts utmärka råskillnaden.

Har skiljerå mellan lägenheter, resp. byar, blifvit vid
laglig rågångsförrättning uppgången och rörlagd, och har
förrättningen vunnit laga kraft, bestämmer denna för fram-
tiden råns sträckning; förrättningsmannen åligger förty ock
att anmäla förrättningen hos domstolen till stadfästelse.
Förutsättning för att förrättningsmannen skall hafva förfarit
riktigt är emellertid, att den ifrågavarande råns sträckning är
fastställd vare sig genom ursprunglig råbestämning eller
genom tidigare rågångsförrättning, som endast ånyo uppgåtts

Såsom exempelvis då rosen utlagts oriktigt.
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genom hans rågång, eller att vederbörande jordegare förenat
sig om den sträckning af rån, hvilken förrättningen utvisar.
Var nämligen förhållandet icke sådant, så var rån oviss och
hade förrättningsmannen icke egt fastslå viss sträckning af
rån, utan allenast å karta affatta de ,,pretentionslinier", jord-
egarna hvar för sig påstå, samt ,,anvisa" sakegarna att vid
domstol tvista om råns rätta sträckning*). Ehuruväl en
i formellt behörig ordning uppgången råsträckning, så snart
den vunnit laga kraft, strängt taget borde lända till efter-
rättelse, om än antydda föreskrifter icke iakttagits, har dock
den omständighet, att en tidigare råbestämning genom för-
rättningen lederats, åtminstone tidigare i rättstillämpningen
tillerkänts den betydelse, att sagda förrättning icke lägger
hinder i vägen för godkännande ånyo af den förut gällande
råbestämningen.

Råtvist bringas väl vanligen under domstols afgörande
genom klagan öfver rågångsförrättning eller ock sålunda, att
råns sträckning vid rågångsförrättning förklaras oviss och
tvist om densamma af sakegare anhängiggöres. Men jord-
egaren är ock obetaget att utan föregående rågångsförrättning
anhängiggöra tvist om viss skiljerås sträckning, i hvilket
fall domstolen, om den finner det nödigt — hvilket väl blir
regel — eger förordna, att förberedande undersökning skall
verkställas af landtmätare. I hvartdera fallet kan domstolen
själf hålla syn å tvistestället och där afsäga dom. Har rå-
gångsförrättning skett i sammanhang med stor- eller klyfnings-
skifte, och anmäler sakegare missnöje mot förrättningen, eller
har råns sträckning därvid befunnits oviss, hänskjutes städse
saken till egodelningsrätts afgörande.

IV. Den allmänna regeln är, att delegares i en sak
anspråk på realdelning af saken eller delning af dess nytt-
jande kan göras gällande allenast genom delningstalan vid
domstol.

Ett omfattande undantag eger dock rum. Realdelning
af jordlägenhet begäres nämligen af kvotdelegare hos guver-

Landtmäterireglementet 32 §.
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nören genom ansökan om förordnande för landtmätare att
utföra klyfning. För detta ändamål har han blott att visa,
dels laga fång å viss kvotdel, dels hvilka enligt mantals-
längden såsom egare besitta de återstående kvotdelarna,
dels att klyfningen enligt lag får ske; dock behöfver sökan-
den icke utreda, att de blifvande delarna komma att hafva
i lag stadgad minsta storlek. Det äskade förordnandet med-
delas utan öfriga delegares hörande, men med villkor, där
utredning om de blifvande delarnas storlek saknas, att de i
sådant afseende stadgade föreskrifterna iakttagas. I samman-
hang mod storskifte eller skiftesreglering får klyfning af jord-
lägenhet, och i sammanhang med utbrytning af viss kvotdel
äfven utbrytning af annan kvotdel i samma lägenhet, utan
föregående förordnande verkställas af förrättningslandtmäta-
ren på sakegarens begäran.

Styckning och parcellering kan utföras af landtmätare,
utan förordnande, på begäran af jordegaren eller annan, som
är behörig att göra sådan begäran. Men sakegaren är ock
obetaget att hos guvernören ansöka om förordnande för
landtmätare; är annan än jordegaren sökande, kan förord-
nandet meddelas utan jordegarens hörande *).

Hvad om klyfning af jordlägenhet ofvan sagts eger ock
tillämpning å motsvarande delning af egor och förmåner,
hvilka äro gemensamma för två eller flere lägenheter, dock
med undantag af gemensamt vattenområde, hvarom särskilda
regler gälla.

Förordnande att verkställa klyfning af jordlägenhet,
hvari två eller flere på grund af arf ega hvar viss kvotdel,
hindrar icke enskild kvotegare att mot annan kvotegare ut-
föra talan om lösning af dennes kvotdel. Anhängiggöres
sådan talan, bör klyfningsförrättningen hvila.

K. P. om delning af jordlägenheter 16—18 §§.
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40 §. Börds- och annat lösningshlander.

I. Ett säreget slag af klander af fång är bördsklandret.
Befogenhet att anställa bördsklander uppkommer genom för-
säljning af arfvejord. Bördsrätten har framgått ur och är
byggd P& den åskådning, att arfvejord icke bör afhändas
egarens skylderaän i bördsled, utan tillfalla dem vid hans
död. Såsom afhändande skyldemännen hvad dem rätteligen
sålunda borde tillkomma är därför föryttring af arfvejord
icke gild emot skyldemännen, utan får af dem klandras.
Befogenheten att klandra köparens fång är bestämd och
ordnad i enlighet med de grundsatser, hvilka skulle gälla
angående den sålda fastigheten, i händelse säljaren hade afli-
dit i det tidsmoment, då försäljningen egde rum, samt köparen
satt sig i arfvet. Har försäljningen skett till en af flere
skyldemän i bördsled, ega de öfriga bördsrätt allenast, om
och så vidt de, i händelse försäljningen hade varit ett for-
mellt giltigt och behörigen bevakadt testamente till förmån
för köparen, hade kunnat klandra detta testamente. Men
bördsrätten afviker från antydda förebilder, och bördsklandret
från annat klander af fång, i den väsentliga punkt, att i
börd icke gäller klander annorlunda än med penningar, eller
m. a. o. att köparens fång kan till förmån för bördemannen
undanrödjas endast mot det att köparen af bördemannen
uppbär fulla köpeskillingen.

Bördsrätt grundlägges allenast genom försäljning af
arfvejord å landetx). Hvad med arfvejord förstås är tidigare
angifvet2); dock anses jord, som vid boskifte satts i stället
för såld arfvejord, i fråga om börd icke såsom arfvejord.
Bördsrätt är alldeles utesluten i fråga om parcell3). I regeln
gifver endast försäljning upphof åt bördsrätt. Bördsrätt in-
träder likväl äfven genom vissa andra, försäljning närastående

!) J. B. 5: 1 i K. P. 27 juni 1878. '
2) Se of van s. 148.
3) K. F. om delning af jordlägenheter 15 §.
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slag af föryttring, såsom exempelvis då fastighet afstås till
betalning af gäld *)<

Bördemän d. v. s. berättigade till börd äro säljarens
skyldemän i bördsled. Numera är bördsleden så inskränkt,
att bördsrätt tillkommer allenast säljarens barn och, i andra
hand, hans föräldrar. Af föräldrarna eger fader icke börda
sådan jord, som säljaren ärft efter moder eller skyldemän
på mödernesidan eller eljes gäller såsom mödernejord, moder
åter icke säljarens fädernejord 2).

Där försäljningen skett till skyldemän i bördsled, eger
icke vare sig lika nära eller ens närmare skyldemän rätt att
börda större del i den sålda jorden än som skulle motsvara
hans arfslott, om säljaren hade aflidit. Har jorden åter sålts
utom bördsled, men närmaste bördeman afsagt sig börds-
rätten eller godkänt öfverlåtelsen. är bördstalan afskuren
äfven för fjärmare bördeman. Såsom afsägelse af bördsrät-
ten anses, att bördeman tecknat sitt namn under salubrefvet
utan att därvid förbehålla sig sin bördsrätt3). I öfrigt är
vid försäljning utom bördsled hvarje bördeman berättigad
att börda hela den sålda arfvejorden. så framt öfrige börde-
män icke utöfva sin bördsrätt: sådan underlåtenhet af när-
mare bördeman hindrar således icke fjärmare bördeman att
för sin del anställa bördsklander. Göres bördsanspråk af
flere, så har närmare bördeman företräde framför fjärmare;
äro de lika nära. ega de hvar rätt att lösa så stor lott, som
han skulle ärfva, om de allena vore säljarens arfvingar4).
Har fjärmare bördeman eller en af flere lika nära bördemän
genom bördsklander tillvunnit sig det sålda, blir hans rätts-
läge gentemot öfrige bördemän sådant, som om jorden vid
föryttringen hade varit såld åt honom. Desse äro sålunda
oförhindrade, så vidt icke deras bördsrätt öfverhufvud redan
prekluderats, att anställa bördsklander gentemot den först-

1) Jfr J . B. 5: 7 i K. F . 27 jun i 1878.
2) J . B . 6: 1 i K. F . 27 juni 1878.
3) J . B. 5: 9: rfl. 11 i J . F . T . 1874.
4) Uock med den i J. B. 6: 5 i. f. stadgade, numera nästan bety-

delselösa inskränkningen.

14
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nämde; dock gäller äfven här, att den klandrande icke är
berättigad att börda större del i det sålda än som skulle
motsvara hans arfslott, i händelse säljaren hade aflidit1).

Bördsrätten innefattar befogenheten att klandra arfve-
jordens föryttring, eller m. a. o. att företaga en rättshand-
ling, med verkan att den klandrande varder och köparen
upphör att vara jordens egare, hvardera såsom om detta hade
skett i och med föryttringen. Denna befogenhet kan icke
föryttras och går icke heller i arf. Den kan utöfvas allenast
af den berättigade personligen och för egen räkning, resp.
af dennes laga målsman eller ombudsman 2). Bördemannen
är därför ock skyldig att i klandertvisten med ed sanna, att
han bördar för sig, och icke för någon annan, samt utan
list. Alldeles klart är, att säljaren icke i någon egenskap,
således icke heller såsom förmyndare, målsman.eller ombud
för annan, kan uppträda såsom eller i stället för kärande-
part i klanderprocessen 3).

Bördsklander skall, vid äfventyr att bördsrätten preklu-
deras, anhängiggöras senast före slutet af det lagtima ting,
vid hvilket sista uppbudet å fånget meddelas. Stämning bör
således vara både tagen å och delgifven köparen före ut-
gången af nämda tid4). Förutsättning för klander är icke,
att köparen redan erhållit något uppbud å fånget; börds-
klander kan med verkan anställas, oaktadt köparen öfver-
hufvud alls icke sökt lagfart.

Till klandrets behöriga anhängiggörande hör däremot,
att den i salubrefvet bestämda köpeskillingen nedsatts i
rätten å första rättegångsdagen af det ting, till hvilket målet
instämts, och i hvarje händelse senast å första rättegångs-
dagen af det ting, vid hvilket sista uppbudet å köpet med-
delas. Beloppet skall nedsättas i det myntslag, hvari köpe-
skillingen är utsatt. Köpeskillingsbelopp, utsatt i landets
gällande mynt, får dock nedsättas jämväl i Finlands Banks

1) J. B. 6: 3, 4 i K. F. 27 juni 1878. K. M. U. 15 septemcer 1756.
2) J. B. 6: 4 i K. F. 27 juni 1878.
8) Jfr ock S. U. 15 maj 1900 i J. T. B. 1907 s. 71 a.
*) J. B. 5: 1 i K. F. 27 juni 1878 och K. F. 13 juni 1800.
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sedlar; är köpeskillingen utsatt i annat lands mynt, skall
beloppet nedsättas antingen i sådant mynt, resp. sådant
myntsurrogat, som är lagligt betalningsmedel i sagda land,
eller ock i. finskt mynt eller Finlands Banks sedlar efter
Finlands Banks för tiden gällande inköpskurs 1). Nedsättas
skall endast beloppet af köpeskillingen, däremot exempelvis
icke värdet af betingade och redan utbetalade sytningsför-
måner, icke heller det, som utgör allenast skenköpeskilling.
Såväl köparen som säljaren är pliktig, om bördemannen
äskar det, att med ed sanna de i salubrefvet upptagna köpe-
villkorens och bestämningarnas riktighet och verklighet samt
frånvaron af svek 2) 3).

Den nedsatta bördeskillingen får lyftas af köparen, dock
efter afdrag för de belopp, för hvilka jorden är underpant
eller eljes häftar, så framt han icke för dessa ställer fullt
vederhäftig borgen. Att jorden är gravationsfri, resp. hvilka
gravationer hvila å densamma, bör af köparen visas. Å det
belopp, köparen lyftat, skall han erlägga fem procents ränta

*) J. B. 5: 1 i K. F. 27 juni 1878.
2) J. B. 5: 6. Denna grundsats gäller för öfrigt icke allenast vid

börd och annan lösning (J. B. 7: 6) utan ock öfverhufvud alltid, där
en öfverlåtelses eller de därvid betingade villkorens verklighet är i
fråga.

3) Omfattar försäljningen i fråga flere fastigheter, underlydande
särskilda häradsrätter, skall hos en hvar af dessa nedsättas den del
af bördeskillingen, som belöper sig på den eller de inom rättens dom-
värjo belägna fastigheterna. Är ej särskild köpeskilling utsatt för
hvarje fastighet, utan blott ett gemensamt pris, bör detta nedsättas
hos någon af ifrågavarande domstolar och domstolens bevis sedan före-
tes hos de öfriga. Likaledes synes stämning böra tagas till hvarje dom-
stol; men så vidt köparen ej vidgår käromålet, ankommer slitande af
tvisten i dess helhet å den domstol, under hvilken hufvudgården eller,
om sådan ej finnes, de största och värdefullaste fastigheterna lyda.
Jfr J. B. 5: 11. Stämning skall tagas till och bördeskilling nedsättas
hos en hvar af dessa domstolar under iakttagande af de terminer,
hvilka skulle gälla, om köpet omfattade endast den eller de under
samma domstol lydande sålda fastigheterna. Underlåtes det med af-
seende å någon af sagda domstolar, är bördemannens talan i dess
helhet afskuren, enär han icke eger börda annorlunda än allt det sålda.
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från nedsättningsdagen till den dag, då jorden afträdes, resp.
kapitalet eljes återgäldas. Vill ej eller får ej köparen lyfta
bördeskillingen, resp. del af denna, står det bördemannen
fritt att återtaga densamma mot det att han ställer full och
vederhäftig borgen för all den kostnad och skada, han kan
kännas skyldig att gälda till köparen, i händelse han förlorar
sin bördstalan. Återtager ej heller bördemannen bördeskillin-
gen, är köparen, i händelse han förlorar rättegången, pliktig
att gälda fem procents ränta å beloppet från nedsättnings-
dagen. Nedsatt bördeskilling får icke utmätas, beläggas med
kvarstad eller sättas under skingringsförbud 1).

Bördeman är icke berättigad att börda såld arvejord
annorlunda än i dess helhet; men köparen är obetaget att
medgifva, att börden inskränkes till en del af jorden 2). Om-
vändt är bördemannen icke berättigad, men däremot, om
köparen påyrkar det, dock pliktig att jämte den sålda arfve-
jorden börda aflingejord eller lösegendom, som inbegripits i
samma köp med arfvejorden, eller hvardera 3).

Så snart stämning angående bördsklander delgifvits kö-
paren eller bördeskilling nedsatts, ega köparen och säljaren
icke vidare häfva eller i annat aftal förbyta försäljningen 4).
Godkännes klandret, så ålägges köparen att å första fardag,
d. v. s. den 14 nästkommande mars, eller, om domen gafs
efter den 21 december, å andra fardagen därefter af träda
fastigheten till bördemannen. Klandrets godkännande inne-
fattar därjämte, att icke köparen är, utan i hans ställe
bördemannen blifvit egare, såsom om fastigheten hade till
honom öfvergått vid tidpunkten för försäljningen. Så framt
bördemannen återtagit bördeskillingen, är såväl inträdet af
sagda rättsförändring som köparens skyldighet att afträda
fastigheten beroende däraf, att bördemannen före den fast-
ställda tillträdesdagen till köparen gäldar hela köpeskillingen

!) J. B. 5: 10, 11; Pkl. 7 augusti 1766.
2) J. B. 5: 2.
3) J . B. 5: 4.
4) J. B. 5: 5.
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eller så stor del af denna, som köparen är berättigad att
lyfta. Underlåtes det, är bördsrätten förlorad J).

Innan bördemannen får tillträda fastigheten, skall han
ock godtgöra köparen den nödiga kostnad, som nedlagts å
fastigheten efter försäljningen, samt likaså nödig kostnad,
som gjorts för fastighetens skull, såsom exempelvis utgift
för försäljningens lagfarande. Annan än nödig kostnad er-
sättes däremot icke, men köparen har jus tollendi, i enlighet
med hvad ofvan i fråga om klander angifvits. Äfven här
synes gälla, att köparen icke kan vägra att afträda fastig-
heten, om säkerhet stallos för stridig kostnads ersättande.

II. Analog med bördsrätten är hospitalshjons arfvinges
rätt att lösa hjonets arfvejord, som tillfaller hospitalet2);
dock synes här löseskillingens belopp böra bestämmas genom
värdering. Detsamma gäller angående fattighjons arfvejord 3).

Härutöfver förekomma vissa lösningsrätter, hvilka hvila
på annan grund. Sålunda har egare af frälseränta rätt att,
då den jordlägenhet, från hvilken räntan utgår, föryttrats
utom bördsled, lösa sagda lägenhet mot nedsättande af köpe-
skillingen 4). Köparen är ock pliktig att hembjuda lägen-
heten till ränteegaren inom tre månader från första uppbu-
det, vid äfventyr att lagfarten eljes icke kan ohindradt fortgå B).
Frälsemannarätt eger särskildt krigsmanshusfonden, så vidt
gäller de till fonden anslagna hemmanen 6). Har frälsegods
för efterräkningar eller annat dylikt kommit under kronan,
ega främst släkt och bördemän och efter dem äfven annan
frälseman lösa godset 6). Vidkommande utöfvandet af dessa
lösningsrätter ega stadgandena om börd tillämpning.

Har del af fastighet exproprierats, och föryttras sedan
sagda del eller någon del af densamma såsom obehöflig för

1) K. Fkl . 7 augusti 1766.
2) Kyrkolagen den 3 september 1686 28: 13.
3) K. B. 13 mars 1751.
4) J. B. 4: 5; K. P. 21 februari 1789 5 §. K. F. 13 juni 1800.

R. o. A. Priv. 16 oktober 1723; K. F. 20 september 1756.
5) Krigskol], instr. 13 maj 1759 3 §.
6) R, o. A. Pr iv . 25 §.
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det ändamål, för hvilket expropriationen skedde, så är ega-
ren till återstående delen af nämda fastighet berättigad att,
inom tre månader från det han blifvit underrättad om för-
yttringen, lösa det föryttrade området för försäljningspriset1).
Exproprierad hel parcell betraktas i detta afseende såsom
del af stommen, och tillkommer således stommens egare rätt
att, om den förutvarande parcellen eller del däraf sedan
föryttras, lösa det föryttrade. Likaledes synes endast stom-
mens egare ega lösningsrätt, om det exproprierade var del
af parcell och återstående parcellens andelsförhållande till
jordebokshemmanet och årliga afgäld blifvit reducerade.

Försäljning af sådan fast egendom i stad, som består af
byggnader jämte besittningsrätten till ofri tomt, grundlägger
å ena sidan skyldighet för köparen att hembjuda fastigheten
åt tomtens egare, å andra sidan rätt för denne att lösa det
sålda2). Har köp skett om stadsfastighet, i hvilken vider-
boenderätt eger rum, och vill köparen lagfara med sitt fång,
skall han först hembjuda det sålda åt viderboenden; med
hembudet eller begäran om lagfart uppkommer lösningsrätt
för viderboenden. Under vissa förutsättningar skall såld
stadsfastighet äfven hembjudas nabo, och tillkommer nabon
lösningsrätt3).

Viderboende äro de, hvilka ,,uti ett hus och tomt del
ega", eller således de, hvilka ega vare sig hvar sin särskilda
våning i samma hus å den gemensamma tomten eller hvar
sitt hus å densamma eller både hus och tomt hvar till viss
kvotdel. Viderboende, liksom ock ofri tomts egare, har
städse lösningsrätt framom nabo 4).

Såld fastighets nabo är den, hvars tomt gränsar till den
förstnämda. Berättigad att åtnjuta hembud och lösa den
sålda tomten är nabo:

a) om den sålda tomten eller del däraf tidigare varit

!) Lagen om expropriation 56 §.
2) J. B. 4: 3.
3) J. B. 7: 1 i K. F. 27 juni 1878.
4) J. B. 7: 2, 6.



215

gemensam med, men afskilts från den nabon tillhöriga tom-
ten och denna tillföljd af af skiljandet blifvit trång eller oregel-
bunden eller lider sådant besvär, som nedan namnes under
punkten c *);

b) om grund- eller annan mur eller vägg är gemensam
för den till köparen sålda och för nabons tomt, eller om den
ene eller andre har honom tillhörig mur på eller annorledes
nyttjar den andres grundmur eller nyttjar den andres mur
eller vägg 2);

c) om nabon lider märkligt besvär af någon å den sålda
tomten befintlig byggnad, eller om nabons hus och tomt är
trång eller oregelbunden8). Enär „besvär", »besvär och
last", ,,som ligger å jord", är lagens uttryck för servitut4),
synes nabos lösningsrätt alltså i det förstnämda alternativet
förutsätta, att nabons tomt är besvärad med en servitut till
förmån för den sålda tomten, i följd hvaraf nabon måste
tåla ett intrång, som eljes icke finge af den sålda tomtens
egare utöfvas. Intrånget, som servituten medför, bör tillika
vara „märkligt", det är af betydenhet. Såsom sådant men
uppräknas exempelvis takdropp, vattendräkt, mörker eller
mot nabons tomt vettande fönster eller gluggar.

De under a och b omnämda nabor hafva lösningsrätt
framom nabo, som omförmäles i punkten c; anmäla sig flere
nabor, hörande till den ena eller den andra af dessa två
grupper, tillkommer den företräde att lösa, hvilken bäst be-
höfver den sålda tomten B).

Hembudsskyldighet gentemot viderboende eller nabo inne-
fattar blott att köparen, om han vill begära uppbud å sitt
fång, bör därförinnan hafva hembjudit det köpta åt vider-
boenden, resp. nabon. Om och så länge köparen icke ernår
begära uppbud, eger icke heller hembudsskyldighet rum.

1) J. B. 7: 3.
2) J. B. 7: 4.
3) J. B. 7: 5.
4) R. B. 25: 17.
5) J. B. 7: 6.
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Begäres uppbud, och har hembud icke skett, bör lagfart för-
vägras; har lagfart emellertid beviljats, ehuru hembud icke
skett, förblir väl lagfarten giltig, men lösningsrätten afskä-
res icke af fastan.

Lösningsrätt för viderboende och nabo inträder först
med det hembud gjorts eller lagfart utan föregående hembud
sökts l).

Såväl den ofria tomtens egare som viderboende och
nabo skall göra sin lösningsrätt gällande senast före klockan
tolf å andra måndagen efter tredje uppbudet och i den ord-
ning, som stadgats om lösande i börd 2). Har lagfart med-
delats, ehuru hembud ej försiggått, står lösningsrätten öppen,
oaktadt fasta mellankommit, dock ej längre än tio veckor
från den måndag, som följer näst efter hembudet.

Tredje af delningen.

De begränsade sakrätterna.
6 KAPITLET.

Grufegendom och rätt till visst fiskslag.

41 §. Grufegendom.

En allmängiltig grund för indelning af de begränsade
sakrättigheterna synes icke kunna angifvas. Endast i viss
mån kan en gruppering af dem ske, och äfven det efter
olika grunder.

Af alldeles säreget slag äro de begränsade sakrätter,
hvilkas innehåll är, att rättighetens objekt utgör säkerhet
för visst penningevärde. Om dessa rättigheter afhandlas i
fjärde afdelningen.

1) K. B . 28 apr i l 1736.
2) J. B. 7: 1 samt J. B. 9: 3 i deras ursprungliga lydelse.
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En annan särskild grupp utgöra fastighetsservituterna,
för hvilka det utmärkande är, att rättigheten städse är an-
knuten vid eller så att säga tillkommer en fastighet. Emellan
denna och förstnämda grupp ligga reallasterna. Till en sär-
skild grupp kunna vidare hänföras de begränsade sakrätter,
för hvilka det är egendomligt, att den berättigade är för-
pliktad att gälda visst årligt vederlag för rättighetens ti 11—
godonjutande, till en annan åter de, hvilka innefatta en
vederlagsfri personlig nyttjanderätt. För de till dessa grupper
hörande sakrättigheterna skall åter redogöras i 8—11 kapitlen.

öfriga begränsade sakrätter äro dels grufegendom och
rätt till visst fiskslag, dels superficies, dels ock ärftlig be-
sittningsrätt till jordlägenheter, dels slutligen åborätt å
kronohemman.

I. Grufegendom benämnes den särskilda rättighet att
utnyttja viss vare sig „ under eller of van dagen" befintlig
„mineralanledning", hvilken vunnits genom behörigt inmut-
ningsförfarande.

Språkbruket använder väl ordet grufva allenast om
mineralanledning, i synnerhet bearbetad mineralanledning, i
berg. Samma betydelse har ,,grufva" äfven i inmutnings-
och grufvestadgan; motsats till ngrufverörelse" i inskränkt
mening är bearbetning af lösa jordlager, vaskeri och sjö-
malmstäkt1). Under grufegendom inbegripes emellertid äfven
den särskildt vunna rättigheten att utnyttja mineralanledning
i lösa jordlager och sjömalmsfyndighet.

Inmutning är tillåten endast med afseende å vissa slag
af mineralanledning. Föremål för inmutning äro ,,guld, silf-
ver, kvicksilfver, platina, järn, bly, koppar, zink, tenn, kobolt
och nickel jämte deras malmer". Myrmalm får dock alls
icke inmutas, samt sjömalm allenast ,,för visst redan existe-
rande eller under anläggning varande bruk", i hvilket sådan
malm tillgodogöres eller är afsedd att tillgodogöras2), eller
m. a. o. allenast af sådan inrättnings egare eller innehafvare.

*) Inmutning- och grufvestadgan den 12 nov. 1883 46 §.
2) Å. St. 1 §.
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,,Malm" är enligt grufvestadgans terminologi ett mineral1).
Den rena metallen är å ena sidan icke ,,malm" 2), å andra
sidan är ock den ett mineral1). Enligt mineralogisk upp-
fattning vore malm sålunda en genom kemisk sammanbland-
ning uppkommen förening af metall och annat eller andra
ämnen. Är detta grufvestadgans mening, så finge väl en
metallförening, hvari ingår en inmutbar jämte en eller flere
icke-inmutbara metaller, tilläfventyrs anses såsom den först-
nämdas malm, hvaremot en metallförening af två inrnutbara
metaller icke kunde vara den enas eller andras malm och
följaktligen alls icke eller åtminstone icke annorlunda inmu-
tas, än att inmutaren skall ,,vinna", skall tillgodogöra sig
hvardera metallen. Där åter ren metall förekomme insprängd
i berg eller eljes mekaniskt förbunden med annat ämne,
finge metallen inmutas och vinnas, men inmutaren egde icke
rätt att tillegna sig något annat än den rena metallen och
vore skyldig att noga bortrensa allt annat. Sistsagda regel
skulle ock ega tillämpning å vinnandet af malm, så att
likaledes från malmen borde noga afskiljas allt, som icke
är malm, huru oskadligt eller t. o. m. gagneligt för metall-
beredningen detta vore, och huru kostsamt än afskiljandet
blefve.

Själffallet kan i ingen händelse lagens mening vara
sådan; men antydda konsekvenser gifva dock stöd för anta-
gandet, att lagen med ,,malm" förstår och vill beteckna icke
annat än råämne för metallberedning i stordrift, med mineral
åter sådant råämne eller själfva metallen. ,,Mineralanledning"
är det mineral, som förekommer å viss plats, dit det förlagts
af naturens egna krafter. Å saken icke verkande är däremot,
att bildandet af det lager, hvari mineralet förekommer, be-
fordrats genom mänskligt tillgörande. Mineralanledningen
är en fyndighet, om mineralet förekommer i brytvärd

!) Å. st. 4 §, jfd med 1 §, 23 §.
2) Å. st. 4 §, jfd med 1 §, 23 §, 52 § »vunnen malm eller metall*

Jfr dock 8 § 2 mom., där fyndigheten kallas »malmfyndighet".
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mängd1). Erforderligt är icke, att brytningen skall vara
lönande, utan blott att möjligheten af brytning för mineralets
vinnande förnuftigtvis kan förutsättas.

Inmutas kunna alltså de ofvanuppräknade metallerna
eller råämne för beredning i stordrift af sådana metaller, där
dylik metall2) eller dylikt råämne förekommer i brytvärd
mängd å den plats, dit det förlagts af naturens egna krafter 2).

Ett därutöfver gående undantag är, att invid öfvergifven
grufva befintliga ,,varp" få inmutas. Med varp förstås sam-
ling af sten o. a. d., som i sinom tid såsom värdelöst af-
lägsnats ur grufvan. Varpen synas emellertid icke kunna
inmutas enbart för sig utan allenast i sammanhang med
själfva grufvan 3). Det, som i antydda fall inmutas, är själf-
fallet det i varpen, resp. grufvan befintliga mineralet.

Inmutbara ämnen är en hvar finsk medborgare tillåtet
att inmuta. Enahanda befogenhet kan, på särskild ansökan,
förlänas äfven icke-finsk medborgare4). Befogenheten att
inmuta är dock, om än icke absolut, begränsad snäfvare än
hvad ämnets inmutbarhet såsom sådan gifver vid handen.
B^yndighet af viss beskaffenhet — nämligen öfvergifven
grufva jämte dess varp — eller fyndighet, som icke ligger
i fritt fält, är nämligen väl icke alldeles utesluten från in-
mutning, men får inmutas allenast med jordegarens, resp.
viss annan rättsegares samtycke5). Guldfyndighet kan in-
mutas allenast med skyldighet att till kronan erlägga viss
af gift.

II. Grufegendom vinnes genom inmutningsförfarande.
Förfarandet innefattar inmutning samt utfärdandet af mut-
sedel och läggande af utmål.

x) ^Fyndighet" användes dock äfven i sammanställning, hvari det
får en lokal betydelse; se t. ex. 1 § andra stycket, 25 §.

2) Enligt uppgift förekomma icke i landet fyndigheter af dessa
metaller i gediget tillstånd, med undantag af guld.

3) Å. st. 2 §.
4) Å. st. 9 §.
5) De närmare föreskrifterna härom ingå i 2 och 3 §§ af grufve-

stadgan. Stadgandena i första stycket af 3 § gälla äfven sjömalms-
fyndighet, de i andra och tredje stycket meddelade däremot icke.
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Inmutning i egentlig eller inskränkt mening är eller
försiggår genom skriftlig begäran hos vederbörande myndig-
het om mutsedel å viss inmutbar fyndighet. Ansökningen
bör angifva dels inmutarens namn, yrke och hemort, dels
mineralfyndighetens art, fyndorten och det namn, hvilket
det inmatade såsom rättsobjekt skall bära. Vidkommande
fyndorten bör ansökningen icke blott innehålla sådana upp-
gifter, att tydligt framgår, inom hvilken jordlägenhet eller
åtminstone inom hvilket jordebokshemman eller å hvilken
annan mark fyndigheten finnes, utan ock så noggrant be-
skrifva fyndortens belägenhet i öfrigt, att osäkerhet ej därom
uppstår; vid inmutning af sjömalmsfyndighet skall därjämte
officiell utredning om ytinnehållet af den afsedda sjön, resp.
delen af sjö biläggas samt, där del af sjö är i fråga, delens
gränslinie mot återstående sjön angifvas från strand till
strand eller annan tydlig fast punkt i rät linie. Tillika
skall ansökningen åtföljas af bevis af två trovärdiga män,
att fyndigheten icke är i sådant läge, att inmutning får ske
endast med rättsegares samtycke; där detta är fallet, eller
• öfvergifven grufva och varp inmutas, bör åter rättsegarens
skriftliga tillstånd till inmutningen vara bilagdt. Vid inmut-
ning af sjömalmsfyndighet skall sökanden dessutom utreda
sin subjektiva befogenhet att verkställa sådan inmutning *)•
Däremot behöfver sökanden icke visa, att det uppgifna mi-
neralet i verkligheten förekommer å fyndorten2). Saknas
denna förutsättning, synes förhållandet blifva detsamma,
som om mutsedel utverkats å fyndighet af icke-inmutbart
ämne; i ingen händelse kan utmål läggas, och inmutnings-
rätten måste förty redan härigenom upphöra.

Genom inmutningen såsom sådan erhåller inmutaren
ännu icke inmutningsrätt d. ä. grufegendom. Men om och
så snart mutsedel åt.honom utfärdats, har inmutaren gruf-
egendom, hvilken gäller såsom om den hade tillkommit i

!) Å. st. 4 §.
2) Å. st. 25 §.
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och med inmutningen och redan då omfattat hela det om-
råde, som sedan vid utmålsläggningen bestämmes.

Inmutning har verkan från den dag, ansökningen ingafs
till myndigheten1). Emellertid kan inmutning tillförsäkras
verkan från en tidigare tidpunkt. Upptäckare af inmutbar
fyndighet är nämligen tillåtet att' anmäla den upptäckta
fyndigheten hos kronofogden eller länsmannen och taga
hans skriftliga bevis om anmälningen. Sådan anmälan sy-
nes böra innehålla sådana faktiska uppgifter om fyndigheten,
att denna är därmed identifierad. Ansökes sedan, med bi-
läggande af beviset, om mutsedel inom sextio dagar från den,
då anmälan skedde, har inmutningen verkan såsom om den
gjorts sistnämda dag 1).

Inmutningsstadgan omnämner icke någon rätt att å annans
mark eftersöka inmutbara mineralier, än mindre att före in-
mutningen verkställa undersöknings- eller skärpningsarbete.
Ej heller antyder stadgan, att befogenhet härtill kunde af
myndighet beviljas. Å andra sidan är inmutnings giltighet
icke beroende däraf, huruvida upptäckaren med eller utan
lof eftersökt och undersökt fyndigheten.

Behörig myndighet är industristyrelsen 2). Myndigheten
är befogad att, om ansökningen är ofullständig eller om
myndigheten finner ytterligare upplysningar nödiga, förelägga
sökanden att inom viss tid afhjälpa bristen, resp. inkomma
med de äskade upplysningarna. Försummar sökanden att
fullgöra sådant föreläggande, förklaras inmutningen förfallen3).
Förvägras mutsedel, eller förklaras ansökningen därom hafva
förfallit, får ändring i beslutet sökas genom besvär4).

1) Å. st. 5 § i. f.
2) K. K. om in rä t t ande af en industr is tyrelse, af den 6 november

1884, 3 § mom. c. Instr . för industr istyrelsen den 13 november 1884
2 § mom. 3, 5 § mom. b. Tidigare var bergmästaren behörig myndig-
he t och bergstyrelsen den öfverordnade ins tansen. Då emellertid indu-
str istyrelsen t räd t i s täl le t för bergstyrelsen, l ikasom för bergmästaren,
torde besvär öfver industr is tyrelsens å tgärder i inmutnings- och andra
dylika mål få anföras i Senaten. Jfr instr. 47 §.

3) Å. St. 6 §.
*) Å. st. 7 §.
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III. Är ansökan om mutsedel behörigt gjord, och äro
de lagstadgade förutsättningarna för inmutning för handen,
skall mutsedel utfärdas åt inmutaren.

Mutsedel innefattar beviljande af tillstånd för inmutaren
att utnyttja fyndigheten och utfärdas med förbehåll om
den rätt, jordegaren tillkommer och annan inmutare kan
hafva 1). En och samma mutsedel får icke lyda å flere än
en fyndighet i berg eller lösa jordlager och icke heller å
större fält af en fyndighet än som med arbete i stadgad
ordning belägges. Mutsedel å sjömalmsfyndet åter får icke
omfatta flere än en sjö, och af en sjö, i händelse denna
öfverstiger en half kvadratmil, icke mera än en half kvad-
ratmil 2).

Mutsedel skall, vid äfventyr af den beviljade inmut-
ningsrättens förlust, inom nittio dagar från mutsedelns ut-
färdande kungöras i den eller de församlingars kyrkor, inom
hvilka fyndigheten är belägen. Det meddelade tillståndets
rättsverkan är emellertid ock beroende däraf, att de lag-
stadgade förutsättningarna för tillståndet i verkligheten
förelågo. I fall mutsedel beviljats å fyndighet af icke-
inmutbart mineral eller utan rättsegares samtycke å fyndig-
het uti icke-fritt fält, är utmålsläggning förbjuden, och kan
talan om häfvande af mutsedelns verkan när som helst
föras, i förra fallet af jordegaren genom klagan hos industri-
styrelsen och i det senare af den, hvars tillstånd hade er-
fordrats, i vanlig rättegångs väg. Skulle dock i ett fall af
sistnämda beskaffenhet utmålsläggning redan hafva försiggått
och vunnit laga kraft, är sådant klander därmed afskuret.
Har klander anställts, kan förbud mot arbetes vidtagande på
grund af mutsedeln eller arbetets fortsättande af öfverexe-
kutor meddelas; godkännes klandret, blir inmutaren skyldig

*) Angående mutsedelns innehåll, se 8 § i å. st. Mutsedel å sjö-
malmsfyndighet skall angifva det inmutade områdets kvadratinnehåll
och årliga arbetsskyldigheten samt uttryckligen tillkännagifva, huruvida
utmålsläggning är af nöden eller icke.

2) Å. st. 10 §.
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att ersätta förlust och skada, som det af honom på grund
af mutsedeln verkställda arbetet orsakat1).

För mutsedels utfärdande utgör icke den omständighet
hinder, att mutsedel å samma fyndighet tidigare utfärdats
åt eller ansökan därom gjorts af annan. Därest särskilda
personer erhållit hvar sin mutsedel å samma fyndighet, så
tillkommer inmutningsrätten den, hvars inmutning skett tidi-
gast, resp. har verkan från tidigaste dag. Af samtidiga in-
mutare åter har den, hvilken visar sig hafva tidigast upp-
täckt fyndigheten, och därnäst jordegaren företräde framför
de andra; men har icke någon företräde, tillkommer inmut-
ningsrätten inmutarna gemensamt och till lika andelar.
Enhvar inmutare, som erhållit mutsedel, är befogad att vid
domstol klandra de öfriga mutsedlarna och sålunda bringa
till afgörande, hvilken af dem i verkligheten grundlagt in-
mutningsrätt. Därest en af inmutarna redan kommit i be-
sittning af fyndigheten, oaktadt inmutningsrätten i själfva
verket borde tillkomma en annan, har den sistnämdes mut-
sedel icke verkan gentemot besittaren, så länge och intill
dess sådant klander anställts och denne af domstolen för-
klarats skyldig vika från fyndigheten 2).

Innan bearbetning af den inmutade fyndigheten får vid-
taga, bör icke blott mutsedeln vara kungjord utan ock styrkt
afskrift af densamma jämte uppgift om stället, där arbetet
skall begynna, vara tillställd jordegaren samt fjorton dagar
hafva förflutit från delgifningen; sjömalmstäkt får dock be-
gynna, så snart kungörelse och delgifning skett3).

Så snart fyndighet i berg eller lösa jordlager, hvarå mut-
sedel gifvits, genom jordrymning eller brytning gjorts åtkom-
lig och så blottats, att dess art och dess läge eller sträck-
ning och mäktighet kan bedömas, är inmutaren berättigad
att få sig anvisadt visst utmål. Utmålsläggning begäres
skriftligen hos industristyrelsen; sådan begäran skall, vid

!) Å. St. 12 §.

2) Å. St. 11 §, 13 §.
3) Å. st. 8 § 4 mom., 24 §.
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äfventyr att inrnutningsrätten eljes förverkats, göras inom viss
tid från den dag, mutsedeln utfärdades, nämligen i fråga om
fyndighet i lösa jordlager inom ett och för fyndighet i berg
inom två år. Äfven jordegaren är befogad att begära ut-
mals läggande på inmutarens bekostnad.

Utmål är det område, inom hvilket inmutaren eger, med
andras uteslutande, bedrifva grufarbete såväl ofvan som under
jord. Största vidden af utmål är ett hundra famnar i längd
och bredd; så vidt omständigheterna det påkalla och fritt fält
finnes, får utmålet utläggas i annan sträckning än kvadrat-
form. Utmålets gränser i djupet skola beräknas lodrätt, så
vidt utan intrång för äldre utmål kan ske. Angående för-
farandet vid utmals läggning, förrättningens utlysande och
ändringssökande meddelar inmutningsstadgans 5 kap. utförliga
föreskrifter, till hvilka här endast hänvisas. Inmutaren är
skyldig inrätta och underhålla hägnad kring utmålet, så vidt
sådan är erforderlig 1).

Förutom utmål tillkommer inmutaren utrymme för nödig
väg. Likaså är han berättigad att inrätta vattenledning, som
erfordras för gruf- eller vaskningsarbetets utförande, och att
åtnjuta i sådant afseende nödigt utrymme *) Åfven ut-
rymme af nu nämdt slag synes kunna vid utmålsläggningen
anvisas inmutaren, om öfverenskommelse eller bestämning
därom icke redan tidigare vidtagits; men sakegarna äro
oförhindrade af sådan anvisning att vid domstol tvista vare
sig om upplåtandet öfverhufvud, det upplåtnas storlek eller
läge eller afgälden.

Såväl utmålet som utrymme af nästnämdt slag upplåtes
under nyttjanderätt • mot årlig afgäld. Afgälden beräknas
„efter det för sådan jord å orten högst gällande värde och
den fördel egaren kunnat däraf påräkna", och efter sådan
grund, att det egaren frångångna nyttjandet af det upplåtna
området varder egaren i afgälden godtgjord. Så framt genom
utmålets afskiljande från viss lägenhet eller ega återstoden

1) Å. st. 34 §.
2) Å. st. 15, 16 § § .
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af denna varder för egaren onyttig eller dess begagnande
eller nyttjande skulle synnerligen försvåras, skall äfven det
egaren sålunda afhända nyttjandet af återstoden godtgöras
honom och afgälden förty därefter beräknas. Afgälden skall
gäldas, första gången inom nittio dagar från det densammas
belopp blifvit öfverenskommet eller slutligt faststäldt, och
sedan för hvarje kalenderår å samma tid. Förfaller afgälden
första gången till betalning först efter utgången af det ka-
lenderår, under hvilket utmålsläggningen skedde, synes af-
gäld emellertid då böra gäldas såväl för det löpande kalen-
deråret som för tiden från utmålsläggningen intill samma
kalenderårs början.

Före det utmål lagts är inmutaren berättigad att verk-
ställa sådant skärpnings- eller annat försöksarbete, som er-
fordras för fyndighetens närmare undersökning och blottande,
samt att af angränsande mark, likaledes mot godtgörelse i
årlig afgäld, begagna hvad till väg och utrymme i Öfrigt
samt inrättande af vattenledning för ändamålet är behöfligt.
Skärpnings- eller annat grufarbete under dagen (d. ä. under
jord) får dock icke utan rättsegarens begifvande bedrifvas
inom fält, som enligt 3 § i grufvestadgan icke är fritt.
Inmutaren är ock skyldig, om jordegaren det fordrar, att,
innan arbetet får vidtaga, ställa säkerhet för den årliga af-
gälden och den ersättning, jordegaren kan tillkomma, i hän-
delse fyndigheten öfvergifves innan utmål lagts. Sämjas
ej sakegarna vare sig om det utrymme, hvilket inmutaren
skall tillkomma, eller om afgäldens belopp, och öfverlämna
de ej heller saken åt skiljemän, ankommer tvistens slitande
på domstol1).

Hvad däremot vidkommer sjömalmsfyndighet, så är sär-
skildt anvisande af utmål för densamma uteslutet, där om-
rådet för fyndighetens utnyttjande redan i mutsedeln såsom
sådan angifves, eller m. a. o. där mutsedeln omfattar vare
sig en hel sjö eller en genom tydlig naturlig gränsskillnad
eller andra fasta märken bestämd del af sjö. Utmålslägg-

i) Å. st. 15—17 §§.
15



226

ning för sjömalmsfyndighet behöfver förty och får icke ens
begäras i annat fall än att rnutsedeln uttryckligen föreskrifver
sådant. De närmare bestämningarna om sådan utmålslägg-
ning ingå i 40—42 §§ af inmutningsstadgan.

Äfven där utmålsläggning för sjömalmsfyndighet skall
ske, är inmutarens rätt icke intill utmålsläggningen inskränkt
till försöksarbete, utan har den sitt fulla innehåll i och med
mutsedelns utfärdande. Inmutaren är berättigad att, mot
skälig ersättning, å angränsande mark erhålla upplagsplats
för malmen, hvarutom honom bör lämnas tillfälle att bort-
forsla malmen på sätt lämpligast finnes; men å andra sidan
är inmutaren skyldig ersätta all genom malmtäkteu såsom
sådan samt malmens uppläggande och forslande uppkommen
skada1). För dessa ersättningar skall, om jordeegaren det
påyrkar, ställas säkerhet, innan arbetet får vidtaga.

Mutsedelns utfärdande är det formella rättsfaktum,
hvarigenom inmutningsrätt eller grufegendom förvärfvas.
Sagda rättsfaktum förhåller sig till inmutningen sålunda, att
den sistnämda är förvärfvets materiella grund. I följd häraf
återföres förvärfvets rättsverkan till tidpunkten för inmut-
ningen, och är förvärfvet giltigt, blott om de legala förut-
sättningarna för giltig inmutning förelågo. Anvisandet af
utmål innefattar däremot icke annat än det definitiva fast-
ställandet af det inmutades begränsning i rummet. Utmåls-
läggningen hör sålunda icke till, ingår icke i förvärfsfaktum,
om än dess uteblifvande medför, att förvärfvet förfaller.

I öfverensstämmelse härmed står, att öfverlåtelse af
grufegendom rättsgiltigt kan ega rum, så snart mutsedel ut-
färdats, samt innefattas i och icke kan ske annorlunda än
genom öfverlåtelse af mutsedeln. öfverlåtelsen skall vara
tecknad å själfva mutsedeln. Den, som förvärfvat mutsedel
genom öfverlåtelse, är skyldig, dels att inom sextio dagar
därefter hos industristyrelsen anmäla öfverlåtelsen i och för
godkännande och därvid förete mutsedeln, dels att inom
sextio dagar från det öfverlåtelsen godkänts underrätta jord-

Å. st. 20 § andra stycket.



227

egaren om öfverlåtelsen och låta ånyo kungöra mutsedeln,
allt vid äfventyr att öfverlåtelsen eljes är ogild. Mutsedel å
sjömalmsfyndighet får öfverlåtas endast till sådan person,
som vore behörig att själf inmuta fyndigheten 1).

IV. Grufegendomen eller inmutningsrätten är till sitt
väsen en andra uteslutande ockupationsrätt, eller befogen-
heten att, med uteslutande af alla andra, afskilja och till-
egna sig såväl det inmutade mineralet som ock alla andra
inom utmålet tilläfventyrs befintliga inmutbara mineral.
Nämda befogenhet innefattar jämväl rätt att utföra alla de
arbeten, såsom sprängning, jordrymning, vaskning m. m.,
hvilka erfordras för mineralets lösgörande, samt anlägga så-
dana inrättningar, hvilka äro nödiga för detta ändamål och
det lösgjorda ämnets uppskaffande. Det, som den berätti-
gade får tillegna sig, är mineralet, d. v. s. det råämne för
beredning af inmutbar metall, som fyndigheten innehåller.
Själfva tillegnandet sammanfaller med och försiggår genom
afskiljandet.. Är inmutaren i besittning af fyndigheten, blir
han därför, äfven om mineralet afskiljes af annan, det så-
lunda af skildas egare. öfver utmålet har inmutaren åter
uteslutande nyttjorätt, dock med den begränsning, att ut-
målet får användas endast för ändamål, hvilka sammanhänga
med grufdriften.

Inmutningsstadgan uttalar sig icke därom, huru förhål-
las skall med icke-inmutbära mineral, hvilka vinnas genom
grufdriften. Otvifvelaktigt är, att inmutaren är berättigad
att utan vidare begagna sig af sådana mineral i och för
själfva grufdriften, och att å andra sidan jordegaren icke
är berättigad att annorlunda än emot ersättning för den ned-
lagda kostnaden tillgodogöra sig den del af så beskaffadt
mineral, hvilken icke användes på först antydt sätt.

Grufegendom är sålunda en särskild sakrätt i fastighet.
Detta gäller jämväl, där inmutaren själf är fastighetens egare.
Väl tillkomma jordegaren redan i kraft af hans eganderätt
samma befogenheter, som inmutning medför, så länge inmut-

!) Å. St. 14 §.
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ning icke skett. Mineralier i jorden äro nämligen icke res
nullius, hvilka kunde ockuperas allenast genom inmutning,
utan beståndsdelar af jorden på samma sätt som sten m. m.
Inmutningen gör icke heller inmutaren till mineralets egare,
utan grundlägger blott befogenhet för honom att tillegna sig
detsamma. Men eganderätten såsom sådan skyddar icke
egaren mot att nyssnämda befogenheter afhändas honom
genom inmutning, som annan företager. Är åter egaren själf
inmutare, blifva dessa befogenheter äfven i jordegarens hand
en särskild rättighet. Ologiskt vore att anse inmutningen i
förra fallet skapa en positiv rätt för inmutare, som icke är
jordegare, men däremot i det fall, att jordegaren är inmu-
tare, blott medföra ett skydd för hans eganderätt. Omöjlig-
heten af en sådan förklaring framstår dessutom tydligt, i
händelse jordegaren inträder såsom delegare i grufföretaget.
Hans rätt kan nämligen icke vara af väsentligen annat slag
än den andra delegarens.

V. Grufegendom upphör:
1. Genom företagets nedläggande.
2. Då domstol förklarat inmutningsrätten förverkad:),

hvilket i fall af klander bör ske:
a) om utmålsläggning, där sådan är nödig, icke sökes

inom stadgad tid;
b) om första årets arbetsskyldighet eftersatts af inmu-

taren i annat fall än att det inmutade är sjömalmsfyndig-
het och hvilostånd särskildt beviljats honom 2);

c) om eljes den i lag eller mutsedeln stadgade årliga
arbetsskyldigheten utan särskildt medgifvet hvilostånd efter-
satts och klander i anledning däraf inom två år från för-
summelsen väckts 3); eller

d) om årliga afgälden för utmålet icke erlägges inom
trettio dagar från det arbetet å fyndigheten blifvit genom

*) Å. s t . 13 §, jfd med de i not . 2—5 anförda l ag rummen .
2) Å. st. 18 §, 45 § andra stycket.
3) Å. st. 13, 44 §§.
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myndighets tillgörande instäldt i följd af inmutarens under-
låtenhet att å behörig tid betala afgälden x).

3. Om inmutare af guldfyndighet i lösa jordlager för-
summat att inom bestämd tid erlägga den föreskrifna afgif-
ten till kronan2).

Behörig att väcka här ofvanomförmäldt klander är jord-
egaren och vidare den, som erhållit mutsedel å samma fyn-
dighet 3).

Då företaget nedlägges, är inmutaren pliktig att ersätta
jordegaren den försämring för framtiden, hvilken jorden lidit
genom grufarbetet, hvarutom afgälden för det löpande året
skall oafkortadt utgå. Inmutaren är ock pliktig att för
jordegaren anmäla företagets nedläggande, vid äfventyr att
han eljes är skyldig att, om än jordegaren t. o. m. tagit
marken i sin besittning, gälda fulla afgälden intill dess före-
nämda ersättning blifvit till fullo betalad 3). Då inmutnings-
rätten förverkats, synes likaledes afgälden för det löpande
året böra gäldas af inmutaren, och likaså ersättning för jor-
dens försämring, så vidt ej ny inmutningsrätt trädt i den
förras ställe.

VI. Utan hinder af inmutning är jordegaren obetaget
att själf idka sjömalmtäkt i honom tillhörig sjö; dock får
denna befogenhet icke öfverlåtas åt någon annan. Vid in-
mutning af annan fyndighet är jordegaren berättigad att
till hälften eller, om han så vill, till mindre del taga del i
företaget; men jordegaren bör senast vid utmålsläggningen
göra anspråk på denna förmån, vid äfventyr att hans rätt
eljes är afskuren. Dock eger icke jordegarandel — och
icke heller befogenhet för jordegaren att själf idka sjömalms-
täkt — rum i fyndighet å jord, som står under kronans
omedelbara förvaltning, eller å afvittrad jord eller i sjö, som

1) Å. st. 37 §.

2) Å. St. 1, 13 §§.

3) Å. st. 19, 37 §§ .
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tillyder sådan jord eller eljes icke tillyder viss lägenhet eller
flere lägenheter gemensamt. Då jordegaren anmäler anspråk
på jordegarandel, bör han i mån af samma andel ersätta
inmutaren värdet af de för arbetet nödiga och nyttiga bygg-
nader, inrättningar, redskap och förråd, som därförinnan an-
skaffats, vid äfventyr att hans delaktighet i företaget icke
vidtager, förrän ersättningen guldits. Uppstår tvist om er-
sättningens belopp, är jordegaren befogad att ställa säkerhet
för den inmutaren tillhörande ersättningen, med verkan att
bolagsskapet begynner från säkerhetens ställande. Däremot
har jordegaren icke att godtgöra kostnad af annan beskaf-
fenhet, hvilken inmutaren före bolagsskapet nedlagt å före-
taget, men åtnjuter icke heller del i den före nämda tidpunkt
fallna afkastningen 1).

Åbo å kronohemman och ämbetsinnehafvare af boställe
åtnjuter jordegarens rätt2). Detsamma gäller om sådan
nyttjorättshafvare å jordlägenhet, som omförmäles här nedan
i 44, 46, 47, 48 och 50 §§.

Boställsinnehafvaren är dock icke ensam, utan blott
tillsammans med den myndighet, som har tillsynen öfver
bostället, behörig att medgifva sådant tillstånd, som erford-
ras för inmutning i icke-fritt fält.

Annan nyttjorättshafvare än ofvan nämts företrädes
däremot af jordegaren i fråga om ersättning, hvilken inmu-
taren har att gälda för utmål och andra förmåner eller för
jordförsämring. Där nämligen utmålet omfattar eller förmå-
nen åtnjutes å jord, hvilken besittes af dylik nyttjorätts-
hafvare, skall väl vid bestämmandet af årliga afgälden, lika-
som ock sedan vid uppskattandet af jordens försämring, icke
blott jordegarens utan ock nyttjorättshafvårens intresse tagas
i beräkning. Men jordegaren är både pliktig och behörig att
härutinnan företräda nyttjorättshafvåren, hvaremot denne
icke får själfständigt, utan blott jämte jordegaren, göra sitt

1) Å. st. 4 kap.
2) Å. st. 2, 3, 37 §§.
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intresse gällande. Och såväl afgälden som ersättningen för
jordförsämringen fastställes i ett för allt att utgå till jord-
egaren, hvaremot denne sedan har att godtgöra nyttjorätts-
hafvaren 1).

42 §. Rätt Ull visst fiskslag.

I vissa vattendrag eller delar af dylika och inom vissa
områden af saltsjön äro visst eller vissa fiskslag kronan
förbehållna. Sådana fisklag äro företrädesvis lax, hvarunder
inbegripes äfven annan fisk af laxsläktet, samt sik. stundom
ock siklöja och nejonögon. I enstaka fall har kronans ute-
slutande fiskerätt i ström utsträckts åt alla fiskslag. Under-
stundom är kronans rätt förlänad till annan, mest sålunda
att fisket med detsamma åsätt fix skatt, eller så kallad
,,stadga", tillagts viss jordlägenhet såsom oskiljaktigt till-
behör. I jordeboken äro dylika fisken med stadgad skatt
upptagna såsom särskilda stadgelägenheter.

En fiskerätt af ifrågavarande art är ett undantag från
hvad enligt lag eljest gäller, i regeln tillkommet genom till—
lämpning af ett förment regal 2), och får därför icke presu-
meras. Tvärtom måste tillvaron af dylik rätt visas antingen
genom särskild rättsgrund eller genom att rättigheten af ålder
utöfvats af kronan. Likaså gäller af anförda skäl, att rät-
tighetens innehåll i tvifvel bör tolkas restriktivt. I förhål-
landet mellan den särskilda och vattenegarens fiskerätt måste
däremot omvändt regeln vara den, att den sistnämda vid
kollision får vika. Så vidt ej godvillig öfverenskommelse
mellan sakegarna träffas om sättet och gränserna för hvar-

!) Å. st. 57 §. På grund häraf synes inmutningsstadgan icke
heller kunna tolkas så, att inmutning inom etthundra famnar från
odlad ega, hus eller inrättning, som besittes af dylik nyttjorättshaf-
vare, förutsätter tillstånd icke blott af egaren, utan ock af nyttjorätts-
hafvaren.

2) Jfr ,,Om Kemi och Ijo laxfisken" i Jur. För. Tid. för år 1883
s. 99 ff.
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deras rättsutöfning, ankommer å domstol att meddela de i
sådant afseende erforderliga föreskrifterna.

Till sitt väsen är rätten till visst fiskslag en begränsad
sakrätt med samma befogenhetsinnehåll som vattenegarens
fiskerätt, ehuru inskränkt till det bestämda fiskslaget.

7 KAPITLET.

Superficies, ärftlig besittningsrätt och
åborätt.

43 §. Superficies.

I. Med det från romerska rätten lånade namnet super-
ficies, hvilket saknar motsvarighet i svenskt lagspråk, för-
stås en i regeln ärftlig och förytterlig rätt att hafva hus
eller annat byggnadsverk å främmande grund, vare sig för
alltid eller så länge verket består, eller en rättighet till
växande trän å annans grund.

Superficies af sistnäinda slag var ännu enligt 1734 års
lag rättigheten till bärande trän. Vid frälsehemmans för-
yttring såsom frälseskatte kunde en mer eller mindre om-
fattande rätt till hemmanets skog förbehållas ränteegaren.
Sålunda konstituerad rättighet, h vilken icke genom särskildt
rättsfaktum upphäfts, består än fortfarande 1).

Äfven gällande lag medgifver stiftande af superficies af
ifrågavarande art, ehuru blott med begränsad varaktighet.
Vid delning af jordlägenheter, och äfven vid skiftesreglering,
kan en lägenhet förbehållas rätt för viss tid till växande
skog å annan lägenhet2). Sådan rätt gäller mot en hvar
och får icke af ny egare uppsägas. Inteckning är i sådant
afseende icke af nöden och icke ens tillåten.

!) K. P. 21 februari 1789 5 §; skogslagen 13 § andra stycket.
2) Jfr. K. F. om delning af jordlägenhet 10 §.
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Därutöfver är egare af fastighet obetaget att vid fastig-
hetens föryttring för sig på lifstid eller för viss tid undan-
taga på ett eller annat sätt bestämda växande trän. Sådant
förbehåll grundlägger för öfverlåtaren en uteslutande rätt till
de undantagna träna. Sagda rätt gäller icke blott gentemot
den, hvilken personligen bindes af förbehållet; den gäller
mot en hvar, så länge den består. Fastighetens öfverlå-
telse till ny egare medför emellertid, att nye egaren är be-
fogad att uppsäga rättigheten, med verkan att densamma
genast upphör; sker öfverlåtelsen å exekutiv- eller konkurs-
auktion, förfaller rättigheten i och med auktionen. I kraft
af grundsatsen om ogulden köpeskillings rätt är likväl upp-
sägningsbefogenhet utesluten, om nye egaren förvärfvade
fastigheten innan fasta åkommit vare sig den ursprungliga
öfverlåtelsen eller något efterföljande fång. Så länge fastig-
heten tillhör en egare, hvilken icke är befogad att uppsäga
rättigheten, får denna jämväl intecknas; och meddelad in-
teckning utesluter uppsägningsrätten för ny egare, hvil-
ken åtkommit fastigheten, medan inteckningen ännu var i
kraft.

En rätt af sistnämda slag tillkommer likväl icke vid
exekutiv- eller konkursauktion någon plats i prioritetsordnin-
gen, om den icke fortfarande åtnjuter ogulden köpeskillings
rätt och inteckning för densamma icke heller gäller. Är ej
så fallet, kan rättigheten öfverhufvud icke beaktas vid
auktionen och förfaller med denna. I motsatt fall återbe-
stämmes rättighetens rang af tidpunkten för inteckningens
tillkomst eller, om inteckningen tillkommit medan rättigheten
ännu åtnjöt ogulden köpeskillings rätt, af tidpunkten för
rättighetens stiftande. Kan rättigheten, till följd däraf att
annan begränsad sakrätt med högre rang eljes lede intrång,
icke bibehållas vid auktionsförfarandet, förfaller rättigheten
likaledes i och med auktionen.

Byggnadssuperficies är regeln medgifven endast i form
af ständig besittningsrätt till grunden. Där grunden är tomt
i stad, som upplåtits utan annat villkor än erläggande af
tomtöre, är emellertid egarens rätt faktiskt reducerad till
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anspråket på afgäldens erläggande, medan superficiarien å
sådan ofri ntomt" i öfrigt utöfvar eganderättens hela inne-
håll. Men härutöfver förekommer en superficiarisk besitt-
ningsrätt till vare sig tomt i stad eller visst område af stads-
eller kronomark eller kronohemman, hvilket enligt äldre lag-
stiftning upplåtits för anläggning af bruk eller annat industriellt
verk under sådant villkor, att förvärfvaren och hans rätts-
innehafvare äro tillförsäkrade besittningen, så länge verket
underhålles och drifves 1). Åfven i detta fall motsvarar su-
perficiariens rätt eganderättens hela innehåll med undantag
endast af den begränsning, förenämda villkor vidhandengif-
ver. Ständig besittningsrätt är ock tillförsäkrad bruks- och
bergsverksegare till sådant utan laga delning från annan
lägenhet afskildt mindre område, som upplåtits och begag-
nas såsom dammfäste eller annan för verket nödig byggnad
eller anläggning 2).

44 §. Ärftlig besittningsrätt

I. En säregen, icke-förytterlig, men begränsadt ärftlig
besittningsrätt har grundlagts genom kronohemmans försälj-
ning till skatte åt bruk eller bergverk med förbehåll i skatte-
brefvet, att åbon borde blifva vid hemmansbruket odrefven.

Enligt stadgandena om kronohemmans försäljning till
skatte hade väl åbo å kronohemman företrädesrätt att efter
laga värdi köpa hemmanet till skatte. Men ville eller kunde
åbon icke begagna sig af sin rätt, var det kronan o betaget
att sälja hemmanet till skatte åt annan, som det begärt, i
hvilket fall försäljningen skulle ske å auktion. Det undan-
tag gällde likväl, att kronohemman, hvilka voro omistliga
för något bruk eller bergverk, finge försäljas allenast till
sagda verk, det där ock hade en ovillkorlig rätt att få skatte-

!) Jfr Manufaktur och handtverkeriprivilegierna af den 20 maj
1739 2 §.

2) K. Res. den 12 mars 1682.
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köpa sådana hemman. I stället skulle vid skatteköpet åbon
och hans efterkommande förbehållas att blifva odrefne vid
hemmansbraket, så länge de fullgjorde sin (skatt-, byggnads-
och häfde-) skyldighet och skogen icke annorlunda än efter
allmänna lagen och förordningarna nyttjade x).

Vidkommande innebörden och beskaffenheten af den
rätt, hvilken grundlagts genom dylikt förbehåll i skattebref,
bör främst erinras, att åbon å kronohemman vid tiden för
nämda skatteköp var kronans landbo, i regeln landbo med
lifstidsstädja. Åbons rättsläge var i allt väsentligt detsamma
som landbons å enskild tillhörig jordlägenhet. Endast där-
utinnan var åbon gynnsammare ställd än vanlig landbo, att
åbon — utom i de ofvan angifna fallen — hade företrädes-
rätt att skatteköpa hemmanet, och att vid legotidens utgång
åbon eller, då han hade lifstidsstädja, hans efterkommande
hade företräde att förnya städjan. Men kronan var obe-
taget att när som helst sälja eller annorledes afhända sig
hemmanet; och åbons, resp. hans efterkommandes rätt till
stadgans förnyande innebar blott rättigheten att framför
andra varda antagen till landbo, om kronan ville fortfarande
upplåta hemmanet på lega, hvaremot åbon eller hans efter-
kommande i motsatt fall icke hade något anspråk på be-
sittningen 2). Att åbon var landbo, och icke annat än landbo,
uttalas pregnant ännu i en öfverhetlig föreskrift frän så sen
tid, som K. Br. den 15 februari 1779, enligt hvilket idoge

!) K. F. den 19 september 1723, K. Br. den 16 augusti 1731 och
23 september 1747.

2) Något annat eller mera uttalar icke heller 8:e punkten i K. regi.
af den 5 januari 1684, hvari ,,den Bonde, som väl häfdar sin gård och
i rattan tid utgjör Utlagorne, försäkras för sig samt des Barn och Ef-
terkommande, att framgent blifva vid hemmanet odrefven och orubbad,
utan någon Städsels Afgift". Formellt var nämligen detta stadgande
blott en instruktionsföreskrift för kronans fogdar, och i sak innefattade
det icke mera, än att fogden icke egde drifva åbon eller hans efter-
kommande från hemmanet, så länge de behörigen fullgjorde sina ålig-
ganden, och icke heller af dem uppbära upprepade städselafgifter. Jfr
ock res. på krigsbefälets besvär den 16 oktober 1723 5 §.
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och trefne kronohemmansåbor var tillåtet att. genom erläg-
gande af ett års ränta i städja, tillförsäkra sig tryggad
besittningsrätt till sina innehafda hemman under 25 till
50 år, med sådana rättigheter i'af seende å arf, transport
m. m., som tillkommo kronomsthållsåbo enligt K. F. den
22 februari 1749, och med rättighet för åborna själfva och
deras barn att framför andra ånyo städja hemmanet. Ena-
handa rättsuppfattning utvisar K. P. angående hospitals-
och barnhusinrättningarna, af den 11 december 1766, 12
13, 20 och 21 §§ samt 16 §:ns ingress, hvilken förutsätter
bl. a. såsom själffallet, att kronan egde efter åbons å krono-
hemman död förfoga öfver hemmanet annorlunda än genom
dess upplåtande på ny lifstidsstädja åt åbons efterkommande.

De ifrågavarande skattebrefven förbehålla åbon hvarken
annat eller mera än hvad han vid tidpunkten för skatte-
köpet åtnjöt. Då själfva hemmanen genom skatteköpen
upphört att vara krono och blifvit skattehemman, hafva
senare tillkomna författningar om kronohemman icke kunnat
utvidga eller ändra den rätt, åborna å de under bruk redan
skatteköpta hemmanen tillagts.

Den rättighet, hvilken tillkommer åbon å ett med an-
tydda förbehåll under bruk skatteköpt hemman, innefattar
sålunda befogenheten att bruka och nyttja hemmanet i
samma omfång, som landbo under lifstidsstädjovillkor enligt
1734 års lag egde. Dör åbon utan att efterlämna bara eller
andra efterkommande, njuter hans efterlämnade en ka hans
nyttjorätt till godo under sin lifstid, och upphör nyttjorätten
med hennes död; men i motsatt fall öfvergår nyttjorätten
till hans bröstarfvingar, dock sålunda att, om arfvingarna
äro flere, endast en af dem får blifva åbo och utlösen förty
emellan dem måste ega rum enligt Ä. B. 12: 7. Då lifstids-
städja enligt 1734 års lag icke kunde föryttras eller tagas
i mät, lika litet som landbon egde sätta annan i sitt ställe,
och detsamma före 1883 gällde äfven om kronohemmans-
åbo, får åbon icke öfverlåta sin åborätt åt annan eller sätta
annan i sitt ställe, vid äfventyr att icke blott öfverlåtelsen
är ogild utan ock åborätten förverkas. Följaktligen får åbo-
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rätten icke heller utmätas. Själffailet är dock, att åbon får
afsäga sig nyttjorätten och sålunda äfven mot vederlag
af stå den åt jordegaren.

Till sin formella beskaffenhet är åter åbons rätt icke
vidare en legorätt, enär någon lega icke erlägges, utan en
vederlagsfri, begränsadt ärftlig besittningsrätt.

Åborätten upphör:

a) om åbo- och eganderätten förenas i samma hand;

b) om åbon dör utan att efterlämna bröstarfvingar;

c) om åbon under tre år försummar att gälda hemma-
nets skatt eller gör sig skyldig till tre års vanhäfd eller om
han öfverskridit sin rätt till skogens nyttjande.

II. En ärftlig besittningsrätt är vidare åborätten till
de s. k. bördsrättshemmanen under Jokkis gods, enligt K. M.
domar af den 4 februari 1782 och 24 augusti 1784. Genom
förstnämda dom afgjordes en tvist mellan hemmanens inne-
hafvare och egaren af Jokkis gods angående hemmanens
natur. Domen utvisar, att häradsrätten fann hemmanen
vara skattefrälse och därför förklarade åborna böra bibe-
hållas vid sin skattemannarätt, hvaremot lagmansrätten och
hofrätten ansågo en del af hemmanen vara rent frälse och
beträffande de öfriga utläto sig, att någon skattemannarätt
å dessa hemman icke tillhörde åborna; dock borde de och
deras efterkommande bibehållas vid en ärftlig åbo- och be-
sittningsrätt, så länge de höllo hemmanen vid makt samt
utgjorde stadgad ränta och öfriga skyldigheter, som därå af
ålder satte och med laga kraft vunna domar bekräftade blif-
vit. Detta afgörande gillades af K. Maji, så vidt gällde de
sistnämda hemmanen; men hvad vidkom de hemman, hvilka
hofrätten förklarat vara rent frälse, så emedan dessa hem-
man icke voro uti 1685 års specialjordebok uppförda såsom
frälse samt de dessutom ifrån längre tider tillbaka gått i arf
åbornas förfäder emellan, fann K. Majt. dessa hemman ej
kunna for ovillkorliga frälsen anses, hvarför åborna å dem
likaledes bibehöllos vid åbo- och besittningsrätten. Genom
domen af den 24 augusti 1784 fastställdes åter innebörden
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och omfånget af åborätten sålunda, att den innefattar dels
befogenheten för åbon att bruka, nyttja och tillgodogöra
sig de egor i åker, äng, hagar och annan uppodlad mark,
hvilka vid utskyldernas stadgande nyttjades af åbon, dels
rätt till husbehofshygge och bete å hemmanets utmark, hvar-
emot jordegaren eger förfoga öfver utmarken utan annan
inskränkning än att husbehofshygge och bete utan hinder
eller minskning tillgodonjutes af åbon.

Att döma af ordalydelsen i domen är åbons rätt endast
begränsadt ärftlig sålunda, att den ärfves blott i rätt ned-
stigande led, och synbarligt är, att en öfverlåtbar rätt icke
i domen afsågs. I praxis torde dock hafva förfarits annor-
lunda.

III. Enär sämje- och stadgehemman icke torde förekom-
ma i landet, kan frågan om deras beskaffenhet och hvilken
rätt besittaren åtnjuter här lämnas å sido *). Likaledes förbi'-
gås de s. k. bördetorpen, då numera endast ett fåtal börde-
torp torde finnas och äfven dessa inom kort måste försvinna.

Slutligen bör nämnas besittningen till kronolägenhet,
hvarå någon för sig. barn och efterkommande erhållit för-
läning af forne regenter. Beskaffenheten och omfånget af
sådan rätt bestämmes i främsta rummet af förläningsbref-
vet; så vidt ej annat framgår, eger förläningshafvaren nyttja
lägenheten och tillgodogöra sig dess förmåner i samma om-
fattning och har i öfrigt samma befogenheter som antagen
åbo å kronohemman 2> 3).

!) Angående dessa hemman se J. T. T. 1888 s. 17 f i
2) K. F . ang . å b o r ä t t å kronohemman, den 6 juni 1883, 30 §.
3) Har delegare i samfällighet enligt äldre förfat tningar om lands-

kulturen (K. F . 25 november 1740, K. fkl. 5 oktober 1741) af förvalt-
ningsmyndighet berä t t iga ts a t t ensam till odling upp taga samfällighe-
ten t i l lhöriga kär r eller mossar, hvi lka vid storskiftet såsom onyt t iga
l ämna t s utom beräkning och delning, och har odlingsarbetet af honom
äfven utförts, så har han därmed vunnit eganderä t t till det honom så-
lunda t i l lagda. I regeln är denna mark dock oskiljaktigt tillbehör till
den jordlägenhet i samfäll igheten, hvilken til lhörde uppodlaren, d å od-
lingsti l lståndet beviljades honom.
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43 §. Äborätt d kronohemman 1).

I. Ursprungligen var åbon å kronohemman endast kro-
nans i regeln på lifstid antagan landbo. Efterhand har väl
åbons rätt vunnit i styrka och omfång, men till sin juri-
diska struktur är densamma fortfarande lifstidsstädja.

Till sitt väsen är åborätten en personlig rätt, som vin-
nes genom immission. Immission meddelas, på ansökan, af
guvernören i länet genom utslag och immissionsbref och in-
nefattar antagande af en person till åbo. Materiellt tillkom-
mer sålunda genom immissionen ett privaträttsligt aftal, vid
hvilket guvernören företräder kronan såsom jordegande. Då
emellertid lag tillförsäkrat vissa personer rätt att erhålla
ledigt åboskap och tillika fastställt vissa befogenheter för
åbon 2), är immissionsutslaget på samma gång en offentligt-
rättslig rättshandling, hvars lagenlighet kan genom besvär
dragas under öfverdomstols pröfning. Före immissionen eger
alls icke någon besittningsrätt rum, utan endast en rätt för
viss eller vissa personer att på ansökan vinna åborätt till
det genom föregående åborätts upphörande ledigblifna hem-
manet. Ansökes åboskapet icke af någon, som eger dylik
företrädesrätt och jämväl kan godkännas, antager guvernö-
ren därför ock till åbo den, han finner vara därtill mest
fallen %

Åboskap blir ledigt genom att åbon dör eller förklaras
hafva förverkat sin åborätt4). I senare fallet behandlas åbo-
rätten såsom förverkad, så snart guvernörens utslag fallit,
ehuru immission ej får beviljas, innan utslag vunnit laga
kraft eller genom slutligt afgörande i högre instans god-
känts 5). Af förstnämda regel följer att, om såsom åbo an-
tagen kvinna ingått äktenskap, eller om gift kvinna var på

!) K. P. ang. åborätt å kronohemman.
2) K. P. den 21 februari 1789 6 §; Förenings- och Säkerhetsakten

3 punkten.
3) Å. P. 1, 5, 7, 12, 21. 23 §§.
4) Å. P. 12, 5, 7 §§.
5) Å. F. 24 §.
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grund af skyldskap till ledigt åboskap berättigad och hennes
man i denna egenskap blifvit immitterad, åboskapet blir
ledigt genom hennes död. Undantag från regeln är åter, att
man, hvilken såsom afgången åbos skyldeman eller ock före
sitt äktenskap i kraft af öfverlåtelse vunnit åborätt, eger
genom skriftligt förordnande förbehålla sin efterlefvande
hustru att, så länge hon lefver och är enka, tillgodonjuta
hans åborätt såsom usufruktuarie, eller med andra ord utan
rätt till skatteköp och föryttring och utan att åborätten får
tagas i mät för hennes gäld 1). I sådant fall hvarken be-
höfver eller ens får enkan immission, utan innehar besitt-
ningen på grund af mannens åborätt; och åboskapets ledighet
inträder först genom hennes död eller afsägelse eller genom
att hon ingår nytt äktenskap. Afsäger sig enkan genast
nämda förmån, räknas ledigheten från mannens död.

Att åboskap blir ledigt innebär, att den därintills va-
rande åbons rätt upphört. Åborätten är således framför allt
icke en tillgång i hans efterlämnade bo. Åfven där rättig-
heten redan utmätts eller frivilligt eller exekutivt försålts,
förfaller densamma med åbons död2). Endast om ansökan
om stadfästelse å öfverlåtelsen gjorts innan åbons död, är
köparens rätt att inträda såsom åbo skyddad mot verkan
af den förres död. Där mannens åborätt tillgodonjutes af
efterlefvande enka, och åboskapet således ännu icke upphört,
är dock åborätten fortfarande underkastad utmätning för
hans gäld och kan påbegynt utmätning slutföras3). Icke
heller giftorätt eger rum i åborätt. Har någon under be-
stående äktenskap i kraft af öfverlåtelse vunnit åboskap,
tillkommer väl enkan vederlag för sin giftorättsandel i det
därför utgifna, men endast af den förres andel i boets till-
gångar eller af hans arfvingar, utan att skyldigheten att
svara för sagda vederlag är bunden vid åborättens vinnande
efter honom såsom sådant4).

1) Å. F. 4, 5.
2) Rf. 25 i Jur. För. Tid. för år 1890.
3) Å. F. 3, 22 §§.
4) Å. F. 4, 5 §§ och K. K. 20 augusti 1887.
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II. Åboskaps ledigblifvande har till följd, att den af-
gångne åbons skyldeman är berättigad att blifva antagen till
åbo, om han inom behörig tid ansöker därom. Denna rätt
uppkommer först med åboskapets ledigblifvande: inträder
ledighet efter afliden åbo först vid hans efterlefvande enkas
död, tillkommer rättigheten till åboskapets erhållande dem,
som äro skyldeman till åbon, icke vid dennes, utan vid
hustruns död.

Rättsgrunden för nämda anspråk är skyldskapen, icke
arfsrätten1). Berättigad är därför i främsta rummet när-
maste skyldeman, men också fjärmare, om han, men icke
den närmaste, sökt åboskapet. Likaså är anspråket på
åboskap blott en personlig, icke en ärftlig rätt. Dör när-
maste skyldemannen, innan han gjort anspråket gällande,
äro icke hans arfvingar, utan de, som dåmera äro den af-
gångne åbons närmaste skyldeman, berättigade till åboskapet.
Då emellertid innehållet af ifrågavarande rätt är, att den
berättigade skall på ansökan vinna åborätt, har redan ansökan
om ledigt åboskap af den därtill närmast berättigade den
verkan, att hans rätt öfvergår till hans skyldeman. Skylde-
mans rätt till åboskapet uteslutes emellertid däraf, att han
saknar de allmänna betingelserna för att godkännas såsom
åbo. Sådan skyldeman, som blifvit dömd till frihetsstraff
på lifstid eller förlustig medborgerligt förtroende, kommer
icke i betraktande såsom berättigad och åtnjuter förty icke
heller utlösen af de jämnskylde, där sådan eljes skulle hafva
bort ske 2).

Hafva flere lika rätt till åboskapet, inrymmas de
gemensamt, om antingen alla äro omyndiga eller om alla
äro myndiga och enas om gemensam inrymning, likasom
slutligen där någon är omyndig och öfverenskommelse om
öfverlåtelse icke kommer till stånd. Inrymningen sker i först-
nämdt fall under förmyndarens och eljest Under dens värd-
skap, hvilken arfvingarna eller, vid bristande enighet emel-

!) Å. F. 7 §, Jur. För. Tid. för år 1891 s. 15 ff.
2) Rf. N:o 22 i Jur. För. Tid. för år 1891.

16
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lan dem, guvernören därtill utsett. Bör icke gemensam
inrymning ske, och kan icke lägenheten så klyfvas, att
hvarje del fyller de i förordningen uppställda villkor för be-
suttenhet, antages endast en till åbo, med skyldighet att
betala lösen till de öfrige; och bestämmes, så vidt ej godvillig
öfverenskommelse träffas, åbons person genom lottning och
lösens belopp genom tvist vid domstol1).

III. Den antagne åbon har en begränsad befogenhet att
tillgodogöra sig lägenhetens afkomst i alster, afgäld och
annan betalning, som utgår till lägenheten, samt dennas
omedelbara nytta i öfrigt. Skogen får nämligen af honom
utan särskildt lof användas endast till husbehof, men icke till
afsalu i vidsträcktare mån än att han eger taga virke till
husgeråds samt åker- och körredskaps förfärdigande genom
hemslöjd, af stubbar och rötter tillverka tjära samt föryttra
kottar äfvensom bark af vide och af de för husbehof fällda
träna. I vissa fall kan dock äfven husbehofshygget inskrän-
kas 2). Icke heller får åbon bereda sig afkomst genom af-
skiljande af sådana delar, hvilka, såsom torf, mull, sand
m. m., icke äro alster; dock får kvarts, fältspat och kalksten
af åbon föryttras, om sådant kan ske utan att lägenhetens
odlingsbara egor därigenom skadas3). Gödsel får icke nå-
gonsin och ströfoder först vid afflyttning bortföras från lägen-
heten, det sistnämda med ytterligare den inskränkning att,
om den afflyttande vill sälja ströfodret, han är skyldig hem-
bjuda det åt efterträdaren4). Svedjande är tillåtet endast
inom åker, äng och rätt beteshage, så vidt marken är sådan,
att svedjebruk där enligt lag öfverhufvud får ske; dock kan
guvernören för viss ort gifva allmän tillåtelse till visst be-
gränsadt svedjande för linodling, äfvensom särskildt lof-
gifva vidsträcktare svedjande. Dylikt lof meddelas antingen

1) Å. F. 5 §, sådan den lyder i K. F. den 20 augusti 1887. Om
besuttenhetsvillkoren, se 14 och 16 §§.

2) Skogslagen 15, 17, 23 §§, K. F. den 3 september 1886 1, 2, 3.

15 §§• .
3) A. F. 11 §.
4) B. B. 27: 10.
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för visst fall eller såsom fastställande af en brukningsplan,
hvarigenom den till svedjebruk öfverhufvud användbara mar-
ken blifvit bestämd och indelad i årsskiften. För kronohem-
man i Wasa och Uleåborgs län kan fastställas en motsvarande
plan för skogens användande till tjärbränning1). Torpan-
läggning får ske endast med guvernörens tillstånd. Å be-
stående torp eger väl åbon fritt antaga torpare, men för att
aftalet skall binda äfven kommande åbo bör guvernörens
stadfästelse därå utverkas2). Å andra sidan åligger åbon
samma byggnads- och häfdeskyldighet och förverkar han
åborätten genom denna skyldighets eftersättande under ena-
handa villkor, som gällde för landbo enligt 1734 års lag3).

Likaledes tillkommer åbon en vidsträckt makt att vid-
taga rättsliga förfoganden. Lägenheten får sålunda af åbon
upplåtas på arrende under hans besittningstid, om guvernören
godkänner arrendatorn och legovillkoren. Vidare eger åbon
samma befogenhet som en egare att, utan afseende å de
för besuttenhet vid immissions meddelande föreskrifna be-
suttenhetsvillkor, Jåta dela lägenheten, dock med den in-
skränkning i fråga om afsöndring, som gäller för afsöndring
från kronohemman öfverhufvud. Han är ock behörig att i
tvister, som röra lägenhetens gränser, förmåner eller besvär,
likasom eljes i densamma angående ärenden, själfständigt
föra talan för lägenheten, om än äfven kronan i sådana mål
och ärenden är sakegare 4). Likaså är åbon målsegande vid
olaga åverkan, som af annan föröfvats å lägenhetens mark;
och tillfaller honom såväl det olofligen tagna resp. dess
värde, som ock ersättning, som eljest skall utgifvas, dock
med den inskränkning vid åverkan å skog, att hälften af det
förverkade och af ersättningen skall gå till kronan. Pöröf-
vades åverkan å indelad skog, tillkommer det förverkade

1) K. P. den 3 september 1886, 7, 8, 9, 13 §§.
2) Å. P. 10 §.
3) Å. F. 2 och 24 §§.
4) K. B. den 31 oktober 1781, 34 p. i 1807 års förkl. Jur. För.

Tidsk. för år 1894 s. 194 ff.
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och ersättningen den ena eller andra eller båda gemensamt,
allt eftersom de lidit skada1).

Slutligen Han åborätten af åbon öfverlåtas och likaså
tagas i mät för hans gäld eller honom ådömda böter 2), hvar-
vid gälla enahanda formföreskrifter som i fråga om fast egen-
dom. Sistnämda befogenhet är en utveckling af rättssatsen,
att landbo eger i sitt ställe sätta annan, med hvilken jord-
egaren skäligen kan vara nöjd. Följaktligen skall å öfverlå-
telse af åborätt, vare sig den skett frivilligt eller exekutivt,
sökas guvernörens stadfästelse; och åboskapet blir icke
ledigt genom öfverlåtelsen, utan öfverlåtaren upphör att vara
åbo först i och med det den nye åbon antages genom öfver-
låtelsens stadfästande. Stadsfästandet har sålunda i själfva
verket betydelsen af en ny immission; detsamma meddelas
ock i form af immissionsutslag, likasom äfven i öfrigt i
sådant ärende iakttages samma förfarande som vid vanlig
immissionsansökan 3). Af öfverlåtelsens anförda natur följer,
att åborätten utan hinder af gjord öfverlåtelse kan tagas i
mät, så länge stadfästelse å öfverlåtelsen icke sökts. Utmätt
åborätt kan däremot icke vidare frivilligt öfverlåtas, enär
åbon efter utmätningen icke kan förfoga öfver åborätten 4).
Ansökning om stadfästelse af skär däremot åborättens vidare
öfverlåtande. öfverlåtelse af åborätt har nämligen därutin-
nan samma verkan som åboskaps ledighet, att förvärfvaren
eger rätt att på ansökan varda antagen till åbo, så framt han
bör såsom sådan godkännas och bördsanspråk icke anmälas.
Ansökningen måste därför pröfvas efter förhållandena vid
tidpunkten för ansökningens ingifvande, utan att senare
timade förändringar med afseende å åborätten få tagas i
betraktande. Efter det ansökan gjorts kan väl åborätten
utmätas, men utmätningen får icke fullbordas genom försälj-
ning, så länge åborättsansökningen ännu icke afgjorts. och
den går åter, där ansökningen bifalles.

1) Skogslagen 51 §.
2) Å. F. 3, 25 och 26 §§.
3) Å. F. 22, 23 §§.
4) Jfr Jur. För. Tid. För. år 1889 sid. 84 ff.
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Vid åborätts öfverlåtande utom bördsled eger rätt till
börd rum. Bördemän äro främst säljarens barn och efter
dem hans föräldrar. Anspråk på börd skall med nedläg-
gande af bördeskillingen anmälas inom sex månader från det
om stadfästelseansökan kungjordes och har till följd, där det
godkännes, att den bördande immitteras *).

Härutöfver innebär åborätten befogenheten att på ansö-
kan erhålla skattebref å lägenheten mot skyldighet att erlägga
en i lag bestämd lösen på likaledes i lag bestämdt sätt. Där
flere äro gemensamt inrymda å kronohemman, eger enligt
uttryckligt stadgande en hvar af dem ansöka om skatteköp,
med verkan att skattebref utfärdas till alla, om än de öfriga
motsätta sig skatteköpet. I öfrigt äro icke några föreskrif-
ter meddelade om rättsförhållandet mellan de gemensamt
inrymda och särskildt icke därom, i hvad mån bestämnin-
garna om åboskaps ledigblifvande och kunggörande samt
åborätts öfverlåtande, utmätande och förverkande ega till-
lämplighet å andel i åboskap. I själfva verket kunna dessa
bestämningar icke utan betydande modifikationer genomföras
med afseende å andel i åboskap, om den princip, som kom-
mit till uttryck i den gemensamma inrymningen, skall upp-
rätthållas. Praxis har emellertid inslagit den väg, att andel
i åboskap behandlas såsom en själfständig åborätt; och ehuru
väl härvid omvändt förenämda princip i väsentliga delar får
vika, måste denna utväg vid anförda förhållande anses åt-
minstone såsom den mest praktikabla.

Enahanda rätt som kronohemmans åbo åtnjuter den,
som med stadgad åborätt innehar akademi-, krigsmanshus-,
magistrats- eller annat doneradt hemman, utom att rätt till
skatteköp icke eger rum 2).

1) Å. F. 22 §.
2) Jfr rf. N:o 2 i Jur. För. Tid. .for år 1888. Immissjon å magist-

ratshemman meddelas dock icke af guvernören utan af magistraten. Det
i texten uttalade afser icke heller att besvara frågan, huruvida efter
den antagne åbons död hans skyldeman har enahanda rätt som afliden
kronohemmansåbos att varda till åbo antagen.
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8 KAPITLET.

Vederlagsfri personlig nyttjanderätt.

46 §. Hemföljd.

En icke-öfverlåtbar vederlagsfri personlig nyttjanderätt,
motsvarande den romerske rättens ,,usus fruetus", förekommer
i 1734 års lag dels vid morgongåfva i jord, hemföljd och
förläning, af hvilka dock det förstnämda institutet numera är
upphäfdt, dels då make genom förlöpande förverkat sin lott
i boet och nyttjandet af sitt enskilda fasta gods. Ur privat-
rättslig synpunkt kan hit ock räknas innehafvande af boställe
i och för tjänst. En icke öfverlåtbar vederlagsfri nyttjorätt,
ehuru delvis af annat slag, uppvisar slutligen sytningen.

I. Hemföljd är egendom, som någon åt sin bröstarfvinge
utan vederlag upplåtit till enskildt tillgodonjutande, med skyl-
dighet att efter den förres död återbära densamma till skiftea).
Språkligt hänför sig ordet ,,hemföljd", likasom de synonymt
begagnade ,,medgift" och „hemgift" 2), endast till hvad barn
erhåller af föräldrarna, då han eller hon ingår giftermål eller
skiljer sig från deras hus och bo och grundlägger eget hem.
Enligt uttrycklig föreskrift i lagen omfattar begreppet emel-
lertid äfven det, som på anfördt sätt gifves åt bröstarfvinge
vid andra tillfällen, eller således om än denne redan där-
förinnan utträdt ur gifvarens hem eller fortfarande kvarstår
såsom medlem däri. Väsentligt är blott för hemföljden, att
den gifves med återbäringsskyldighet. Under hemföljd faller
därför icke gåfva i teknisk mening eller gifvande till ego.
Hvad på sistnämdt sätt gifvits af föräldrar åt barn är näm-
ligen icke underkastadt återbäringsskyldighet, ehuru detsamma
jämväl skall vid arfskiftet efter de förra beräknas såsom för-
skott på gåfvotagarens arfslott, om ej föräldrarna annorlunda
förordnat*). Å andra sidan behöfver återbäringsskyldigheten
icke vara uttryckligt uttalad: om ej en motsatt afsikt är

1) G. B. 16 kap.
2) Ä. B. 12: 9.
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tillkännagifven, underförstås den tvärtom alltid, där upplå-
telsen sker vid eller i anledning af mottagarens utträdande
ur gifvarens hem. Ifrågasättas kan endast, om presumtionen
gäller äfven i det fall, att mottagaren fortfarande kvarstår
såsom medlem i gifvarens hem. Anförda presumtion eger
dock tillämplighet blott, där det upplåtna är af värde. Bruk-
liga skänker och annan gåfva af mindre betydenhet, som
föräldrar gifva sina barn, anses icke såsom hemföljd, lika
litet som desamma vid blifvande arfskifte efter föräldrarna
få tagas i beräkning l).

Hemföljd kan gifvas blott af föräldrar åt barn eller
barns afkomlingar, som enligt lag äro arfsberättigade efter
dem, således af moder jämväl åt oäkta barn. Enär hemföljd
är förenad med återbäringsskyldighet, är gifvande af sådan
icke underkastad de inskränkningar, hvilka gälla i fråga om
gåfva. Hemföljden kan utgöras af fastighet, resp. visst om-
råde af fastighet, eller penningar eller andra lösören, men
ock af frälseränta eller en fordringsrätt, som öfverlåtes till
mottagaren. Enligt lagens anvisning bör det, som gifves i
hemföljd, upptecknas samt å lösören sättas skäligt värde,
äfven som kvittobref därå gifvas af mottagaren. En ovillkorlig
formföreskrift innefattar denna anvisning emellertid icke.

II. Verkan af hemföljds gifvande är enligt lagen, att
mottagaren eger ,,behålla" hemföljden, så länge gifvarna
hvardera lefva. Hemföljden är dock i mottagarens bo egen-
dom, som hör annan Ull2). Gifvaren förblir sålunda egare,
och hemföljden får hvarken tagas i mät för hemföljdtagarens
gäld eller indragas i hans konkurs; den skall ock vid restitu-
tion lämnas tillbaka in natura, så vidt den finnes kvar, om
gifvaren, resp. hans rättsinnehafvare, det äska. Ej heller äro
hemföljdstagarens borgenärer berättigade att tillegna sig af-
komsten från hemföljden i större mån än så vidt den fallit
eller falla bort, då utmätningen eller konkursen vidtog3).

1) Ä. B. 12: 9.
2) H. B. 17: 2.
3) G. B. 11: 2.
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Å andra sidan är hemföljdstagaren skyldig att »hålla
hus och egor vid makt som lag säger". Medan innehafvares
af morgongåfva i fast egendom rättsställning af lagen an-
gifves så, att hon skall „hålla hus och egor vid makt och
ej låta den genom sitt vållande förvärras", åligger hemföljds-
tagaren underhållsskyldighet endast, om och i den mån sådan
är i lag stadgad för egaren själf. Föreskriften om hemföljds-
tagarens underhållsskyldighet innefattar sålunda icke, såsom
motsvarande påbud vid morgongåfva, tillika en begränsning
af, utan härleder tvärtom nämda skyldighet från hans rätt.
Detta innebär, att gifvande af hemföljd öfverflyttar den ega-
ren eljest tillkommande befogenheten att tillgodogöra sig
sakens hela nytta å hemföljdstagaren. Den sistnämde är
numera uteslutande berättigad att nyttja saken och tillegna
sig alstren och annan afkomst från densamma, och dessa
öfvergå genom åtskiljande i hans ego. Hans rätt är icke
inskränkt på annat sätt, än att saken skall vid återbärandet
vara lika god som då den gafs. Hemföljdstagaren kan därför
ock afverka växande skog utöfver den gräns, som begreppet
afkomst uppdrager, samt likaledes eljest bereda sig afkomst
genom åtgärder, som minska fastighetens värde. Han har i
detta hänseende samma rättsläge i förhållande till gifvaren,
som egare af arfvejord i förhållande till den presumtive arf-
vingen till jorden: gifvaren kan icke förhindra hemföljdstaga-
ren att, så länge skyldighet att återbära den i hemföljd gifna
jorden icke uppkommit, draga afkomst från jorden på sådant
sätt, att denna försämras. Detsamma gäller om fastighetens
underhåll. Gifvaren eger visserligen, då fastigheten skall
återbäras, fordra af hemföljdstagaren sådan nybyggnad och
sådant underhåll, som är af nöden för att fastigheten må
återbäras icke-försämrad. Men hemföljdstagaren kan under
sin besittning åsidosätta allt underhåll, utan att gifvaren är
befogad att föra talan därå, så länge den förre ännu icke
är skyldig att återbära fastigheten; Gifvarens anspråk kan
göras gällande först då återbäringsskyldighet inträdt. Af tra-
des fastigheten i försämradt skick, är gifvaren berättigad till
ersättning för försämringen.
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Utgöres hemföljden af lösöre, är hemföljdstagaren dess-
utom befogad att föryttra detsamma, mot skyldighet att vid
återbärande gifva i stället vederlag i penningar efter det
värde, lösöret var åsätt eller det hade vid gifvandet. Sådan
föryttring medför, att en fordringsrätt på vederlaget uppkom-
mer för gif våren eller hans rättsinnehafvare, i och med det
återbäringsskyldighet inträder eller hemföljdstagaren upplåter
sitt bo till konkurs. Denne är jämväl skyldig att i stället
för lösöret gifva vederlag, om lösöret förfarits, så att det ej
kan återbäras så godt det gafs, och vederlag fordras.

I följd af angifna innehåll hos hemföljdstagarens rätt är
hemföljdsgifvaren utesluten icke blott från allt nyttjande af
hemföljden, utan ock i fråga om lösöre från hvarje annat
rättsligt rådande öfver densamma än att han eger hindra
dess utmätande och indragande i hemföljdstagarens konkurs.
Jämväl med afseende å fastighet är hans befogenhet så in-
skränkt, att ett rättsligt rådande endast i undantagsfall blir
öfrigt för honom. Hemföljdstagaren är sålunda behörig att
giltigt föra talan i mål och ärenden, som angå fastigheten
såsom sådan, så vidt ej fråga är om afhändande af fastighe-
ten eller del däraf, dess belastande med inteckning eller an-
nat förfogande, som faller utom gränsen för hemföljdstagarens
rätt. Det är denne, som eger antaga landbo och torpare,
gifva sådan lof att utlega af fastighetens egor *), föra talan
på grund af åverkan, som begåtts å fastighetens mark o. s. v.

Hemföljdstagare är berättigad att till tryggande af sin
nyttjorätt i den gifna fastigheten på ansökan erhålla inteck-
ning i denna, dock under förutsättning att upplåtelsen skett
skriftligen eller skriftligt erkännande af densamma eljest gif-
vits af egaren 2). Gifvaren är väl icke behörig att till annan
föryttra fastigheten eller konstituera panträtt i densamma.
Men inteckning kan, särskildt i det fall att fastigheten är
besvärad med panträtt, vara nödvändig för att i fall af ut-
mätningsauktion trygga nyttjorätten mot nye egaren 3). Med-

1) B . B. 8: 5.
2) K. F . om inteckning 1, 4 § § .
3) U. L. 5: 17, 21 38 § § ,
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delad inteckning har härvid den verkan, att nyttjorätten vid
auktionen bibehålles i kraft, om ogulden allmän utskyld,
vissa lönebelopp och fordran med panträtt, som tillkommit
tidigare än inteckningen, jämte kostnaden för panträttens
realiserande det oaktadt utgå till fullt eller åtminstone till
samma belopp, som erhålles i fall af nyttjorättens uteslu-
tande, eller om nyttjorättshafvåren i motsatt fall gäldar
skillnaden.

Förenämda vidsträckta innehåll har emellertid hemföljds-
tagares rätt till fastighet endast, där hel fastighet gifvits i
hemföljd. Är blott viss del af en fastighet upplåten såsom
hemföljd, ligger däri, om ej annat uttalas, att gifvaren be-
träffande fastigheten i dess helhet förbehåller sig själf såväl
egarens rätt som egarebesittning och inskränker hemföljds-
tagarens befogenhet till det rättsinnehåll, en legorätt eger.
Då nämligen lagen utom i vissa singulära fall icke känner
en mera omfattande nyttjorätt till viss del af fastighet än
legorätten, kan gifvaren vid upplåtande i hemföljd af visst
område af lägenhet eller viss del af stadsfastighet i tvifvel
icke anses hafva velat inrymma en vidsträcktare nyttjorätt
än hemföljdstagaren skulle hafva egt, om en redan bestående
legorätt skulle hafva öfverlåtits till honom med efterskän-
kande af den årliga legan. Då gifvaren i dessa fall kan
föryttra fastigheten såsom sådan och låta anteckna den-
samma, blir det måhända tvifvelaktigt, huruvida hemföljds-
tagarens rätt är tryggad, om densamma icke är intecknad.
Enligt de för jordlegan gällande grundsatserna bedömes bland
annat ock det fall, att det i hemföljd gifna området genom
skiftesreglering frångår fastigheten.

I hemföljd gifven fordringsrätt är likställd med lösöre;
hemföljdstagaren eger jämväl indrifva hela fordringsbeloppet
och förfoga öfver detta såsom öfver omedelbart gifna pen-
ningar.

Skyldigheten att återbära hemföljd uppkommer vid gif-
varens död eller, där hemföljden gifvits ur föräldrarnas ge-
mensamma bo, då någondera af dessa aflider. Återbärande
af lösöre kan dock ersättas genom att hemföljden allenast
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heraknas vid arfskiftet såsom förskott å arfslotten, om denna
i hvarje händelse öfverstiger hemföljdens värde. Likaledes
skall hemföljd återbäras, om hemföljdstagaren aflider utan
bröstarfvingar, hvaremot i motsatt fall hemföljdstagarens bröst-
arfvingar ega fortfarande tillgodonjuta hemföljden. Slutligen
medför gifvarens konkurs, att hemföljdens återställande till
hans konkursbo kan fordras. Skillnad i gifvarens äktenskap
gifver däremot icke rätt att återfordra hemföljd, lika litet som
skillnad i det äktenskap, hvars ingående eiler tillvaro för-
anledt hemföljdens gifvande. År hemföljden fastighet, åt-
njuter hemföljdstagaren sådan fardag, som köpare af arfve-
jord gentemot bördemannenx). Har det faktum, som grund-
lägger återbäringsskyldigheten, tillkommit före den 21 decem-
ber, bör således landsfastighet af trädas följande fardag; har
det tillkommit efter den 21 december, skall afträdandet ske
å andra fardagen efter sistsagda dag. Stadsfastighet åter
bör afträdas å den fardag, som infaller näst efter två må-
nader från berörda faktums tillkomst2). I fall af gifvarens
konkurs synes fardagen böra beräknas efter den dag, då
hemföljdens återställande äskades.

Återbäringsskyldigheten omfattar hemföljden eller, så
vidt gifven lösegendom icke eller endast i försämradt skick
finnes i behåll, dess värde, utan afseende därå, om egendo-
men förkommit eller försämrats utan hemföljdstagarens skuld.
Detta följer såväl af analogin med lån som af hemföljds-
tagarens rätt att föryttra det gifna med skyldighet att sätta
vederlag i stället8). Fastighet får och skall däremot åter-
lämnas, äfven om den är i försämradt skick, utan att ersätt-
ningsskyldighet eger rum för värdeförminskning, som icke
vållats af hemföljdstagaren. För återbärandet ansvarar hem-

!) Ehuru icke uttryckligt uttalad i lag, vidhandengifves detta så-
väl af den allmänna grundsatsen i lagen, att den, hvilken med lof be-
gyrit bruka annans fastighet, eger njuta fardag, som af grunderna för
beräknande af nedlagd kostnad, i hvilken icke inberäknas utgifterna för
sedvanlig häfd.

2) Jfr J. B. 16: 10, 13, 15 §§.
8) Se ock G. B. 16: 2.



252

följdstagaren, resp. hans rättsinnehafvare, så vidt de icke i
laga ordning gjort sig urarfva efter honom. Är det ostridigt
eller visadt, att hemföljd är gifven, är hemföljdstagaren, om
uppteckning, kvitto eller annat bevis icke befinnas öfver det
gifna eller dess värde, skyldig att edligen uppgifva hvar-
dera. Hemföljdstagaren är å andra sidan berättigad till er-
sättning för nödig och nyttig förbättring och eger jus tollendi
på samma sätt, som egarebesittare af sak, hvilken genom
klander frånvinnes honom x).

I hemföljd gifven nyttjorätt i fastighet upphör ock, utan
uppsägning, genom fastighetens föryttring vid utmätningsauk-
tion, så framt den icke i kraft af inteckning bibehållits.
Likväl måste nye egaren underrätta hemföljdstagaren om
köpet, och synes denne tillkomma förenämda korta fardag.

47 §. Förläning.

Förläning på privaträttens område är upplåtande af
fastighet eller visst område däraf till vederlagsfritt nyttjande
under förläningshafvarens lifstid2). Då dylik upplåtelse af
viss fastighetsdel emellertid icke sammanstår med förbudet
mot skattskyldig jords minskning, synes del af en fastighet
kunna giltigen förlänas endast i det fall, att sådan förläning
är uttryckligen medgifven, eller således såsom lön för trogen
tjänst. Såsom en underart af gåfva och icke särskildt un-
dantagen, är förläningen underkastad samma formföreskrifter
som gåfva af fast egendom.

Angående innehållet af förläningshafvarens rätt medde-
lar lagen icke något direkt stadgande. Normerna för den-
samma måste därför sökas i ett analogt rättsinstitut och
således i stadgandena om morgongåfva, hvilken till sitt ända-
mål fullkomligt motsvarar förläningen. Morgongåfvohafva-
rens rättsställning är så bestämd, att hon eger bruka och
nyttja fastigheten, med skyldighet att hålla hus och jord vid
makt och ej låta dem genom sitt vållande förvärras 3). Bety-

!) Jfr Ä. B. 13: 2.
2) J . B. 8: 1. K. M:s dom den 31 januar i 1780.
3) G. B. 9: 4.
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delsen af denna bestämning ställes utom tvifvel genom jäm-
förelse med 1690 års förslag till giftermålsbalk, hvari samma
föreskrift återgifves sålunda, att enkan åligger „hålla godzet
vidh makt och icke låta förvärra antingen genom skogarnes
uthuggande, eller huusens, egornas och tillhörigheeters för-
derfvande". Morgongåfvohafvaren eger sålunda egarens befo-
genhet att tillgodogöra sig sakens nytta och blir i stället för
denne egare af alster och annan afkomst, som skiljes eller
faller från fastigheten, likväl med den inskränkning, att hon
icke får afverka växande skog i större mån än denna utgör
afkomst och icke heller eljest bereda sig afkomst på sådant
sätt, att fastighetens kapitalvärde minskas. Befogenheten
att tillgodogöra sig fastighetens nytta motsvaras af skyldig-
heten till nybyggnad och underhåll i öfrigt, som erfordras
för att fastigheten ej må försämras. Det sagda bör följakt-
ligen gälla om förläningshafvare. Omfattar förläningen blott
en del af fastighet, inträder samma inskränkning som i mot-
svarande fall vid hemföljd.

Liksom vid hemföljd är förläningshafvaren behörig att
vidtaga sådana rättsliga förfoganden, som betingas af eller
för fastighetens regelbundna häfd, och föra talan i däraf
härrörande mål och ärenden, således bland annat åtala för-
öfvad åverkan. Men i öfrigt är det egaren, som företräder
fastigheten, och han kan när som helst göra gällande före-
nämda inskränkning i förläningshafvarens rätt och fordra
fullgörande af dennes underhållsplikt.

Förläningshafvaren är berättigad till inteckning för sin
nyttjorätt. Vidkommande behöfligheten och verkan sådan
inteckning gäller detsamma som vid hemföljd. Förläningen
upphör med förläningshafvarens död; dock åtnjuta hans
rättsinnehafvare fardag enligt de vid hemföljd gällande grun-
der. För nedlagd kostnad tillkommer dem ock ersättning i
samma omfång som hemföljdstagare.
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48 §. öfvergifven makes rätt till den förlupnes enskilda
fastighet.

Egenvilligt förlöpande af make, hvilket leder till skill-
nad i äktenskapet, har till följd, bl. a., att andra maken
vinner vederlagsfri personlig nyttjanderätt för sin lifstid till
den förres enskilda fasta gods.

Nu nämda verkan inträder icke med förlöpandet, utan
först genom en laga kraft egande dom, som förklarar äkten-
skapet på grund af förlöpandet upplöst och därmed förknip-
par antydda rättsföljd. Den genom domen konstituerade
nyttjanderättens bestånd är åter beroende af villkoret, att
den öfvergifna maken icke ånyo ingår giftermål och ,,ärliga"
lefver1). Nytt äktenskaps ingående, likasom osedligt lif,
medför därför, att den förlupne får åter tillträda fastigheten.
Är han fortfarande borta, öfvergår nyttjanderätten till fastig-
heten till hans barn och får af dem tillgodonjutas, intill
dess han själf infinner sig.

Nyttjorätten till den förlupne makens enskilda fasta
gods har samma innehåll som morgongåfvohafvares rätt. Så
länge den förlupne förblir borta, är dock den öfvergifna ma-
ken behörig att föra talan och svara i alla mål och ärenden
rörande fastigheten med samma befogenhet, som honom
eller henne tillkommer med afseende å det oskiftade boet,
eller således såsom vore han eller hon egare. Själffallet kan
den öfvergifna maken dock icke begagna sig af denna form
för att vidtaga förfoganden, som falla utom gränserna för
hans materiella rätt, såsom exempelvis genom medgifvande
af inteckningsanspråk, som icke grundas å ett af honom
inom hans befogenhetsområde vidtaget rättsärende.

Hvarken den förlupne själf eller hans rättsinnehafvare
kunna med verkan mot den öfvergifna maken vidtaga för-
yttring eller eljest något förfogande, som minskar eller gör
intrång i dennes rätt. I följd häraf får hvarken lagfart å
eller inteckning i fastigheten beviljas på grund af hans öfver-

!) G. B. 9: 4.
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låtelse, medgifvande, upplåtelse eller förbindelse: har sådan
inteckning meddelats, är den utan verkan mot den öfvergifna
maken.

Där efterlefvande make på grund af testamente sitter i
orubbadt bo, underlyder hans rådighet öfver den aflidne
makens enskilda fasta egendom likaledes förestående grund-
satser 1).

49 §. Boställshafvares nyttjor ätt.

Af ämbetsboställen förekomma på några undantag när
numera egentligen blott prästbolen2). Prästbol är antingen
ämbetsgård, hvarmed förstås boställe, som är anslaget till
prästens stadiga bostad, eller löningslägenhet.

Egarens befogenheter med afseende å prästaboställe
utöfvas dels af den kyrkliga kommunen3), dels af vederbö-
rande domkapitel och kontraktsprost4), i vissa afseenden
under medverkan jämväl af kronan 6). Församlingen företrä-
des i regeln af boställsnämden eller, i några fall, af kyrko-
rådet6), men utöfvar stundom omedelbart7) eller genom
särskildt utsedd fullmäktig 8) sin rätt. Boställshafvaren åter
eger under sin besittningstid tillgodogöra sig fastighetens
afkomst i alster och dess omedelbara nytta samt afrad, af-
gäld och annan betalning, som skall för fastigheten eller till
densamma utgöras. Afkomst, som icke utgöres af alster,
synes boställshafvaren vara berättigad att bereda sig från

1) Jfr rf. N:o 24 i Jur . För . Tid. för år 1894.
2) K. F . angående pres terskapets i de evangel isk- lutherska försam-

l ingarna i Finland boställen den 19 juli 1892. Om prestbolen i Lapp-
land se K. B. den 30 november 1850 och 29 november 1866.

3) Å. F . 14, 37, 44 § § mom. 1, 2. 3, 4, 5; 51 § mom. 3, 4 ; 60 § .
4) Å. F . 43, 35, 51 , 60 § § ; kyrkolagen 322, 395 § § .
5) Å. F . 51 § mom. 3 ; 28, 3 1 , 33, 34, 60 § § ; kgl . förkl. den 23

m a r s 1807 p. 34.
6) Kyrkolagen 332 §.
7) Å* F. 37 §.
8) Å. F. 60 §.
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fastigheten i samma omfattning som kronohemmans åbo x)
Någon afkomsträtt tillkommer däremot icke egaren.

Undantag från sistnämda regler gälla dock beträffande
skogen. Så länge hushållningsplan icke uppgjorts och fast-
ställts, är boställshafvarens rätt till skogen så begränsad som
kronohemmansåbos; den kyrkliga kommunen åter är berätti-
gad att för boställsbyggnadskassans räkning föryttra mogen
och öfverårig skog samt taga timmer och virke till byggande
och underhåll af boställets byggnader, dock endast så vidt
kan ske utan att boställshafvarens husbehofsrätt lider in-
trång, i hvilket afseende föryttring fordrar utverkadt tillstånd
af Senatens Ekenomiedepartement samt boställshafvaren kan
begära annan afverknings förbjudande. Efter hushållnings-
planens fastställande är boställshafvarens rätt att nyttja
skogen, även så vidt gäller husbehof, inskränkt till det ge-
nom indelningen bestämda skiftet för året, men å andra
sidan frigjord från begränsningen till husbehof. I stället in-
träder skyldighet för boställshafvaren att, om skogen enligt
hushållningsplanen gifver större årsafkastning än i medeltal
motsvarar det beräknade husbehofvet och behofvet af virke
till torpåbyggnader och ängslador, årligen redovisa för hvad
därutöfver erhållits från skogen, resp. det genom föryttring
däraf influtna, och inbetala beloppet till byggnadskassan.
Därvid får dock till öfverloppshus användt virke tillsvidare
af dragas, och det ersattes endast vid af flyttning, om husen
icke af tillträdaren vid hembjudan inlösas och egaren vill
bortföra desamma. Ersättning beräknas icke heller för virke,
som från boställets skog användts till åbyggnad eller ängs-
lador å löningslägenhet. men dylik åbyggnad blifver i stället
Jöningslägenhetens tillhörighet, hvaremot ängsladorna få bort-
föras af egaren mot utgifvande af ersättning för virket. Ega-
rens afkomsträtt är åter dåmera inskränkt till nämda öfver-
skott. Hushållningsplanen, vid hvars uppgörande främst
skall tagas hänsyn till att boställshafvarens årsbehof och be-
hof af betesmark tillfredsställes, kan emellertid ändras eller

!) Jfr Å. F. 26 §.
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rättas, om så befinnes nödigt vid de revisioner, hvilka för
öfvervakande af skogens vård hvart tionde år verkställas af
forstman 1).

Svedjande är tillåtet endast inom åker, äng och rätt
beteshage samt, efter fastställd hushållningsplan, enligt hvil-
ken viss. mark afskilts för svedjebruk, å det för året inde-
lade skiftet af denna mark. Så länge hushållningsplan icke
finnes, kan dock tillstånd till svedjande af guvernören gifvas
för visst fall 2).

Äfven i fråga om andra alster än skog, liksom ock
beträffande tillgodogörandet af fastighetens omedelbara nytta,
gälla vissa inskränkningar för boställshafvaren. Ströfoder
får nämligen under besittningstiden icke föryttras från bolet;
vid fardag åter är boställshafvaren pliktig att hembjuda det
i behåll varande fodret åt efterträdaren mot ersättning för
bärgningskostnaden och eger endast i det fall, att denne väg-
rar lösa, förfoga öfver detsamma. Likaledes är boställshaf-
varen förbjudet att bortföra gödsel, om till bostället hör jord-
bruk eller eljest sådana egor, att gödsel erfordras för deras
bruk, hvarjämte all gödsel, som finnes vid fardagen, skall
utan ersättning kvarlämnas å bolet 3). Den brukningsmetod,
som boställshafvaren följt, får icke med af seende å stun-
dande fardag ändras4).

Torp eger boställshafvaren anlägga å mark, som i hus-
hållningsplanen blifvit för sådant ändamål från skogen af-
skild. Så länge hushållningsplan ej tillkommit, får torpan-
läggning ske endast med tillstånd af guvernören, hvarvid
församlingen alltid måste höras i saken. I hushållningspla-
nen eller vid sådan husesyn, som efter dennas fastställande
förrättas i afseende å byggnadsskyldighetens öfverflyttande å
byggnadskassan, bestämmes åter, hvilka af redan befintliga

1) Å F. 14, 28, 29 §§, Skogslagen 19 §, jfde med K. P. den 3
september 1886 11 §.

2) Skogslagen 22 §, Å. F . 29 §.

3) Å. F. 26 §.
4) Å. F. 40, 41 §.

17
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torp böra nedläggas och hvilka fortfarande kvarstå x). Åbo
å lagligt bestående torp är däremot boställshafvaren befogad
att antaga för sin besittningstid, och med guvernörens till-
stånd äfven för viss tid, högst femtio år. Likaledes kan
boställshafvaren utlega plats för industriell inrättning, om
det finnes lända bostället till nytta, dock endast med till-
stånd af guvernören och efter församlingens och domkapitlets
hörande. Själfva bostället eller del däraf får boställshafvaren
fritt utarrendera på viss tid, dock ej utöfver hans egen be-
sittningstid, hvadan arrendatorn icke heller i något fall åt-
njuter fardag utöfver nämda tid.

Mossar, kärr och annan oländig mark är boställshaf-
varen obetaget att uppodla. Därutöfver är boställshafvaren
befogad att med tillstånd upptaga dylik mark till odling,
med rätt att, oberoende af sin besittning af bostället, behålla
densamma under viss tid 2).

Boställshafvaren är allena sakegare i fråga rörande
hägnadsskyldighet 3) samt behörig att ensam tala å olaga
intrång å bostället, i" hvilket afseende hans rättsställning är
densamma som kronohemmansåbos 4). I andra mål och ären-
den, hvilka röra bostället såsom sådant, är han ock berätti-
gad att för egen del föra talan. Efter församlingens hörande
eger boställshafvaren jämväl ingå egobyte för att bringa
boställets egor i lämpliga skiften 5).

Från skyldigheten att uppföra och underhålla laga husen
å ämbetsgård är boställshafvaren numera befriad. Under-
hållsskyldighet åligger honom dock i fråga om brunn 6). I
öfrigt är han endast pliktig att väl vårda dessa hus. Plik-
ten att vårda innefattar skyldigheten att dels iakttaga sådan
försiktighet i egna tillgöranden och utöfva sådan tillsyn
öfver underlydande och andra å ämbetsgården vistande, att

1) Å. F. 31, 32, 65 §§.
2) Å. P. 28, 30 §§.
3) Å. F. 27 §.
4) Å. F . 14 § mom. 1 i. f.
5) Å. F . 37 §.
6) Å. F. 6 §.
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skada å byggnaderna icke sker, dels vidtaga sådana till
underhåll icke hänförliga åtgärder, hvilka äro nödiga för bygg-
nadernas bevarande, såsom exempelvis takets befriande från
snö o. s. v. Måttet för nämda skyldighet är dock icke högre,
än att en uraktlåtenhet i antydda afseenden, hvaraf skada
följer, icke bör kunna tillräknas boställshafvaren såsom grof
vårdslöshet1). Åbyggnad å torp, som lagligt består, är bo-
ställshafvaren däremot skyldig att hålla i behörigt skick,
så vidt densamma är nödig för ändamålet; dock tillkommer
honom vid afträdet af den efterkommande ersättning för den
å åbyggnaden använda nödiga kostnad, för hvilken han ännu
ej hunnit blifva godtgjord genom nyttan af torpet 2).

Å löningslägenhet åligger väl boställshafvaren själf
byggnadsskyldighet. Men det ankommer å honom själf att
af göra, huru han vill bebygga lägenheten; där denna häfdas
i sambruk med bostället, behöfver den alls icke förses med
egen åbyggnad. De å löningslägenhet uppförda husen böra
likaledes, såvidt de erfordras för dess bruk, behörigen vid-
makthållas af boställshafvaren 3).

Beträffande boställes egor är åter boställshafvaren ålagdt
dels att väl vårda och vidmakthålla befintlig trädgård, resp,
anlägga sådan, där det med fördel kan ske 4), dels att vårda
och sköta skogen, dels slutligen att häfda åker, äng och hage
såsom ett ordentligt jordbruk fordrar. På boställshafvarens
skön ankommer dock, om han vill ingå öfverenskommelse
om råhägnad och hålla hägnad inom boställes ego-område.
Brist i vård och häfd medför, vid afflyttning ersättnings-
skyldighet, och under pågående besittning, att bindande an-
visning till rättande meddelas vid föreskrifna ekonomiska
besiktningar. Vid hög grad af vanhäfd kan dessutom guver-
nören, på framställning af domkapitlet, föreskrifva boställets
öfverlåtande å arrende med skyldighet för arrendatorn att

!) Å. P. 22 §.
2) Å P. 32 §.
3) Å. P. 12 §.
4) Å. F. 26 §.
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fullgöra det eftersatta. Dylikt arrende omfattar dock icke
husen, utom så vidt sådana äro nödiga till bostad åt arren-
datorn och för jordbruket, i hvilket afseende förordnandet
meddelar erforderliga föreskrifter.

Utom prästboställen finnas å landet biskopssäten x) samt
länsmannaboställen 2), dessa alla dock endast till ett fåtal,
och klockarebol 3). Den nyttjorätt, innehafvare af förenämda
boställen på landet tillkommer, är i hufvudsak bestämd på
enahanda sätt som i fråga om prästboställe, utom att
boställshafvaren å civilt boställe tillkommer viss, i hushåll-
ningsplanen bestämd andel af det öfverskott utöfver boställs-
hafvarens behof, skogens afkastning gifver. Däremot åligger
boställshafvaren skyldighet att själf uppföra och underhålla
åbyggnaden å bostället, hvilken byggnadsskyldighet är be-
stämd dels omedelbart i lag 4) dels genom tidigare utslag
af husesynerätt.

50 §. 8ytningsnyttjorätt.

Personlig vederlagsfri nyttjanderätt i fastighet kan grund-
läggas genom aftal. Sådan rätt i jordlägenhet å landet
får emellertid icke intecknas 5) och förfaller genom fastig-
hetens föryttring; dock synes fardag såsom vid hemföljd
tillkomma rättighetens innehafvare, om den innefattar egors
upplåtande såsom torp eller njutande af bostad. Större

!) Prestaprivilegierna 7 §.
2) Riksdagsbeslutet den 25 juni 1655 4 §, K. B. den 14 april

1519, Landsh. instr. d. 4 november 1734, 34 §.
3) Prestapriv 7 §, Landsh. instr. 35 §, K. res. på prestersk. besvär

den 12 januari 1757, 8 §.
4) De allmänna grunderna återfinnas i B. B. 26 och 27 kap.

jämte de of van i noterna åberopade författningarna. Husesyn förrät tas
å länsmansbol af kronofogde enligt 27: 1 B. B., men å de öfriga af
husesynerätt , å ci.vila boställen jämlikt 33 p. mom. d. i regi. för rege-
ringskonseljen af den 18 augusti 1809.

5) J. B. 4: 9, K. B. den 17 februari 1851.
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styrka tillkommer blott den vederlagsfria nyttjorätt, som
öfverlåtare af fastighet vid öfverlåtelsen förbehållit sig själf
eller vissa andra personer till underhåll.

Det utmärkande för ifrågavarande nyttjorätt är dess
egenskap af sytning. Sytning i egentlig mening är vid öfver-
låtelse af fastighet betingadt underhåll för öfverlåtaren och
hans maka för deras lifstid. Under samma rättsregler som
sytning faller dock jämväl underhåll, som vid fastighetsför-
yttring af öfverlåtaren förbehållits annan, gentemot hvilken
underhållsskyldighet enligt lag, sed eller moral åligger honom,
vare sig för den förres lifstid eller på viss tid. Nyttjorätten
är härvid den ena af de två former, i hvilka underhållsrät-
ten tager rättslig gestalt; den andra utgöres af personliga
tjänster och andra prestationer och är, om än densamma
oftast förekommer i förening med en nyttjorätt, tili sin rätts-
liga art vidt skild från den sistnämda.

Sytningsaftalet är icke ett själfständigt aftal, utan ingår
såsom en integrerande del i ett öfverlåtelseaftal om fastig-
het eller såsom en ändamålsbestämning vid fastighetsgåfva.
Detta erhåller ett pregnant uttryck i det i svensk kurialstil
använda ordet »undantag", hvilket tillika hänvisar till syt-
ningsinstitutets utveckling ur en suspensivt betingad öfver-
låtelse. Föremål för sytningsaftal, så vidt gäller nyttjorätt,
kan vara såväl jordlägenhet som fastighet i stad.

Sytningsnyttjorätten innefattar aldrig ett tillgodogörande
af hela fastigheten. I öfrigt bestämmes dess innehåll och
omfång af själfva aftalet och kan uppvisa stora olikheter.
Jämförelsevis sällan består den i en exclusiv rätt att bruka
visst område af fastigheten, oftare i en sytningstagaren in-
rymd brukningsrätt till egor, hvilka äro, icke individuellt, utan
blott till storlek och beskaffenhet angifna och skola årligen
anvisas honom. Vanligen tillkommer sytningstagaren, tillika
med förmån af förenämd art eller ock enbart, befogenhet att
å fastighetens mark företaga vissa handlingar, såsom att
hålla kreatur å bete, taga skogsprodukter till bränsle, strör

gödsel, nybyggnad eller byggnadsunderhåll, samla kreaturs-
foder o. s. v. I flertalet fall ingår i sytningen förmånen af
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fri bostad, vare sig såsom rätt att uteslutande bebo och
nyttja viss byggnad eller del af byggnad, eller ock inskränkt
till begagnande af fastighetens åbyggnad gemensamt med
jordegaren. Sytningsnyttjorätt i stadsfastighet gestaltar sig
åter såsom rätt till uteslutande beboende af viss del af
fastighetens åbyggnad eller, om därå finnas flere bonings-
byggnader, någon af dessa, i förening med eller utan rätt
att allena eller jämte egaren begagna trädgård och visst
eller vissa uthus. Detsamma gäller om landsfastighet, som
ej är jordbrukslägenhet, utom att jämväl rätt till bete och
vedbrand kunna ingå i nyttjorätten.

Sytning, som omfattar bestämdt område af jordlägenhet
Jämte byggnader därå, är en usufruktuarisk rätt med ena-
handa innehåll och omfång och samma skyldigheter i öfrigt
som torplegorätten. Där ej viss tidsgräns för nyttjorätten
är angifven, gälla dock om fardag samma grundsatser sorn
vid hemföljd och förläningx); ej heller åtnjuter sytnings-
tagarens enka såsom sådan nyttjorätten tillgodo efter hans
död.

I öfriga fall föreligger en i tvifvel blott till sytnings-
tagarens och hans familjs eget behof inskränkt nyttjorätt,
motsvarande den romerska rättens usus och habitatio. Bostads-
rätt, som blott innefattar begagnande af bostad gemensamt
med jordegaren, får utan särskildt förbehåll icke ens ut-
sträckas till annan än sytningstagarens egen person. Syt-
ningsnyttjorätten är dock äfven vid detta inskränkta omfång
förenad med besittning, i följd hvaraf besittningsstöring före-
ligger, om rättighetens utöfvande efter okvaldt tillgodonju-
tande hindras. Af samma skäl är sytningstagaren ock, vid
jordégarens vägran att å rätt tid till begagnande för året anvisa
de den förre tillkommande egor, befogad att efter objektivt
skön själf utse dessa.

x) Af a. m. Charpentier, ,Om sytning", s. 117, 119, hvilken an-
ser 1734 års lags grundsatser om fardag för landbo alltid böra komma
till användning. Att sytningstagarens rätt är af samma innehåll och
omfång som landbons berättigar emellertid icke till nämda slutsats,
-som icke heller på något sätt har för sig ratio legis.
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Beträffande byggnad, hvari bostad är upplåten åt syt-
ningstagaren, åligger sytningsgifvaren enahanda underhålls-
skyldighet och sytningstagaren samma vård, som legogifvare
och hyresman vid lega af hus. Förstöres byggnaden genom
brand eller annat ofall, tillkommer sytningstagaren mot-
svarande förmån i det hus, jordegaren uppför i det förras
ställe, äfvensom rätt att därintill genom jordegarens föran-
staltande erhålla nödig bostad. Fardag synes ej tillkomma
sytningstagarens rättsinnehafvare i större mån, än att de
böra åtnjuta skälig flyttningstid. Likaledes ersattes icke
annan nedlagd kostnad, än nödig förbättring å särskild bygg-
nad, som af sytningsinnehafvaren innehafts.

Där nyttjorätt blifvit såsom sytning upplåten åt flere,
upphör densamma först med samtliga sytningstagares död,
utan att delning eller minskning af sytningsegorna och för-
månerna eger rum vid den enes död.

Om sytningsrätts bestånd gentemot ny egare af fastig-
heten gäller, hvad tidigare sagts om giltigheten af förbehåll,
hvarigenom växande skog vid öfverlåtelse af fastighet undan-
tagits. Där sytningen innefattar nyttjande af bestämda egor
för jordbruk eller bostadsrätt, och nye egaren uppsäger nyttjo-
rätten, synes likväl förenämda korta fardag vara sytnings-
tagaren medgifven. Så länge rättigheten består utan att
kunna uppsägas, är sytningstagaren ock berättigad att erhålla
inteckning för densamma. Mera än en sytning kan emeller-
tid icke belasta fastigheten med giltighet mot en ny egare,
och mera än en sytning får förty icke intecknas. År sytning
redan intecknad i en fastighet, har ett ytterligare sytnings-
aftal icke större giltighet än annat aftal om vederlagsfri nytt-
jorätt. Fastställd inteckning för sytning hindrar likväl icke
annan sytningsberättigad, hvars sytning på grund af ogulden
köpeskillings rätt har prioritet framom den förra, att söka
inteckning sig till säkerhet, med verkan att inteckningen
skall beviljas, sedan han genom särskild rättegång, under
hvilken ansökningen hvilar, utverkat dom å att den först-
nämda inteckningen bör vika. Såsom en sytning gälla emel-
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lertid alla vid samma öfverlåtelse tillkomna undantag, om
än desamma förbehållits särskilda personer.

Vid saknaden af förbjudande rättssats måste däremot
anses, att vederlagsfri personlig nyttjorätt äfven annorlunda
än genom undantag vid köp kan upplåtas i stadsfastighet,
med verkan att nyttjorättsinnehafvaren eger vinna inteck-
ning till säkerhet för densamma. Innehållet af sådan nyttjo-
rätt bestämmes af upplåtelseaftalet, hvarutom de i det före-
gående anförda grundsatserna i tillämpliga delar ega an-
vändning x).

Upplåtare af nyttjorätt, som icke får intecknas, är alltid
gentemot den berättigade obligatoriskt förpliktad att så begå,
att denne får tillgodonjuta nyttjorätten, och i motsatt fall
skyldig att utgifva ersättning såsom vid bristande fullgö-
rande af annan förbindelse. I fråga om sytningsnyttjorätt,
som får intecknas, åligger däremot jordegaren såsom sådan
aldrig någon förpliktelse i nu nämda afseende. Icke heller
upplåtaren själf kan anses hafva åtagit sig personlig ansvars-
skyldighet för sådan nyttjorätts tillgodonjutande: han är där-
för fri, om exempelvis nyttjorätten, ehuru intecknad, vid ut-
mätningsauktion måste vika för en annan rätt med prioritet
framför densamma. En ansvarsskyldighet inträder för upp-
låtaren endast, där han genom positiv åtgärd medverkat till
att nyttjorätten förlorar sin giltighet. En sådan åtgärd är
den belastade fastighetens föryttring utan förbehåll om nytt-
jorättens fortfarande bestånd, ehuru denna hvarken blifvit
intecknad eller åtnjuter ogulden köpeskillings rätt. Ena-
handa ansvarsskyldighet åligger upplåtarens arfvinge och
testamentariska successor, men också den, hvilken annorle-
des, men med nyssnämdt förbehåll, af honom åtkommit
fastigheten.

!) Jfr ock K. P. om inteckning 22 § mom. 3 enligt K. P. den
3 december 1895.
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51 §. Nyttjorätt, grundad å torrläggning af sank mark,
sjösänkning eller uppodling.

Har egare af jordlägenhet i behörig ordning allena torr-
lagt sådan vattendränkt mark, i hvilken sagda och en eller
flere andra jordlägenheter hafva hvar sin del, så är han
berättigad att nyttja äfven de områden af den sålunda torr-
lagda marken, hvilka tillhöra de öfriga lägenheterna, ett
hvart under så lång tid, ej öfver femtio år, som pröfvas
åtgå för att afkomsten skall betäcka hvad af samtliga kostna-
der för torrläggningen belöper sig på detta område. Ifråga-
varande nyttjorätt är icke underkastad annan inskränkning,
än att området ej får så brukas, att markens växtkraft vä-
sentligen minskas eller att utdikningens ändamål förfelas.
Nyttjanderätten är tillbehör till lägenheten, men kan skiljas
från densamma i).

. Enahanda nyttjorätt vinna deltagarna i sjösänknings-
företag med afseende å sådan genom sänkningen torrlagd
vattendränkt mark och sådan därigenom uppkommen tilland-
ning, hvars egare hvarken deltagit företaget eller gäldar sin
andel i kostnaderna2).

En till vissa år bestämd vederlagsfri nyttjanderätt, som
går i arf och kan öfverlåtas genom testamente, grundlägges
för boställshafvare genom utslag af guvernören, hvari boställs-
hafvaren beviljas tillstånd att till odling upptaga bostället
underlydande mosse, kärr eller annan oländig mark, med rätt
att få nyttja intagan under vissa år, om än boställets be-
sittning under tiden frångår honom. Sådant tillstånd föregås
af undersökning för markens affattande å karta och uppgö-
rande af plan för odlingsarbetet samt beräknande af kostna-
derna därför och tiden för dess utförande. På grund häraf
bestämmer sedan tillståndsutslaget den tid, inom hvilken
arbetet vare sig i dess helhet eller i vissa delar bör fullgöras.

*) W. L. III; 11, VII: 10. Huru och när nyttjorättstiden bestäm-
mes, se Kommentar till vattenrättslagen, af Julian Serlachius III s. 67 ff.

2) W. L. IV: 14.
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Är bostället präst- eller klockarebol, skall tillika församlin-
gen och, i förstnämdt fall, äfven domkapitlet höras, innan
tillståndet meddelas. Besittningstiden får i regeln ej öfver-
skjuta trettio år, räknade från arbetets början, men kan
under vissa omständigheter fastställas till femtio år; dock
bör tillståndsutslaget i denna händelse, där prästboställe är
i fråga, underställas Senatens Ekonomiedepartement.

Besittningsrätten upphör med den bestämda tidens till-
ändalöpande; den förverkas genom att odlingen ej hålles i
behörigt stånd och bruk. I hvartdera fallet återgår intagan
till bostället utan lösen eller ersättning för nedlagd kostnad.

Lyder intagan under prästboställe, kan odlaren, resp.
hans rättsinnehafvare, öfverlåta besittningsrätten, om guver-
nören, efter hörande af boställshafvaren, församlingen och
domkapitlet, därtill bifaller, men boställshafvaren har i så-
dant fall företrädesrätt att öfvertaga intagan 1).

9 KAPITLET.

Jordlega.

52 §. Olika slag af jordlega-

Med ,,saklega" betecknas dels legoaftalet om en sak,
dels det genom ett sådant legoaftal tillkomna rättsförhållan-
det. Genom legoaftal om en sak upplåter legogifvaren åt
legotagaren för en begränsad tid rättighet att emot ett för
år eller kortare tidsmått utgående vederlag bruka eller nyttja
saken eller tillgodogöra sig viss förmån af eller å densam-
ma. Vederlaget måste vara bestämdt i penningar, natur-
alster eller i arbetsprestationer, angifna icke blott till sin
beskaffenhet utan ock till visst antal eller viss mängd; ve-

K. F. om prästboställena 30 §, K. P. den 3 september 1888 6 §.
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derlagets storlek bör enligt kontrahenternas uppfattning vid
tidpunkten för aftalsslutet vara objektivt utmätt.

Af särskild betydelse är den saklega, hvars föremål är
fastighet, eller jordlega i vidsträckt mening. 1 lagens termi-
nologi åtskiljes emellertid lega af jord och lega af hus eller
af hus och gård samt likaledes jord- eller huslega i egentlig
eller ursprunglig betydelse och annan lega, som hänför sig
till jord eller hus. Egentlig jordlega föreligger, då vare sig
hel jordlägenhet på landet eller visst område eller någon på
annat sätt bestämd del af sådan lägenhet utlegts för be-
drifvande af själfständigt jordbruk, eller m. a. o. såsom en
själfständig jordbruksenhet. Dess motsats är å ena sidan
den lega, genom hvilken visst område af jordlägenhet på
landet åt legotagaren upplåtits väl för jordbruk, men icke
såsom en själfständig jordbruksenhet eller till begagnande
för något annat ändamål än jordbruk — såsom lega af tomt-
eller upplagsplats eller lega af strömfall —, å andra sidan
sådan lega af jord på landet, i hvilken ett begagnande vare
sig af visst område eller af mark öfverhufvud inom fastig-
heten alls icke eller allenast såsom en bibefogenhet är in-
rymd legotagaren samt legorätten i hufvudsak innefattar
befogenheten att utnyttja eller tillgodonjuta viss förmån af
eller å fastigheten — såsom lega af jakt- eller fiskerätt
eller lega, hvarigenom legotagaren förbehålles att hafva tele-
fonstolpar å och ledning öfver fastighetens mark. Under
jordlega i egentlig betydelse faller ock motsvarande aftal om
lega, hvars föremål är stads i eke-indelade jord.

Lega af hus i inskränkt betydelse är åter dels lega af
helt hus, med eller utan tomt, dels lega af våning eller af
vissa rum i hus till legotagarens uteslutande begagnande.
1 en vidsträcktare mening omfattar lega af hus äfven lega
af enbart tomt i stad eller viss del af tomt i stad till be-
gagnande för visst vare sig jordbruks- eller annat ändamål.
Dess motsats är åter sådan lega af stadsfastighet, i hviiken
legotagaren inrymts allenast befogenheten att tillgodogöra sig
viss förmån å fastigheten.

Angående sådana jordbrukslegoaftal, genom hvilka torp
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eller landbolägenhet upplåtits åt legotagare, stadgas i K. F.
den 12 mars 1909. Väsentligt för såväl torp- som landbo-
legan är, att upplåtelsen skett i och för bedrifvande af jord-
bruk å det upplåtna. Under denna förutsättning föreligger
torplega, om legoaftalet omfattar visst område af jordlägenhet,
hvilket är försedt eller enligt aftalet skall förses med den för
sådant ändamål nödiga åbyggnad d. ä. med sådana byggnad,
som erfordras för att det upplåtna skall bilda en själfständig
jordbruksenhet. Bestämningen att området skall vara visst
synes dock icke böra tolkas strängt; det väsentliga är just,
att det genom legoaftalet upplåtna bildar en jordbruksenhet,
å hvilken brukaren skall vara bosatt, och genom hvars bru-
kande han skall få åtminstone sin hufvudsakliga bärgning.
Det utmärkande för lega af landbolägenhet är åter, dels att
genom legoaftalet åt legotagaren upplåtes en i mantal satt
jordlägenhet i dess helhet, dels ock att denna lägenhet är en
jordbruksfastighet, dels slutligen att lägenheten jämte en eller
flere andra legogifvaren tillhöriga jordlägenheter bildar en
sådan förvaltningskomplex, i hvilken densamma underlyder nå-
gon af sistnämda lägenheter såsom hufvudgård.

Förutom landbo- och torplega omfattar förordningen
ännu lega af backstuguområde. Lega af backstuguområde
kommer till stånd, då visst jordområde genom legoaftal upp-
låtes till bostadstomt ,,åt person eller familj, som hör till jord-
bruks- eller industriarbetarebefolkningen eller då är med
denna i ekonomiskt hänseende likställd". Väsentligt är, att
i legoaftalet icke jämte tomtplatsen ingår hus; i motsatt fall
är aftalet nämligen huslega, vare sig legan omfattar hus
allena eller hus och tomtplats *). Under ifrågavarande för-
ordning faller således icke legoaftal om hel jordlägenhet för
jordbruksändamål, så framt lägenheten icke är i mantal satt,
eller om legogifvaren eger allenast denna lägenhet eller väl
eger flere jordlägenheter, men den upplåtna icke underlyder
någon af dem såsom hufvudgård; vidare icke sådant jord-
brukslegoaftal, som å ena sidan icke omfattar hel jordlägen-

i) Å. F. 79 § i f.
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het och å andra sidan icke är torplega, eller som väl vore att
anse såsom torplega, men hänför sig till stads afhysta om-
råde; icke heller legoaftal, som innefattar upplåtelse för
annat ändamål än jordbruk och icke är lega af backstugu-
område; samt slutligen — hvilket väl borde utan vidare för-
stås men märkvärdigt nog måste inskärpas — icke nyttjo-
rättsförhållanden, hvilka icke grunda sig å lega.

Härutöfver gör förordningen själf ett undantag för en
ganska omfattande grupp af legoaftal, hvilka eljes skulle
underlyda förordningens stadganden. Dessa ega nämligen
icke tillämpning, om legoaftalets föremål är a) torp eller
backstuguområde under kronohemman, kungsgård eller militie-,
civilt- eller ecklesiastikt boställe eller under kronans för-
valtning kommet prebendehemman; b) backstuguområde å
stads afhysta jord; c) jordlägenhet, som tillhör stad, men
icke är under densamma afhyst, eller torp eller backstugu-
område å sådan lägenhet; d) lägenhetsdel eller område, som
af staten eller kommun förvärfvats för delning emellan den
obesuttna befolkningen l).

Förordningen om lega af torp m. m. afser i och för .sig
icke legoförhållanden på grund af legoaftal, afslutade före den
12 mars 1909, utom att dess 67—72 §§, såsom innefattande
processuella föreskrifter, lända till efterrättelse jämväl då
anspråk på grund af sådant legoförhållande blir föremål för
tvist. Den så kallade retroaktiva förordningen af samma
dag innehåller likväl bl. a., att vissa af ifrågavarande lego-
förordnings stadganden skola tillämpas äfven å tidigare till-
komna legoförhållanden. Att märka är emellertid, att de
antydda stadgandenas retroaktiva verkan är inskränkt till
sådana legoaftal, hvilka, i händelse de hade afslutats efter
den 12 mars 1909, hade underlydt samma stadganden. Lego-
förordningen själf eger nämligen icke användning å legoaftal
af annat slag än de däri omnämda 2), och än mindre kan en
retroaktiv verkan af densamma å tidigare tillkomna legoaftal

1) Å. f. 79 § .
2) Jfr ock å. f. 82
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af annat slag ifrågakomma. Då retroaktiv lag icke får
extenderas, är vidare en retroaktiv tillämpning af förordnin-
gens stadganden icke tillåten i andra än de fall, för hvilka
sådan tillämpning är uttryckligt påbjuden. Särskildt bör
sålunda framhäfvas, att legonämden icke är befogad att taga
vidare befattning med legoförhållande på grund af legoaftal,
afslutade före den 12 mars 1909, än att förlikningsförsök
inför legonämden måste föregå tvist i anledning af sådant
legoförhållande *).

Såvidt icke åberopade retroaktiva förordning förmår
annat, underlyda legoförhållanden, grundlagda före den 12
mars 1909, i regeln de rättssatser, under hvilkas herravälde
sagda legoförhållanden tillkommit. Dessa rättssatser ingå
dels i 16 och 17 kap. Jordabalken, 27 kap. Byggningabalken
och särskilda andra lagrum af 1734 års lag samt förordnin-
gen den 13 juni 1800 rörande städsel och lega af jord på
landet, dels i 13 § af förordningen om egostyckning m. m.
af den 19 december 1864, dels i 16 § förordningen om ego-
styckning af den 19 februari 1883, dels i förordningen af den 10
november 1892, innehållande vissa stadganden rörande lega af
jord på landet, dels i lagen om lega af jord på landet, af
den 19 juni 1902, hvarutom hithörande stadganden ingå i
författningarna om kronohemman och boställen.

De anförda stadgandena i 1734 års lag, likasom 1800
års förordning afse allenast landbo- och torplega, de åbero-
pade egostyckningsförordningarna åter blott torplega. 1892
års förordning däremot åtskiljer lega för jordbruks- och lega
för annat ändamål, men identifierar lega för jordbruksända-
mål med landbo- och torplega. Landbolega är emellertid
enligt alla dessa hvarje upplåtelse på lega af hel jordbruks-
fastighet på landet Såväl i det ena som i det andra af-
seendet företräder jämväl lagen af år 1902, på sätt vid när-
mare granskning af dess innehåll framgår, samma princi-
piella uppfattning som 1892 års förordning. Vidkommande
lagen af år 1902 är härjämte att erinra, att den har en be-

Måhända ock vid öfverlåtelse af legorätten, enligt 32 § andra mom.
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gränsad retroaktiv verkan å tidigare tillkomna legoförhållan-
den af viss beskaffenhet.

Förestående öfversikt gifver utan vidare vid handen, att
en något så när uttömmande redogörelse för jordlegorätten,
så vidt rör den egentliga jordbrukslegan, är förenad med
stora svårigheter och i hvarje händelse i en systematisk
framställning af sakrätten skulle upptaga ett alldeles opro-
portionerligt stort utrymme. Härtill kommer, att 1909 års
författningar i ämnet tillkommit med åsidosättande såväl af
enskild rätt som af lagtekniska principer och därför erbjuda
tolkningen stora svårigheter, så att en utläggning af deras
innehåll med anspråk på giltighet icke gärna kan göras an-
norlunda än i en omfattande motiverad monografisk fram-
ställning. På grund häraf måste den egentliga jordbruksle-
gan och äfven sådan lega af backstuguområde, som faller
under 1909 års förordning, här lämnas å sido.

53 §. Annan jordlega än torp- eller landbolega eller lega af
backstuguområde.

Hvarken 1892 års förordning, lagen af år 1902 eller de
tidigare lagbuden om jordlega uttala sig om lega för jord-
bruk, hvilken icke är landbo- eller torplega, och än mindre
om legoaftal, hvarigenom tillgodonjutande af viss förmån af
eller å en landsfastighet upplåtes åt legotagaren. Lega af
sistberörda slag finnes dock stundom omnämd i någon annan
författning, exempelvis förordningen om jakt. Angående lega
af jord på landet för annat ändamål än jordbruk ingå där-
emot en del bestämningar såväl i 1892 års förordning som
i lagen af år 1902.

I hufvudsak underlyda alla dessa slag af jordlega vissa
för dem gemensamma rättssatser. Legoaftalet skall ingås
skriftligen och med vittnen *) samt angifva legorättens före-
mål, legovederlaget, legotiden och tiden för urkundens upp-

!) Jfr 1902 års lag 1 §; K. F. om jakt den 20 oktober 1898 9 §.
Enligt 1892 års förordning var skriftlig form tillräcklig.
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rättande 1). Belefvas tilläfventyrs särskilda legovillkor, skola
dessa, för att gälla, upptagas i den skriftliga aftalsurkunden.
Angående verkan af form brist i legoaftal, som redan satts i
verket, gälla de tidigare angifna allmänna grundsatserna,
utom att muntligt legoaftal eller visserligen skriftligt, men
utan vittnen ingånget legoaftal om jakträtt får af hvardera
kontrahenten när som helst uppsägas.

Längsta legotiden är femtio eller, i fråga om lega af
jakträtt, tjugufem år2). Saknas bestämning om legotiden,
gäller aftalet så länge det icke uppsäges.

Legotagarens befogenheter, legoåret, legovederlaget och
tiden för dess gäldande, samt äfventyret däraf att legotagaren
öfverskrider sin befogenhet eller uraktlåter att gälda lego-
vederlaget bestämmes fritt af kontrahenterna. I legoaftal,
hvarigenom visst område af fastighet upplåtes till begag-
nande för annat ändamål än jordbruk, kan dock icke efter
den 19 juni 1902 rättsgiltigt bestämmas, att legorätten för-
verkas eller får uppsägas på andra grunder än de, hvilka
äro angifna i 35, 36, 38 och 43 §§ af 1902 års lag3).

Legotagaren eger icke begagna det utlegda eller lego-
aftalets föremål för annat ändamål än aftalet angifver, ej
heller så utöfva sin legorätt, att dess föremål försämras, så
vidt ej sådant är i aftalet medgifvet eller måste följa af det
åt honom upplåtna begagnandets egen beskaffenhet. Utan
legogifvarens samtycke får legotagaren icke föryttra legorätten,

1) Jfr 1902 års lag 3 §.
2) Jfr 1892 års fg 3 § och 1902 års lag 2 §, K. P. om jakt 9 §.
3) Möjlig är dock äfven den tolkning, a t t 61 § 1902 års lag åbe-

ropar lagens 6 § allenast i sammanhang med 36 §, eller m. a. o. för a t t
framhäfva, a t t frivillig öfverlåtelse af fastigheten icke bryter legostäm-
man. För en sådan tolkning talar, dels a t t 61 § icke åberopar 35 och
43 § § och a t t förty, om dessa det oak tad t böra tillämpas, detsamma
borde gälla äfven om 39 §, ehuru denna uppenbarligen icke får använ-
das å lega af ifrågavarande slag, dels a t t den »sociala" anledning a t t
utesluta kontrahenternas fria bestämningsrät t , hvilken åberopats i fråga
om landbo- och torplega, icke förefinnes vid legoaftal af nu föreva-
rande slag. Antages denna tolkning, bortfaller det i texten angifna
undantaget helt och hållet.
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där icke legoaftalet uttryckligen tillåter dess öfverlåtande
utan legogifvarens lof x), och icke heller i grund af sin lego-
rätt konstituera legorätt till förmån för annan a).

Legorätten gäller icke blott mot den, hvilken personligen
bindes af legoaftalet; den är en sakrätt, hvilken obetingadt
gäller mot tredje man, så länge den består 3). öfverlåtelse
af den fastighet, hvarå sakrätten hvilar, medför emellertid,
att nye egaren kan genom uppsägning bringa legorätten att
upphöra. Å andra sidan är legotagaren befogad att begära
och vinna inteckning af legorätten och sålunda utesluta ny
egares uppsägningsrätt. Har legoaftalet intecknats, gäller
det obetingadt mot ny egare, hvilken åtkommit fastigheten,
medan inteckningen ännu var i kraft. Att märka är likväl,
att legorätten vid exekutiv auktion kan beaktas allenast om
rättigheten är intecknad, och att förty köparen i motsatt fall,
likasom ock där den intecknade legorätten vid auktionen icke
kunnat upprätthållas, är berättigad till uppsägning. Ny egare,
hvilken är befogad att uppsäga legorätten, synes vara skyldig
att utöfva denna befogenhet inom skälig tid, vid äf ven tyr
att han eljes bör anses hafva godkänt legorättens fortfarande
giltighet. Ett direkt godkännande, om än blott muntligt,
afskär likaledes befogenheten att uppsäga.

Angående ointecknad lega af visst område för annat
ändamål än jordbruk gälla härutinnan så till vida af vikande
bestämningar, att frivillig öfverlåtelse af fastigheten väl upp-
häfver legorätten, om legotagaren ännu icke kommit i utöf-
ning af densamma, men däremot i motsatt fall icke grund-
lägger befogenhet för nye egaren att uppsäga aftalet. I fall
af exekutiv försäljning måste åter nye egaren inom ett år
därefter uppsäga legoaftalet, vid äfventyr att aftalet fort-
farande eger bestånd gentemot honom 4).

1) Jfr 1912 års lag 35 §, J. B. 16: 6.

2) Jfr 1902 ära lag 33 §, B. B. 8: 5.

3) Jfr 1902 års lag, 58, 59 §§ , J. B. 16: 6.
4) 1902 års lag 36 §.

18
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Legorätten upphör, utan uppsägning, med den aftalade
legotidens utgång. Före nämda tids utgång kan legogifvaren
uppsäga aftalet

a) om legotagaren begagnar det utlegda till annat ända-
mål än legoaftalet angifver.

b) om han obehörigt så utöfvar sin legorätt, att dess
föremål väsentligt försämras;

c) om legotagaren öfverlåter legorätten eller konstituerar
legorätt till förmån för annan utan legogifvarens lof, där
sådant hade erfordrats; och

d) om legotagaren gör sig skyldig till grof försummelse
vidkommande legovederlagets gäldande.

Uppsägningen bör ock i dessa fall ske inom skälig
tid, vid äfventyr att legogifvaren eljes anses hafva godkänt
legorättens fortfarande bestånd.

I dessa fall upphör legorätten i och med uppsägningen.
Däremot synes legorätten vid uppsägning på annan grund
fortbestå till det löpande legoårets slut; om visst område är
upplåtet för annat ändamål än jordbruk, upphör legorätten
först å laga fardag, d. v, s. den 14 mars af andra kalender-
året efter den Thomedag (21 december), som följde näst efter
uppsägningen 1).

Äfven härutinnan gälla af vikande bestämningar om
legoaftal af sistnämdt slag, som ingåtts efter den 19 juni
1902. Vidkommande berörda bestämningar hänvisas till
35, 38, 43, 44, 45 och 46 §§ i 1902 års lag, jämförda med
dess 9 § 2). ' \ . i

Vid legoförhållandets upphörande har legotagaren jus
tollendi. Upphör legoförhållandet genom uppsägning af jord-
egaren före den aftalade legotidens utgång, tillkommer lego-
tagaren ock ersättning för förbättring å legoföremålet; grun-
dar sig uppsägningen å timad öfverlåtelse af fastigheten, är

1) J. B. 16: 5, 1892 års fg. 2 §.

2) Jfr dock not. 3 å sid. 272.
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legotagaren därjämte berättigad till ersättning för sitt öfriga
negativa aftalsintresse x).

Legogifvaren har rätt att till säkerhet för legovederlaget
och sådan ersättning, som tillkommer honom på den grund
att legotagaren öfverskridit sin befogenhet, resp. brustit i
fullgörande af sina åligganden, kvarhålla legotagarens gods,
som till följd af legoaftalet finnes å det utlegda området,
eller som i och för legorättens utöfvande finnes å den fastig-
het, hvilken är legorättens föremål 2). Därjämte åtnjuter
legogifvaren för sådana fordringar vid legotagarens konkurs
och vid utmätning i hans bo förmånsrätt i nämda egendom 3).
Retentionsrätten rubbas icke däraf, att egendomen af lego-
tagaren föryttrats till annan, om blott egendomen fortfarande
är kvar å stället. Utom vid lega af visst område för annat
ändamål än jordbruk, hvilken tillkommit efter den 19 juni
19024), omfattar retentionsrätten ifrågavarande egendom,
oberoende däraf, huruvida den är sådan eller bland den in-
går sådant, som legotagaren egde undantaga vid utmätning
för annan gäld. Förutsättning för retentionsrätten synes
böra anses vara, att legovederlaget eller afraden förfallit till
betalning. Förmånsrätten åter gäller alltid det löpande
legoårets afrad, ehvad denna är förfallen eller icke, och i
senare fallet äfven afraden för det föregående legoåret, men
också ogulden afrad för de senaste förfallodag närmast före-
gående två legoåren, om legogifvaren utan oskäligt dröjsmål
påbegynt och sedan fortsatt utsökning af sådan afrad, dock
alltid med den inskränkning att förmånsrätt icke i någon

x) J. B. 16: 15. Huruvida skyldigheten a t t gällda ersättningen i
sistnämda del enligt 1734 års lag åligger nye egaren eller legogifvaren
eller hvardera är tvifvelaktigt; praxis har omfattat det förstnämda
alternativet, och samma uppfattning är uttalad i 1902 års lag.

2) J. B. 16: 7, 17: 3; jfr 1902 års lag 55 §.
3) K. P. om förmånsrätt den 9 november 1868 6 § (i K. F. den 19

juni 1902).
4) 1902 års lag 55 §.

5) J. F. T. 1910 s. 440 ff.
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händelse eger rum för mera än tre års afrad ]). Vid utmät-
ning åtnjuter legogifvaren förmånsrätt för ersättning blott i
händelse ersättningsbeloppet redan är uttömdt 2).

54 §. Lega af hus.

I. Lega af hus är för handen, då helt hus eller sådan
del af hus, som utgör ett afskildt, ett eller flere rum inne-
fattande helt för sig, på bestämd tid såsom bostadslägenhet
eller för annat ändamål upplåtes till hyresmannens uteslu-
tande begagnande och förfogande mot visst, för år eller
kortare tid utgående motsvarande vederlag. Väsentligt är,
såväl att hyresmannen skall ega enskildt nyttja den uthyrda
lägenheten, som att den för hyresändamålets tillgodonjutande
nödiga tillsynen och vården om lägenheten tillkommer ute-
slutande honom s). Lega af hus är därför icke upplåtelse
af rätt att jämte andra bebo ett gemensamt rum, ej heller
uthyrande af rum exempelvis med åtföljande städning. Där-
emot kan legan jämväl omfatta tomten. Med befogenheten
att begagna viss del af hus kan likaledes vara och är äfven
vanligen förenad rätt att gemensamt med andra begagna
annan lägenhet i huset eller eljest någon förmån. Egen-
skapen af huslega uteslutes icke heller däraf, att äfven lös-
ören, såsom möbel och husgeråd, inbegripas i legan 4).

För legoaftal af hus är icke viss form föreskrifven; dock
är skriftlig affattning nödvändig för aftalets intecknande.
Ingå jämväl lösören i aftalet, böra de vara med åsätt värde
upptecknade i aftalet eller i bilaga till detsamma, om egaren

1) J . B . 17: 3 .
2) K. F . om förmånsrä t t 20 § (i K. P . den 3 december 1895).
3) J . B. 16: 12, 13; 17: 5, jfde med H. B. 13: 4; 17: 5, enligt

hvilka legogifvaren vid huslega alltid kallas Begaren", vid a n n a t hyres-
aftal däremot »hyresvärd", den där ock förutsattes tillkomma ersätt-
ning för kost. Om hyresaftal af sistnämda slag talar lagen i H. B.
13: 1. Hvartdera slaget afses dock i H. B. 17: 5.

4) J. B. 16: 12.
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skall vara fri bevisskyldighet beträffande det upplåtnas antal
och beskaffenhet 1).

Hyrestiden beror på kontrahentens öfverenskommelse,
men synes enligt lagens analogi icke få öfverstiga femtio år.
Vid lega på år är legoåret, i saknad af motsatt uttrycklig
bestämning i legoaftalet, att räkna från den 1 juni till den
1 juni. Hyresaftal utan bestämd legotid anses åter i tvifvel
vara slutet åtminstone för tiden intill nästa fardag 2).

Likaledes är åt kontrahenterna öf verlämnadt att bestämma
betalningstiden för vederlaget, här kalladt ,,hyra". Är ej tid
i aftalet utsatt, förfaller hyran till betalning åtta dagar före
legostämmans eller, om denna omfattar flere år, hvarje lego-
års utgång 3). Till säkerhet för hyran eger legogifvaren kvar-
hålla den hyresmannen tillhöriga lösegendom, som denne infört
i den uthyrda lägenheten, och åtnjuter vid hyresmannens
konkurs eller utmätning i hans bo förmånsrätt i sagda egen-
dom för ett års hyra, vare sig denna ännu icke förfallit
till betalning för det löpande eller återstår ogulden för det
närmast föregående hyresåret. Retentionsrätten omfattar
äfven sådan egendom, som vid utmätning för gäld eljes
finge af gäldenären undantagas. Legogifvaren är skyldig
att omedelbart utsöka förfallen men ogulden hyra, och hans
förmånsrätt omfattar därför icke i någon händelse hyra för
längre tid än ofvan sagts 4).

Underhållet af den uthyrda lägenheten, likasom under-
hållet och vården af den byggnad, hvari densamma finnes,
åligger legogifvaren. Måttet för underhållsskyldigheten är,
så vidt ej annat aftalats, att den uthyrda lägenheten skall
nöjaktigt motsvara sitt ändamål efter de fordringar, sed och

1) J . B. 16: 12.
2) J . B. 16: 10; K. K. den 17 m a r s 1859.
3) J . B. 17: 5.
4) Se härom de olika meningar, hvilka uttalats i Jur. För. Tid.

för år 1881, ss. 282 ff, 404 ff, 1882 s. 16 ff, 1903 s. 244 ff. Den i
texten uttalade uppfattningen vidhandengifves af en jämförelse mellan
J. B. 17: 5, K. P. om förmånsrätt 5 § och 20 § mom. 2, enligt K. F.
den 3 december 1895, Promulg. f:d till U. L. 22 §.
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rådande ekonomiska förhållanden ställa på en sådan lägenhet.
Underlåter legogifvaren, oaktadt tillsägelse med vittnen, att
afhjälpa brist, hvaraf hyresmannen lider intrång eller verklig
olägenhet, eller utföra utlofvad förbättring, eger hyresmannen
själf låta verkställa arbetet och från hyran af draga kostna-
den för detsamma; kan kostnadens belopp ej af hyresmannen
visas, bestämmes den genom gode mäns uppskattning. Hy-
resmannen åter åligger att egna själfva hyreslägenheten sådan
vård, som en omsorgsfull man använder vid nyttjandet af
egen bostad, och svarar för skada, som genom underlåtande
häraf eller eljest genom vårdslöst eller otillåtet nyttjande
orsakas å lägenheten 1).

Hyresman är icke berättigad att utlega den hyrda lägen-
heten eller del däraf åt annan. Däremot kan hyresmannen
under bestående legostämma uppsäga hyresaftalet under er-
bjudande af lika god hyresman, som är villig att i hans
ställe öfvertaga legan. Sådan uppsägning förpliktar husega-
ren . att befria hyresmannen, om den såsom hyresmannen
erbjudne är lika god som den förre d. v. s. om den erbjudne
såväl till sin person som med afseende å sina förmögenhets-
förhållanden är sådan, att husegaren objektivt bedömdt bör
skäligen vara nöjd med honom. Husegarens godkännande
ersattes af dom, som ålägger honom att såsom hyresman
godkänna den erbjudne; oskälig vägran att godkänna den
erbjudne ådrager husegaren skyldighet att ersätta hyresman-
nen den skada, denne till följd häraf lidit 2).

Legoförhållandet upphör icke med aftalade legotidens
utgång i och för sig, utan blott i kraft af föregående upp-
sägning, så vidt ej motsatsen är aftalad. En öfverenskom-
melse härom måste likväl alltid anses inneligga i bestäm-
ningen af viss legostämma, hvars utgång icke sammanfaller
med fardag. Uppsägning skall ske sist två månader före den
afsedda flyttningstiden, så vidt ej annan uppsägningstid är
aftalad. öfverenskommelse om uppsägningstid eger dock i
tvifvel tillämpning endast å uppsägning till afflyttning vid

i) J. B. 16: 12.
a3 J. B. 16: 11.
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legostämmans slut. Huruvida dylik öfveienskommelse gäller
emot ny egare, hvilken är berättigad att uppsäga legoaftalet,
är tvifvelaktigt; skäl vore före praxis att bejaka detta spörs-
mål. Underlåten uppsägning vid hyresaftal på år medför
alltid, att legorätten under förra villkor fortbestår äfven
hela det följande hyresåret.

Under vissa omständigheter kan legan äfven under på-
gående legostämma brytas. Där hyresgästen försummar att
å aftalad tid betala hyran eller för ett lastbart och lösaktigt
lif, så att den uthyrda lägenheten kommer i vanrykte, eger
legogifvaren ,,utsäga" honom, med verkan att han är pliktig
omedelbart afflytta men likväl betala hyran till nästa fardag1).
Hyresmannen, resp. hans rättsinnehafvare får åter vid laga
förfall efter tillsägelse likaledes genast afflytta, med skyldig-
het att gälda hyran till nästa fardag 2). Såsom laga förfall
anses, bland annat, om hyresmannen för sin tjänst nödgas
flytta till annan ort eller aflider 3). Slutligen är legogifvaren,
om han blir husvill, berättigad att uppsäga hyresmannen till
afflyttning å den fardag, som infaller näst efter två månader
från uppsägningen 4). Fardagar äro första dagen i juni och
första dagen i december månad.

Lega af hus grundlägger en sakrätt, hvilken gäller emot
en hvar, så länge den består. Äfven här medför dock öfver-
låtelse af den fastighet, hvarå rättigheten hvilar, att nye
egaren kan genom uppsägning bringa rättigheten att upphöra.
Har sådan uppsägning skett, upphör legorätten å laga fardag.
Är legoaftalet afslutadt på år, synes den i aftalet liggande
öfverenskommelsen, att uppsägning får ske endast till af-
flyttning den 1 juni, kunna tillerkännas obetingad verkan
mot ny egare, och med laga fardag sålunda i förevarande
fall vara att anse den 1 juni, icke den 1 december. Angående
legotagarens befogenhet att vinna inteckning till säkerhet för
legorättens bestånd och verkan af vunnen inteckning gäller

1) J. B. 16: 14.
2) J. B. 16: 11.
3) R. B. 12: 1.
4) J. B. 16: 15.
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hvad ofvan i 53 § sagts. Är legorättens föremål väl icke en
fastighet, men byggnad å annans grund, gifver öfverlåtelse af
byggnaden likaledes den nye egaren befogenhet att uppsäga
legoaftalet, så framt legorätten icke vid öfverlåtelsen var
intecknad.

II. Under huslega faller äfven lega af tomt i stad,
oberoende af det ändamål, för hvilket tomten upplåtes. Stad-
gandena om huslega ega likaledes i tillämpliga delarx) an-
vändning å sådan lega, hvarigenom endast tillgodonjutande
af viss förmån af eller å stadsfastighet upplåtes åt lego-
tagaren.

Lagbuden om huslega äro väl i och för sig meddelade
endast för lega af hus i stad. Emellertid ega de tillämpning
äfven å sådana legoförhållanden å landet, hvilka sakligt
innefatta huslega.

10 KAPITLET.

Fastighetsservituter.
55 §. Begreppet servitut.

I. „ Servitut" är ett från den romerska rätten härstam-
mande uttryck för det, som 1734 års lag i R. B. 25: 17 och
JO: 20 benämner ,,besvär och last, som ligger å jord" och
som jordens egare ,,af annan tåla bör." I förstnämda lag-
rum beskrifves det afsedda förhållandet så, att å jorden
ligger besvär och last ,,af vägar, fädrift, vatuledning och
mera". R. B. 10: 20 åter hänvisar genom sin lydelse till
J. B. 7: 4, 5 och karakteriserar således där nämda rättsför-
hållanden i stad såsom ,,besvär och last, som granne af
annan tåla bör".

*) Icke alla stadganden om huslega äro tillämpliga å lega af det
i texten antydda slag. Sålunda är exempelvis legotagaren icke sådan
^hyresman", lika litet som han, om legorättens föremål är landsfastig-
het, är sådan nbrukare", som U. L. 3: 9 afser.
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Närmare än som sålunda skett angifver 1734 års lag
icke, hvad med „besvär och last" skall förstås. Stadgandena
om afgärda by, hvilka stundom åberopats, hänföra sig näm-
ligen blott till ett sameganderättsförhållande och ega sålunda
icke här någon tillämpning. De i R. B. 25: 17 omnämda
särskilda slagen af besvär och last äro åter endast exempel,
och icke heller J. B. 7: 4, 5 innefatta ett fullständigt upp-
räknande af alla fall, hvilka äro att hänföra till besvär och
last. Å andra sidan följer emellertid af 1734 års lags system,
att de särskildt omnämda fallen af besvär och last äro an-
förda såsom typiska fall, och att under begreppet besvär och
last endast falla rättsförhållanden, hvilka till sitt väsen äro
af samma beskaffenhet som de af lagen uppräknade. Genom
utredande och generalisation af det typiska i dessa fall kan
sålunda servitutsbegreppets innehåll härledas.

Gemensamt för de ifrågavarande fallen af besvär och
last är, att de icke innefatta någon befogenhet för den be-
rättigade att tillegna sig alster af den fastighet, hvarå be-
sväret hvilar, eller annat, som hör till fastigheten. Denna
negativa begränsning af servitutsbegreppet framgår jämväl
ur det allmänna förbudet i J. B. 4: 9, enär nämligen förbudet
utesluter konstituerande af en rättighet, hvilken skulle inne-
fatta, att tillgodogörandet af en landsfastighets afkastnings-
förmåga i större eller mindre omfattning är egaren afhändt.

Följdriktigt får servitut icke heller innefatta jakt- eller
fiskerätt. Det undantag gäller visserligen, att rätt till fiske
å visst, till läge och gränser noga bestämdt område kan ega
rum i grund af urminneshäfd 1). Men detta undantag är af
den beskaffenhet, att det bekräftar regeln. I det lagen er-
känner dylik fiskerätt allenast i fall af urminneshäfd, har
den nämligen ock uttalat, att dylik rätt icke får stiftas, och
att den sålunda normalt icke kan utgöra en servitut.

Gemensamt för de af lagen särskildt omnämda fallen,
och jämväl uttryckt i lagens allmänna karakteristik af servi-
tuter, är vidare, att besvär och last är något, som jordega-

!) J. B. 12: 4.
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ren skall tåla eller som ligger å, betungar jorden, och hvilket
är af privaträttslig art. Väsentligt för servitutsbegreppet är
sålunda, att det innefattar en icke redan omedelbart ur lag
härflytande inskränkning i fastighetsegarens rätt. Den be-
svärade fastighetens egare måste lida något intrång i de
befogenheter, hvilka tillkomma honom i kraft af hans egande-
rätt, hvilket intrång å ena sidan beror på en särskild rätts-
grund och å den andra sidan icke får vara af den beskaffen-
het, som ofvan beskrifvits. En sådan inskränkning i egarens
rätt kan i och för sig innefatta, att ett positivt intrång å
den besvärade fastigheten måste af egaren tålas, eller ock
att något måste af honom underlåtas, hvilket han eljes såsom
egare vore befogad att företaga. Ett positivt intrång å den
besvärade fastigheten kan närmast tänkas sålunda, att hand-
lingar i visst, på ofvananfördt sätt negativt begränsadt syfte
få företagas af annan inom den besvärade fastighetens om-
råde, eller att ett genom dylika handlingar åvägabragt faktiskt
tillstånd å fastigheten måste fortbestå. Men intrånget kan
ock ega rum utan så beskaffadt omedelbart inverkande å
den besvärade fastigheten, nämligen sålunda, att å en annan
fastighet vare sig företages handling eller upprätthålles ett
faktiskt tillstånd, hvars verkningar sträcka sig äfven inom
den besvärade fastighetens område och beröra denna på an-
nat sätt eller i större omfång än eljes vore tillåtet, eller
hvaraf en olägenhet för den besvärade fastigheten uppstår,
mot hvilken grannelagsrätten eljes skulle skydda egaren. Ett
intrång af negativt innehåll i egarens rätt föreligger åter,
om ett visst, vare sig af naturen eller af egaren själf åväga-
bragt faktiskt tillstånd å den besvärade fastigheten icke får
af honom rubbas, eller om eljes någon handling, innefattande
utöfning af eganderätten, icke får af honom företagas, resp.
dess företagande kan af den berättigade förbjudas.

De i lagen särskildt omnämda fallen af besvär och last
innefatta alla ett intrång af förstnämda slag. De äro så-
lunda hvad man kallar positiva servituter i motsats till så-
dana servituter, hvilkas innebörd består däri, att något skall
underlåtas. Visserligen kan „besvär af vatuledning" tänkas
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jämväl såsom en rent negativ servitut, nämligen så att ett
visst vattenbäcken eller vattnets naturliga lopp till och från
detsamma inom den besvärade fastighetens område icke får
ändras, eller att källåder inom detsamma icke får afskäras;
och hvad vidkommer den rätt till „vattenställe" och „vat-
tens ledande", hvilken i nu gällande stadganden om servi-
tuter å landfastighet är medgifven, tala i själfva verket
mycket starka skäl för den tolkning, att en sådan servitut får
stiftas såsom en negativ servitut med nyssangifna innehåll.
Sannolikt är dock icke, att 1734 års lag med ifrågavarande
besvär afsåg annat än en positiv servitut.

Men om än 1734 års lag icke uttryckligen erkänt andra
än positiva servituter, så får dock, åtminstone så vidt gäller
städerna, icke däraf slutas, att lagen förbjudit negativa
servituter. Otvifvelaktigt är nämligen, att de negativa
servituterna rymmas under begreppet besvär och last, som
ligger å jord, och då lagen i 29 kap. B. B. öfverlämnat åt
städerna att bestämma om stadstomternas bebyggande, så
är därmed städerna jämväl förbehållet att i byggnadsordnin-
gen stadga, om, under hvilka villkor och på hvad sätt servi-
tuter få stiftas, utan annan inskränkning än att dessa servitut
icke strida mot själfva servitutsbegreppet1). 1 ingen hän-
delse kan man därför gå längre än att enligt 1734 års lag
negativa servituter icke äro tillåtna i landsfastighet, men få
stiftas i stadsfastighet, om och såvidt sådana servituter äro
förutsedda i stadens byggnadsordning, och under iakttagande
af de föreskrifter vidkommande bl. a. publicitet, byggnads-
ordningen innehåller.

Väsentligt för servitutsbegreppet är slutligen, att den
rättighet, hvilken kommer till uttryck i besväret och lasten,
är konstituerad till förmån för och anknuten vid viss fastig-
het. En servitut kan dock i vissa fall vara anknuten vid
stad, bergverk eller manufakturinrättning. Byggnadsservitut
synes ock kunna stiftas till förmån för byggnad å annans
grund.

i) Jfr ock J. T. T. 1907 s. 111.
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Under äldre tider hafva emellertid, delvis i grund af
specialstadganden, tillkommit servituter, hvilka icke öfverens-
stämma med lagens servitutsbegrepp. Af detta slag är den
bergverk eller manufakturinrättning genom öfverhetlig reso-
lution förbehållna rätten till kolfångst och andra skogsför-
nödenheter från viss lägenhet. För att sådan servitut i
jordlägenhet, som efter den 9 september 1851 sålts till skatte,
skall fortfarande bestå, skall dock servituten vara i skatte-
brefvet upptagen såsom fortfarande gällande 1). Vid afsönd-
ringsaftal har väl stundom parcellen förbehållits rätt till
skogsfångst å stomlägenheten, men dylikt förbehåll synes
icke gälla mot ny egare af stommen, till hvilken denna öf-
verlåtits.

Vid storskifte eller klyfning har stundom bestämts, att
betesmarken äfven efter skiftet skall användas gemensamt.
En sådan bestämning har väl enligt skiftesförfattningarna
icke kunnat vidtagas, om än samtlige skiftesdelegare därom
enats. Men så länge och så vidt icke den gemensamma
betesrätten uppsäges, består likväl i kraft af bestämningen
ett ömsesidigt servitutsförhållande emellan de jordlägenheter,
hvilka bildades genom skiftet. En hvar af dessa är till för-
mån för de öfriga besvärad med. men tillgodonjuter på samma
gång i en hvar af dem en servitut. hvars innehåll är att
lägenhetens innehafvare är befogad att hålla sina kreatur å
bete jämväl på den andra lägenhetens mark. Å andra sidan
är delegare i skiftet, som icke biträdt öfverenskommelsen,
och ny egare af lägenhet inom skifteslaget när som helst
berättigad att uppsäga den gemensamma betesrätten, med
verkan att hans lägenhet befrias från servituten och upphör att
hafva servitut i de öfriga. Sistnämda verkan inträder jämväl
gentemot den, hvilken tilläfventyrs har en sakrätt i den fri-
gjorda lägenheten. I analogi med hvad gäller om uppsäg-
ning af stängselskyldighet synes likväl uppsägningen böra
ske inom oktober månad för att gemensamheten skall upp-
höra vid årets utgång.

i) Skogslagen 15 §.



285

En utöfver lagens servitutsbegrepp gående servitut är
ock rätten till husbehofsmäld, hvilken väl icke är i lag om-
nämd, men dock städse i rättskipningen erkänts. Såväl
tillkomsten af denna servitut som dess säregna beskaffenhet
finner sin förklaring däri. att densamma vanligen trädt i stället
för egande- eller sameganderätt till ett kvarnställe. Ett i lagen
själf omnämdt undantag är slutligen fiskerätt. Såsom redan
antydts, erkänner lagen dock icke en dylik rätt i annat fall,
än att rättigheten omfattar blott en viss, till sina gränser
noga bestämd del af en jordlägenhets eller en bys vatten-
område och grundar sig å urminneshäfd.

Sedan den 1 januari 1896 kan såsom servitut icke kon-
stitueras annan rätt i landsfastighet än rätt till väg, fädrift,
vattenställe, vattens ledande, vattens uppdämmande, båtplats
samt plats för utöfvande af en dessförutan bestående fiske-
rätt ]). Såsom tidigare antydts, kan rätt till vattenställe
eller till vattens ledande vara en negativ servitut. Vid af-
händelse af strömfall synes ock fortfarande kunna förbehållas
rätt till husbehofsmäld.

Utöfver de nyssnämda erkänner lagen emellertid en om-
fattande grupp af servituter, nämligen de, hvilka vattenrätten
omförmäler. Denna grupp måste dock här förbigås, hvarmed
ock frågan, huruvida dessa i alla afseenden falla under eller
gå utöfver det ofvanangifna servitutsbegreppet, lämnas öppen.
Anmärkas bör allenast, att servituter af ifrågavarande slag
kunna vara anknutna vid visst vattenverk.

Med afseende å de inskränkningar, hvilka en fastighets
begagnande genom expropriation kan underkastas, gäller icke
den begränsning, servitutsbegreppet angifver. Då fastighet
underkastas sådana inskränkningar, grundlägges emellertid
städse en motsvarande sakrätt; och denna rätt är, om än
gående utöfver servitutsbegreppet, i hvarje händelse en med
servitutsrätten analog rätt.

II. En rättighet af samma innehåll som en fastighets-
servitut kan förekomma äfven såsom en personlig servitut.

K. P. om jorddelning 10 §.
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Visserligen är legoaftalet den form, som lagen anvisar för
en bindande, inskrifningsgill upplåtelse af dylik rätt, och
på sistnämdt sätt konstituerad rättighet, är icke en servitut.
Men en personlig servitut af alldeles samma innebörd som
en fastighetsservitut kan konstitueras genom undantag vid
föryttring af fastighet och har samma rättsverkan mot ny
egare af fastigheten, som vid köp gjordt undantag öfverhuf-
vud eger. Ej heller vidhandengifver lag att annat aftal, inne-
fattande konstituerande af en personlig rätt af nu ifrågava-
rande art, vore ogildt, och däraf måste slutas, att aftalet
gäller och rättigheten består gentemot den, hvilken upplät
densamma. Däremot får en sådan rättighet icke intecknas
och icke heller vid exekutiv auktion beaktas. Den besvä-
rade fastighetens exekutiva försäljning förintar därför rättig-
heten, och en frivillig öfverlåtelse medför, att nye egaren
kan när som helst uppsäga rättigheten, med verkan att den
genast upphör.

56 §. Fastighetsservituternas väsen, innehåll och omfång.

I. Såsom ofvan utredts, är fastighetsservitut en vid viss
fastighet anknuten sakrätt i annan fastighet, i kraft af
hvilken den sistnämdas egare måste vare sig tåla ett intrång
eller en olägenhet af viss beskaffenhet, hvilken han eljes
såsom egare icke behöfde lida, eller underlåta handlingar,
hvilka han eljes såsom egare vore befogad att företaga.

Subjekt för denna sakrätt är väl den för tiden varande
egaren af den härskande fastigheten. Men servitutsrätten
utgör tillika ett oskiljaktigt tillbehör till nämda fastighet.
Hvarje begränsad sakrätt, som har den härskande fastigheten
såsom sitt föremål, omfattar därför med denna äfven servi-
tutsrätten, om och så vidt den ifrågavarande sakrätten inne-
bär befogenhet till ett sådant brukande eller nyttjande, som
servituten enligt sitt ändamål afser att möjliggöra eller un-
derlätta. Innehafvaren af sådan sakrätt har således en egen
befogenhet att inom de gränser, nämda sakrätt angifver,
utöfva servitutsrätten.
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Såsom utgörande ett tillbehör till den härskande fastig-
heten påverkas å andra sidan servitutsrätten icke däraf, att
den härskande och den besvärade fastigheten komma i samma
egares hand, utan består fortfarande oberoende af en sådan
rättsförändring. Vid jorddelning t. o. m. stiftas fastighets-
servitut i en fastighet till förmån för viss annan fastighet
alldeles utan afseende därå, huruvida dessa tillhöra samma
egare eller icke. Något principiellt hinder finnes icke ens för
egaren af två fastigheter att stifta en servitut i den ena till
förmån för den andra; och äfven praktiskt taget kan detta
ske, där grundläggandet af en servitut förutsätter dess in-
skrifning i tomtbok.

II. Fastighetsservitutens innehåll är begränsadt sålunda,
att den icke får innefatta, att den besvärade fastighetens-
egare skall fullgöra något. Ett undantag är dock rätten till
husbehofsmäld. Den antydda begränsningen går icke heller
längre än att servitutens hufvudsakliga innehåll skall vara
skyldigheten att tåla eller underlåta något. Däremot kan
vid sidan af ett sådant hufvudsakligt innehåll i servituten
ingå äfven det, att den besvärade fastighetens egare åligger
ett positivt handlande, såsom framför allt skyldigheten att
underhålla anläggning, hvilken består eller är af nöden i
och för servitutsrättens utöfvande.

En servitutsrätts innehåll in concreto bestämmes dels af
dess särskilda typ, dels af den rättshandling, genom hvilken
servituten stiftas — eller, vid urminneshäfd, af själfva häf-
den — dels af hvardera. I rättigheten ingår städse befogen-
het att företaga sådana handlingar, hvilka, om än de icke
i och för sig falla inom servitutens omedelbara innehåll,
likväl äro nödvändiga för rättighetens utöfvande. Den ser-
vitutberättigade är ock befogad, att då enligt servitutens
innehåll anläggning får hållas å den besvärade fastigheten
eller är af nöden för servitutens utöfvande, utföra sådan
anläggning samt verkställa alla de arbeten, hvilka för sådant
ändamål eller för anläggningens vidmakthållande erfordras.
Skyldighet att underhålla sådan anläggning åligger däremot,
om ej annat framgår, icke den servitutberättigade i större
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mån än en livar, som har ,,handverk" å annans grund, eller
sålunda icke utöfver hvad erfordras för att anläggningens
bristfälliga tillstånd ej må orsaka skada. I vissa fall kan
servitutsrätten ock medföra skyldighet för den berättigade
till annan åtgärd, såsom exempelvis vid vägaservitut att
deltaga i vägens hägnande.

Såsom bestående till förmån för den härskande fastig-
heten är servitutsrätten begränsad till fastighetens husbehof.
Måhända kan ock sägas, att den servitutberättigade icke får
utöfva servitutsrätten med ensidigt tillgodoseende allenast af
sitt eget och fullkomligt åsidosättande af egarens till den
besvärade fastigheten intresse. Såsom allmän regel kan där-
emot icke uppställas, att den servitutberättigade städse eger
företräde till begagnande framom den besvärade fastighetens
egare, och än mindre att servituten städse utesluter fastig-
hetsegaren från att samtidigt begagna fastigheten på ena-
handa sätt som den servitutsberättigade.

Servitutsrätten är alltid odelbar i den mening, att en
del af de i rättigheten liggande befogenheterna icke kan ute-
slutande tillhöra en person, en annan del en annan person.
Delning af den härskande fastigheten har däremot till följd,
att en hvar af de genom delningen bildade fastigheterna
numera har en enahanda servitutsrätt, som därförinnan till-
kom den odelade fastigheten. Delas åter den besvärade
fastigheten i två eller flere, kvarstår servitutsrätten i en
hvar af dessa, så vidt densamma omfattar sådant område,
till hvilket servitutens utöfning öfverhufvud får sträcka sig.

III. En lagligt tillkommen servitutsrätt gäller mot en
hvar. Den inskränkning, servituten innebär, hänför sig icke
till egaren allena, utan ock till hvarje innehafvare af en
begränsad sakrätt i den besvärade fastigheten. Så vidt ser-
vitutens utöfning gör intrång i en tidigare tillkommen sak-
rätt, är dock utöfning gentemot denna utesluten, så länge
hans rätt fortfarande består1). Hvarken är servitutsrättens
intecknande af nöden för dess bestånd eller ens tillåten

Jfr lagen om lega af jord på landet.den 19 juni 1902, 58, 59 §§.
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Servitutsrätten står tillika alldeles utom prioritetsordningen
i den mening, att densamma icke behöfver anmälas vid exe-
kutiv auktion å den besvärade fastigheten och icke heller,
såsom är fallet med de inom prioritetsordningen fallande be-
gränsande sakrätterna, kan rubbas genom den exekutiva för-
säljningen.

Den erkända utöfningen af en servitutsrätts innehåll
innefattar städse besittning, om än så begränsad som den
motsvarande servitutsrätten gifver vid handen. Enligt sakens
natur är dock egenmakt till afvärjande af intrång i besitt-
ningen utesluten vid en negativ servitut.

57 §. Fastighetsservituters stiftande och upphörande.

Den så att säga normala formen för konstituerande af
fastighetsservitut i landsfastighet är laglig bestämning vid
jorddelning. Dylik bestämning angifver ock servitutens inne-
håll och omfång, i hvilket afseende det vid delningen till-
komna förrättningsprotokollet har vitsord. Såsom hjälpmedel
vid tolkning af protokollets innebörd kan dock användas ett
föregående eller vid delningen afslutadt aftal mellan skiftes-
kontrahenterna. Uttrycklig bestämning i förrättningsproto-
kollet är icke heller nödvändig, om delningen utförts enligt
ett mellan parterna därom lagligen upprättadt' af tal, hvari
jämväl konstituerande af en servitut genom delningen är
förutsatt, och denna bestämning är att anse såsom inbegripen
i delningsförrättningen.

Egare af landsfastighet har dock icke varit och är fort-
farande icke betaget att genom rättsärende konstituera en
servitut å en fastighet. Servituter i stadsfastigheter kunna
åter åtminstone i regeln konstitueras blott genom rättsärende.
Vidkommande dylikt rättsärende gälla samma formföreskrifter
som för öfverlåtelse af fastighet, så vidt ej i stad dess bygg-
nadsordning föreskrifver annorlunda. I byggnadsordning kan
ock vara stadgadt det villkor för rättsärendets giltighet mot
ny egare af den besvärade fastigheten, att den skriftliga

19
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stiftelseurkunden skall uppvisas för magistraten, och servituten
antecknas i stadens tomtbok. Åtminstone där sådan publi-
citetsåtgärd är nödvändig, kan rättsärendet vara ett ensidigt
förfogande af den besvärade fastighetens egare; i öfrigt kan
sådant rättsärende svårligen tänkas annorlunda än såsom
ett aftal.

Vissa under äldre tid tillkomna servituter hafva grundats
genom öfverhetligt förordnande, såsom bergverks och manu-
fakturinrättningars rätt till kolfångst. Äfven det förekom-
mer, att stad eger rätt att begagna visst, staden alls icke
eller icke enskildt tillhörigt vattenområde såsom sin hamn, i
kraft af öfverhetligt förordnande att sagda område skall ut-
göra stadens hamnområde 1). Giltigheten af ett sådant för-
ordnande förutsätter, att det ifrågavarande vattenområdet
vi"d tidpunkten för förordnandet tillydde odisponerad krono-
ord; före den 21 februari 1789 kunde dylikt förordnande-
giltigt meddelas jämväl om vattenområde, som tillhörde krono-
hemman. Hvarken jordens indelning i jordlägenheter och
dessas upplåtande eller, än mindre, därefter skedda åbo-
eller egareombyten hafva kunnat upphäfva eller rubba den
sålunda grundlagda servituten, ändå att något förbehåll om
densammas bestånd icke gjorts.

Slutligen komma servituter rättsgiltigt till stånd genom
urminneshäfd 2). I öfverensstämmelse med urminneshäfdens
väsen förutsätter dylikt förvärf, att den makt, som utgör en
i lag medgifven servituts innehåll, under två mansåldrar
ohindradt och okvaldt utöfvats såsom en den utöfvande till-
kommande rätt. I fråga om negativa servituter följer häraf,
att ett blott fortbestående af det tillstånd, hvars upprätt-
hållande å den besvärade fastigheten utgör servitutens inne-
håll, icke grundlägger urminneshäfd: det måste tvärtom på
otvetydigt sätt hafva kommit till uttryck, att tillståndet
under två mansåldrar bibehållits i följd af en den härskande
fastighetens innehafvare tillkommande rätt.

En dylik servitut kan dock bestå i kraft af urminneshäfd.
J. B. 15: 1, 12: 4.
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Angående servituters upphörande meddelar lagen icke
några bestämningar. Endast den negativa begränsning kan
härledas, att vid jorddelning stiftade servituter icke kunna
uppgifvas blott genom privat viljeförklaring.

Tvifvelaktigt är däremot, om regeln ock eger tillämplig-
het å servitut, som eljest stiftats genom aftal eller tillkom-
mit genom urminneshäfd. Af stadgandena angående stor-
skifte följer åter, att sådant skifte upphäfver förut bestående
servitutsrättigheter, så vidt icke af förrättningsprotokollet
eller kartan eller annorledes framgår, att desamma fort-
farande skola ega giltighet.

11 KAPITLET.

Reallaster.
58 §. Reallastens väsen.

,,Tunga", »skatt och tunga" säges hvila å en fastighet,
då viss återkommande prestation skall utgöras från fastig-
heten v). Sådan tunga kallas i doktrinen reallast.

Reallasten kan vara ständig, men ock begränsad till
tiden. Det vanliga är väl, att en regelbundet, å viss tid,
återkommande prestation skall utgöras. Förhållandet kan
dock vara annorlunda; så exempelvis vid reallaster, såsom
skyldigheten att anlägga och underhålla dike eller hägnad,
hvilka i följd af grannelagsförhållande uppstå genom visst
rättsfaktum.

En reallast kan hvila allenast å fastighet. Reallastens
väsen åskådliggöres väl tydligast så, att man tänker sig
själfva fastigheten såsom förpliktad att fullgöra prestationen.
I verkligheten är dock detta blott en bild, enär endast per-
soner kunna förpliktas. Reallasten är en sakrätt, hvars
innehåll är att en återkommande prestation skall utgöras af

i) J. B. 17: 3.
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den besvärade fastighetens egare, och hvilken tillika inne-
fattar, att förfallen prestation vid uteblifvet fullgörande får
uttagas genom tillgodogörande af fastighetens bytesvärde.
Sistnämda sida af reallastens väsen uttryckes ock så, att
fastigheten ,,svarar", ,,häftar" för den förfallna, resp. för-
fallande prestationen.

Den besvärade fastighetens ansvarighet för förfallen
prestation är begränsad till tre år från dennas förfallodag
och afskäres dessutom genom egareombyte och därå kom-
men fasta. I hvartdera fallet fortfar dock ansvarigheten
utöfver den utsatta tidsgränsen, om utsökning af beloppet
begynt inom tre år från förfallodagen, resp. förrän fastebref
gafs, samt sedan utan dröjsmål behörigen fullföljts l).

Nämda begränsning gäller dock icke den anläggnings-
och underhållsskyldighet, hvilken utgör innehållet af en i
grannelagsförhållandet grundad reallast, utan allenast den
ersättning, som skall utgå, om den åsidosatta skyldigheten
fullgjorts af en annan. Begränsningen eger m. a. o. tillämp-
ning å så beskaffad reallast endast så, som om prestationen
hade förfallit till betalning först i och med det faktum, hvar-
med rätt att få ersättning uppkom.

I fråga om lägenhet åliggande bidrag till gäldande af
sådana kostnader för sjösänkningsföretag, som icke förskjutits
af kronan, gälla härjämte afvikande bestämningar. Dels
häftar nämligen fastigheten efter egareombyte icke för presta-
tion, som förfallit till betalning tidigare än ett år före egare-
ombytet, dels kan ny egare, hvilken inropat fastigheten å
exekutiv eller konkursauktion, frigöra fastigheten såväl från
nämda ansvarighet som från själva reallasten därigenom,
att han inom en månad efter det han första gången krafts
för bidrag afsäger sig icke blott all andel i företaget utan
ock rätt till ersättning i fall af företagets nedläggande 2).

I regeln gifver reallasten i och med det en prestation
förfallit till betalning upphof jämväl åt en obligatorisk for-

!) J. B. 17: 3, 4; K. F. om inteckning 22 § (i K. F. den 12 mars

2) V. L. 4: 12.
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dringsrätt, hvars objekt är samma prestation. Väsentligt för
en reallast är dock detta icke. Så exempelvis åligger fastig-
hetsegaren icke personlig ansvarighet för diknings- eller
hägnadsskyldighet, och icke heller för ersättning, som skall
i följd af skyldighetens åsidosättande utgöras, så framt icke
utsökning af ersättningen påbegynts, medan han ännu var
fastighetens egare, och han i denna rättegång ålagts att gälda
beloppet. Med samma begränsning synes å andra sidan fastig-
hetsegarens personliga ansvarighet för bidrag till gäldande
af kostnader för sjösänkningsföretag, hvilka icke förskjutits
af kronan, upphöra i och med det han öfverlåter fastigheten
till annan. Den personligen förpliktade i det obligatoriska
förhållandet är den, hvilken å prestationens förfallodag var
fastighetens egare. I detta afseende likställd med och per-
sonligen förpliktad i stället för egaren är besittare med så
vidsträckt nyttjorätt, att rum för ett faktiskt herravälde för
egaren icke finnes vid sidan af densamma, samt vidare krono-
hemmansbo, boställshafvare och arrendator af boställe; jämte
egaren förpliktad blir landbo.

Angående reallaster af offentligt-rättsligt natur gäller
härutöfver, att de såsom sådana falla utom prioritetsordnin-
gen, medan åter förfallna prestationer stå, väl icke utom,
men dock främst i prioritetsordningen 1). I öfrigt underlyda
de offentligt-rättsliga reallasterna icke privaträtten.

Af offentligt-rättslig natur är städse parcellafgäld, äfven
om den bestämts vid afsöndring, tillkommen före den 1 januari
1896. Detsamma är fallet med frälseräntan, ehuru denna
förvandlats till en privaträtt; om frälseräntan afhandlas här
nedan.

Samma förhållande till prioritetsordningen som de nyss-
nämda intaga vissa reallaster, hvilka väl hafva privaträttslig
grund, men tillkommit i ett offentligt intresse. Af detta
slag äro främst skattelösen, fastighet åliggande, men af kro-
nan förskjuten skifteskostnad samt fastighets bidrag till gäl-

i) K. P. om inteckning 22 § (i K. F. den 12 mars 1909). Vissa
löner gå dock framom förfallna reallastbelopp.
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dande af sådana kostnader för sjösänkningsföretag, som för-
skjutits af kronan; vidare fastighet åliggande skiftesbidrag
och bidrag till gäldande af andra än de af kronan förskjutna
kostnaderna för sjösänkningsföretag; samt slutligen i granne-
lagsförhållandet grundade reallaster, hvilka innefatta en an-
läggnings- och underhållsskyldighet. De förstnämda falla
alldeles utom privaträtten. Likaledes utom privaträtten fal-
ler frågan därom, i hvilken ordning och i hvilket omfång
skiftesbidrag kunna fastighet åhvälfvas.

Till reallasterna synes däremot icke rätteligen kunna
hänföras tomtöre, som skall utgå från ofri tomt i stad. Tomt-
öret utgör nämligen ett vederlag, som utgår för tomtens
besittning och skall utgöras, så länge denna innehafves,
ehuru förenadt med sådan rätt, att jämväl de å tomten be-
fintliga byggnaderna häfta för förfallen afgift enligt de för
reallasterna gällande grunder. Rätten till tomtöre upphör
därför icke heller genom att byggnaderna nedbrinna eller för-
störas, utan endast därigenom att besittningsrätten uppgifves,
så att tomten återgår till egaren. I följd häraf är icke tomt-
öret en å byggnaderna såsom ett enhetligt rättsobjekt hvi-
lande och- af deras fortbestånd beroende tunga, utan har
rättslig tillvaro äfven utan dem i kraft af den till tomtöre
berättigades eganderätt till tomten.

59 §. Frälseränta.

Af reallaster med offentlig-rättslig grund har en för-
vandlats till privaträttslig, nämligen frälseräntan. Enligt tidi-
gare lagstiftning kunde frälseränta uppkomma sålunda, att
kronan till frälseman donerade eller annorledes föryttrade rän-
tan af skattehemman, eller ock så, att egare af frälsehem-
man vid dess föryttring till ofrälseman förbehöll sig viss ränta
från hemmanet. Där räntan af skattehemman är öfverlåten
till frälseman, kallas hemmanet skattefrälse; är åter frälse-
räntan på anfördt sätt åsätt frälsehemman, benämnes detta
frälseskatte. I förra fallet erhöll frälsemannen kronans rätt
till den del af räntan från hemmanet, som öfversköt vanligt
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frälsehemmans skatt tili kronan, likasom han ock inträdde i
den rätt i öfrigt, kronan enligt gällande föreskrifter om
skattemannarätten hade öfver hemmanet. Med bortfallande
af sistnämda rätt har därför äfven innehafvarens af frälse^
ränta rätt i detta afseende eo ipso upphört. Vid frälseräntas
konstituerande genom förbehåll vid föryttring af frälsehem-
man bestämdes åter uteslutande genom aftalet såväl räntans
storlek och beskaffenhet, som ock huruvida och i hvad mån
någon rätt öfver hemmanet skulle tillkomma räntetagaren.

Medan i förstnämda fall endast frälseräntans afskiljande
till en egen rätt beror på ett rättsärende, men räntans upp-
komst och innehåll underlyder den offentliga rätten, är i det
senare fallet det faktum, genom hvilket rättigheten såsom
sådan uppkommit, af privaträttslig art. Antydda olikhet yttrar
sig ock med afseende å den rätt utöfver själfva räntan, ränte-
tagaren tilläfventyrs tillkommer; sålunda har exempelvis
räntetagaren förbehållen rätt till skogen å hemmanet icke
kunnat undergå ändring genom upphäfvande af de legala
inskränkningarna i skattemans dispositionsrätt öfver hans
skog 1). Men så betydande denna olikhet än är, gäller äfven
om frälseränta af senast berörda slag, att det konstituerande
aftalet kände grundlägga en dylik, med kronans omedelbart
i lag stadgade rätt öfver skattehemman fullkomligt likställd
och utom prioritetsordningen stående rättighet allenast i följd
däraf, att aftalet tillika föll inom den offentliga rättens om-
råde. Konstituerandet af frälseränta var en befogenhet, hvil-
ken af den offentliga rätten tillerkändes frälsemannen såsom
sådan med afseende å frälsejord 2), och hade sin förebild i
kronans rätt till skatt från skatte- och kronojorden. Med
grundsatsen om jordnaturernas orubblighet är därför icke

!) Angående en olikhet i annat afseende, se Kam. Koll. Cirk. den
31 juli 1805, enligt hvilket frälseskattehemmanen beträffande krono-
skjuts och inkvartering vore likställda med skattehemman.

2) Ehuru icke uttryckligen utsagdt, måste det i Ä. B. 12: 7 om-
nämda fallet af konstituerande.af frälseränta, nämligen för utlösen af
samarfva, anses afse endast frälsejord, hvaremot i detta fall villkoret
af föryttring till ofrälseman bortföll.
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blott skattefrälsehemmans utan äfven frälseskattehemmans
tillkomst för framtiden utesluten.

Frälseräntans offentligträttsliga natur kommer ock däri
till uttryck, att rättigheten till frälseränta af lagstiftaren
betraktas såsom en räntetagaren förbehållen öfvereganderätt
till den belastade fastigheten och i följd däraf formellt lik-
ställts med eganderätt till fastighet. Den ärfves, öfverlåtes,
lagfares, bördas och utmätes, såsom om fastighet är före-
skrifvet. Härmed sammanhänger äfven, att räntetagaren vid
föryttring af den belastade fastigheten, men icke omvändt
dennes egare vid föryttring af frälseräntan, har lösningsrätt.
Sker sådan lösen, upphör frälseräntan genom konfusion och
den belastade lägenheten har därefter naturen af ett rent
frälsehemman. Detsamma måste numera gälla, äfven där
rättigheten till frälseränta och eganderätten till den belastade
fastigheten annorledes förenas i en persons hand.

60 §. Genom rättsärende stiftade reallaster.

I Frågan därom, huru och i hvilken omfattning i vatten-
rättslagen omnämda reallaster kunna stiftas, hör till läran om
vattenrätten och förbigås här. För stängselskyldigheten är
tidigare redogjord!

En rent privaträttslig, genom rättsärende stiftad reallast
är vid fastighetsöverlåtelse förbehållen sytning, hvilken ut-
går såsom personliga tjänster och andra prestationer. Sytning
i denna, form har till innehåll, att sytningstagaren skall an-
tingen åtnjuta bostad och vård hos fastighetsegaren och föda
vid hans bord, eller erhålla vissa persedlar, eller ock hvardera.
Så vidt ej annat betingats eller framgår såsom kontrahenternas
afsikt, gäller, att sytningspersedlar skola för hvarje sytningsår
eller bestämd kortare termin erläggas vid terminens ingång,
samt att efter mått, vikt eller tal bestämda persedlar i sytning,
som utfästs gemensamt åt makar, vid enderas död minskas med
hälften. Underlåtenhet af sytningstagare att begagna sig af
sin rätt till bostad och föda hos sytningsgifvaren gifver icke
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honom något anspråk på vederlag. I öfrigt komma de grund-
satser till användning, hvilka gälla för sytning i egor.

Angående sytningsförbehållets verkan mot ny egare af
den besvärade fastigheten, sytningshafvarens befogenhet att
låta inteckna sytningsrätten samt verkan af inteckningen
gäller likaledes, hvad om annat undantag vid öfverlåtelse
och sytning i egor sagts. Kan sytningsrätten icke upprätt-
hållas vid exekutiv auktion å den besvärade fastigheten,
åtnjuter den berättigade för kapitalvärdet af de utfästa
prestationerna, så vidt de lyda å visst belopp i penningar
eller varor, samma rätt som samtidigt tillkommen panträtt
skulle medföra.

II. I andra fall än de, som tidigare angifvits, kan stän-
dig reallast alls icke stiftas genom rättsärende. Tvifvelaktigt
kan blott vara, huruvida detta är möjligt i fråga om reallast
för viss tid. Frånser man de antydda fallen, så vidhanden-
gifver lagen icke, att ett aftal, omfattande att viss åter-
kommande prestation skall från fastigheten utgöras, skulle
såsom sådant hafva någon sakrättslig verkan. Sakrättslig
verkan erhåller ett dylikt aftal först genom dess intecknande.
Spörsmålet är alltså, huruvida aftalet och inteckningen till-
sammans grundlägga en reallast, eller om icke förhållandet
är att uppfatta sålunda, att aftalet grundlagt en fordrings-
rätt och att genom inteckningen konstitueras en panträtt för
denna fordran. Någon afgörande betydelse kan icke tillmätas
den omständighet, att en personlig förbindelse jämväl är i
aftalet afsedd, eller att personlig ansvarighet vare sig från
början eller från inteckningens tillkomst är utesluten. Äfven
en panträtt får nämligen konstitueras under enahanda villkor.
Lika litet af gör lydelsen af 1 § i inteckningsförordningen,
enligt b vilken inteckning i fastighet skall beviljas den, nsom
hos egaren har fordran" eller ,,är berättigad att af honom
uppbära bestämd afgäld"; ty därmed kan af ses såväl en i
grund af en sakrätt utgående afgäld, som en afgäld, grundad
på personlig förpliktelse, eller ock hvardera.

Huru detta spörsmål här besvaras, synes emellertid vara
skäligen irrelevant. Vare sig det ena eller andra alterna-
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tivet bejakas, gestaltar sig nämligen rättsförhållandet mate-
riellt i allt väsentligt på samma sätt. Någon olikhet eger
icke ens rum vidkommande den vidd, i hvilken förbudet
mot intecknande af flera än en sytning bör tillämpas. -Ty
anser man, såsom riktigt är, att detta förbud omfattar äfven
en rättighet, hvilken väl icke konstituerats vid fastighets-
öfverlåtelse, men till sitt innehåll sammanfaller med en syt-
ningsrätt, så måste förbudet jämväl ega användning å en
fordringsrätt med det innehåll, som är typiskt för sytnings-
rätten.

Fjärde afdelningen.

Panträtt och retentionsrätt.

12 KAPITLET.

Panträtt i fastigheter.

61 §. Begreppet panträtt.

Panträttens ekonomiska ändamål är att säkerställa en
framtida betalning. Synnerligen åskådligt uttryckes därför
panträttens innehåll sålunda, att rättighetens objekt, panten,
„häftar", ,,svarar" för betalningen. Detta uttryckssätt är
t. o. m. alldeles oumbärligt, om man vill kort karakterisera
panträtten.

I verkligheten innefattar nämda uttryck blott en bild l).

x) Pramhäfvas bör dock, att airktoriteter anse panträttens kärna
vara just den, att panten häftar eller ansvarar, väl icke för betalning,
men för det fall att betalning uteblir eller, vid egarepanträtten, för det
fall att betalning ur panten sökes af annan. Begreppsenligt borde
nämligen särskiljas emellan skuld eller gäld å den ena och „häftande",
»ansvarighet" å den andra sidan. Skuld betecknar ett tillstånd af
»Leistensollen", häftande åter ansvarandet för det fall, att en bestämd
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Hvad därmed afses är, att panten, i händelse betalning icke
sker, får användas i och för utfående af betalning.

Det, som panträtten skall säkerställa, är icke heller en
betalning i sträng teknisk betydelse. Panträttens typ har
visserligen bestämts af dess syfte att säkerställa kredit,
och i flertalet fall svarar panten verkligen för betalningen
af en gäld. Men med de ekonomiska förhållandenas utveck-
ling har äfven den form af panträtt framträdt, hvilka be-
tecknas med ,,egarepanträtt", och denna form synes erhålla

skuld icke betalas. Det vanliga är, att den, som är skyldig, ock häftar.
Men möjligt är, att väl icke han, utan tvärtom en annan häftar för
skulden, eller att öfverhufvud icke någon häftar för densamma. Likaså
kunna en eller flere personer eller en person och en sak hvar för sig
häfta för samma skuld. Omvändt är den, som häftar, icke därmed
skyldig. Häfta och skuld äro sålunda motsatser. Häftandet skall icke
genomföra, utan blott ersätta skuldens betalning; skulden är åter den
grund, i kraft af hvilken personen eller saken åhvälfts ansvarighet.
Skuldens betalning upphäfver därför alla deras ansvarighet, hvilka häfta
för skulden, medan den omständighet, att någonderas ansvarighet bort-
faller, icke befriar de öfriga.

Emellertid synes en dylik åtskillnad mellan skuld och ansvarighet
icke kunna upprätthållas. En skuld, ett tillstånd af ,,Leistensollen",
kan icke tänkas abstrakt, utan blott såsom en viss persons skuld, så-
som ett sådant läge för en viss person, att han skall prestera. Den,
som är skyldig, eller gäldenären, måste således åtminstone på något
sätt vara genom rättssats bunden med afseende å prestationen; är vid
det förhållande, hvarmed en skuld för en viss person anses hafva upp-
kommit, icke anknuten någon rättsföljd för denna person, så föreligger
i själfva verket alls icke en skuld för honom, och har han icke blifvit
gäldenär. Något annat ligger icke heller i begreppet ansvara, än att
den ansvarande är genom rättssats bunden med afseende å en viss
prestation. Mellan skuld och ansvarighet förefinnes således icke någon
kvalitativ, utan på sin höjd en gradskillnad.

Härtill kommer, att panträtten omfattar äfven sådana fall, i hvilka
ostridigt icke någon skuld eller gäld föreligger, och att särskiljandet
mellan ansvarighet och skuld sålunda icke förmår förklara fall af sist-
nämda beskaffenhet. Att panten ansvarar, där betalning icke sker,
kan väl icke innebära annat än att betalning i denna händelse får ut-
tagas ur panten. Men hvad innefattar pantens ansvarighet i den hän-
delse, att skuld alls icke föreligger och betalning ur panten sökes af
en annan panthafvare?
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en allt större betydelse. Särskildt sjörättens område upp-
visar en mängd viktiga fall — såsom då fartyg stöter sam-
man med eller i sjönöd bärgas af fartyg, tillhörig samma
redare som det förstnämda — i hvilka rättvisa icke till-
godoses annorlunda än genom erkännande af en egarepanträtt,
den där t. o. m. uppkommer ex lege. Vid egarepanträtten
åter är åtminstone i regeln möjligheten af en gäld, för hvil-
ken panten skulle svara, alldeles utesluten.

Härtill kommer att panträtten, äfven där den konstitueras
till säkerhet för gifven kredit, ingalunda med nödvändighet
förutsätter, att kreditens gifvande tillika skapat ett gäldför-
hållande. Det vanliga är väl, att kredit gifves mot skyldighet
för kredittagaren att återbetala det gifna — eller m. a. o.
så att en fordringsrätt mot kredittagaren konstitueras för
kreditgifvaren — medan åter panträtten konstitueras eller
uppstår till säkerhet för denna fordran, till hvilken pant-
rätten sålunda ansluter sig såsom en accessorisk rätt. Pant-
rättens gestaltning såsom en till sitt väsen accessorisk rätt
har ock utgjort ett led i panträttsinstitutets historiska ut-
veckling. Men kredit kan gifvas enbart mot pant, utan att
något gäldförhållande vare sig afsetts eller uppkommer. Så
är förhållandet exempelvis vid den af pantlåneanstalterna
bedrifna pantlånerörelsen. Då lösörepant belånas i dylik
anstalt, blir anstalten icke borgenär, pantsättaren icke gäl-
denär. Anstalten är uteslutande panthafvare och kan icke
hålla sig till pantsättaren, utan är endast berättigad att,
om panten icke inom föresatt tid löses, genom dess försälj-
ning uttaga det krediterade beloppet jämte ränta. Pant-
sättaren åter är icke skyldig att återgälda det uppburna,
men väl berättigad att med samma belopp jämte ränta lösa
panten.

Enligt 1734 års lags terminologi är pantsättningen ett
rättsärende, genom hvilket egaren af en sak till en annan
förskrifver saken för penningar eller penningevärde, hvilka
den sistnämnde gifver emot saken. Den, som sålunda gifver
kredit, långifvaren, blir ,,panthafvare"; de gifna penningarna
äro npantskilling", och saken, som förskrifvits, blir pant för
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pantskillingen. Aftalets rättsverkan är, att långifvaren, om
ej panten af egaren löses å föresatt dag, är berättigad att
tillgodogöra sig pantens bytesvärde för att utfå pantskil-
lingen l).

Pantsättningen tillgodoser sålunda, liksom försträckningen,
ett föreliggande kreditbehof. I hvartdera fallet öfverlåtes pen-
ningar eller penningevärde och skall kreditgifvaren återfå
det gifnas värde. Likheten i den ekonomiska funktionen
medför, att de begrepp, hvilka utmärka gäldförhållandet, ega
en viss tillämpning å panträttsförhållandet. Rent praktiskt
taget kan man med fog tala om pantfordran, dess förfallo-
dag och betalning. Fullt exakta äro dessa uttryck väl icke;
de teoretiskt riktiga begreppen äro pantskilling, lösningstid
och pantens lösande.

Ett penningebelopp kan uttagas ur en sak så, att an-
tingen sakens bytesvärde eller dess nytta eller ock hvardera
tillgodogöres för detta ändamål. Såväl det ena som det
andra kan ske på olika sätt. Olikheten hänför sig emel-
lertid blott till panträttens realiserande och inverkar icke på
själfva panträttens begrepp.

Panträtt är alltså en rätt öfver eller i en sak, i kraft
af hvilken rättsegaren är berättigad att ur saken utfå visst
penningebelopp, i händelse icke beloppet därförinnan erlagts.

62 §. Pantsättning med befogenhet att lagfara
och införsel.

I. Panträtt i fastighet förekommer numera nästan un-
dantagslöst blott såsom hypotek eller m. a. o. så, att fastig-
heten icke är i panthafvarens besittning utan utgör under-
pant för hans pantfordran. Lagen tillstädjer dock äfven
införselpanträtt, för hvilken det utmärkande just är, att. pant-
hafvaren har panten i sin besittning.

i) J. B. 9: l, 3, H. B. 10: 1, 2.
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Enligt de fortfarande formellt gällande stadgandena i 9
kap. jordabalken sker, pantsättning af fastighet genom ut-
bändigande åt långifvaren af pantsättningsurkund. Pant-
sättningens verkan består däri, att långifvaren, i händelse
fastigheten icke löses å förfallodagen, är befogad att lagfara
med fastigheten: och äfven denna verkan förfaller genom
fastighetens föryttring, så framt pantsättningen icke därför-
innan intecknats.

Med pantsättning af fastighet kan ock förenas „ verklig
införsel", eller långifvårens inrymmande i fastighetens besitt-
ning. Har långifvaren fått införsel, så har han därmed vun-
nit en panträtt i fastigheten, hvilken består utan inteckning.
Denna panträtt är visserligen numera ytterst svag, och in-
försel kommer sällan, om någonsin, till användning. Utan
praktisk betydelse är emellertid införselpanträtten icke.

II. Pantsättning af fastighet enligt 9 kap. jordabalken
är formbunden. Den föreskrifna formen är skriftlig och af
två vittnen besannad pantsättningsurkund. I regeln före-
ligger materiellt ett pantsättningsaftal, och urkunden kan
vara upprättad i enlighet härmed. Enligt 1734 års lag är
dock pantsättningen eller kan den vara ett ensidigt rätts-
ärende 1). En pantsättningsurkund, som är försedd blott med
pantsättarens underskrift, men behörigen besannad, är så-
lunda formellt fullt giltig, så framt icke urkundens äffattning
tydligt gifver vid handen, att äfven långifvarens underskrift
erfordrats.

Till verksam pantsättning hör vidare, att pantsättnings-
urkunden af pantsättaren öfverlämnats åt långifvaren, samt

!) Afgörande i detta hänseende är innehållet i stadganden, hvilka
påbjuda ställandet af säkerhet för af vändande af kvarstad eller såsom
villkor för fullföljande af vad. Sådan säkerhet kan nämligen ock ut-
göras af pant; och pantsättningen försiggår i anförda fall sålunda, att
värdeföremål af den kautionspliktige såsom pant nedsättas hos Konun-
gens befallningshafvande eller i taka händer, hvarvid säkerheten pröf-
vas af konungens befallningshafvande, resp. domaren. Panträtt stiftas
alltså här utan den persons medverkan eller ens vetskap, för hvilken
panträtten konstitueras.
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att den förre erhållit valuta. Har pantsättaren väl redan
åt långifvaren öfverantvardat urkunden, men påstår sig icke
hafva uppburit valuta, lända de rättssatser till efterrättelse,
hvilka gälla för det fall, att utfärdaren af gäldförskrifning
påstår valuta icke vara gifven. Därest panten satts såsom
säkerhet • för viss gäld, är panträtten bunden vid borgenä-
rens fordran och bestämmes beloppet af pantens ansvarighet
såväl till hufvudstol som till ränta af sagda fordran.

Rättsärendets giltighet förutsätter slutligen, att den, som
pantsätter fastigheten, är behörig och befogad att vidtaga
ett sådant förfogande. Angående pantsättning af fastighet,
som tillhör makars samfällda bo eller endera maken enskildt,
eller hvilken tillhör omyndig, gälla i detta afseende samma
rättsregler som för försäljning af sådan egendom. %

Införsel åt långifvaren kan gifvas på vinst och förlust.
Sådan införsel innebär, att fastighetens hela afkomst till-
faller långifvaren såsom vedeilag för ränta å pants killingen,
så att pantsättaren å ena sidan under alla omständigheter
förlorat afkomstens värde men å andra sidan icke i någon
händelse för pantens återlösande har att erlägga mera än
pantskillingens hufvudstol. Är införseln icke uttryckligen
gifven på vinst och förlust, så eger införselshafvaren väl ock
uppbära och tillgodogöra sig fastighetens hela afkomst; men
det belopp, hvarmed afkomstens värde öfverstiger afgifterna
för fastighetens förvaltning och häfd, skall komma pantsät-
taren till godo sålunda, att främst årliga räntan afdrages
från årliga behållningen, och att öfverskott, som tilläfventyrs
uppstår, afräknas å hufvudstolen, medan åter uppkommen
brist skall bäras af pantsättaren. Saknas bestämning om
ränta, löper sex procents ränta å pantskillingen.

Införselpanträtt kommer till stånd i och med det lån-
gifvaren omhänderfått fastighetens besittning. Lagen utgår
från antagandet, att införseln gifves vid och i sammanhang
med pantsättningen. Väsentligt är detta emellertid icke.
Vare sig införsel utfästs i pantsättningsurkunden, men först
vid en senare tidpunkt sättes i verket, eller att införsel
både utfästes och gifves efteråt, så kommer en giltig införsel-
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panträtt till stånd. Pantsättningen kan följaktligen tillför-
säkra långifvaren införsel sålunda, att införseln skall vidtaga,
icke genast, utan först senare vare sig å viss dag eller då
långifvaren det önskar. Härigenom erhåller långifvaren väl
ännu icke införsel, men dock en ovillkorlig rätt till inrymning
i fastighetens besittning. Denna rätt är en befogenhet af
samma slag som hans befogenhet att lagfara med fastig-
heten och gäller liksom denna, så länge fastigheten ännu
icke föryttrats till annan. Förvägrar pantsättaren långifva-
ren att enligt pantsättningsurkunden taga fastigheten i besitt-
ning, kan långifvaren hos öfverexekutor begära att varda
inrymd i fastigheten 1).

Föremål för pantsättning enligt 9 kap. jordabalken kan
vara endast sådan fastighet, hvarmed får lagfaras. Viss
kvotdel i fastighet får förty pantsättas, där fastigheten till-
hör flere samegare och den ifrågavarande kvotdelen är en
samegares hela kvotdel 2). Utbrytes samma kvotdel genom
delning af fastigheten, omfattar pantsättningen utan vidare
den sålunda bildade nya fastigheten. Införsel kan dock kon-
stitueras i viss kvotdel endast om och så vidt en delning af
nyttjandet emellan samegarna består. Omvändt har inför-
seln i vissa hänseenden ett större användningsområde. I
fastighet, som innehafves under fideikommissvillkor, kan in-
försel konstitueras för dåvarande fideikommissariens lifstid,
men utan befogenhet för panthafvaren att lagfara eller att
eljes annorlunda än genom uppbärande af fastighetens af-
komst utfå betalning ur panten. Införsel utan befogenhet
att lagfara är vidare tillåten i hus och byggnader å annans
grund, hvilka icke gälla såsom fast egendom, så framt dessa
öfverhufvud äro fritt förytterliga. I regeln tillkommer inför-
selhafvaren i detta fall jämväl samma befogenhet att reali-
sera panten, som innehafvare af handfången pant eger; så-
dan införsel är nämligen icke annat än ett säreget slag af
panträtt i handfången pant.

1) U. L. 2: 2 ; jfr ock U. B. 5: 6.
2) Se dock den närmare bes tämningen af denna sa t s under 19 § II.
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III. Långifvarens befogenhet att lagfara med den pant-
förskrifna fastigheten får utöfvas, så snart pantsättaren för-
summat att inom utsatt tid lösa fastigheten. Den påbörjade
lagfarten afskär dock ännu icke pantsättarens lösningsrätt.
Han kan tvärtom fortfarande lösa panten intill slutet af det
ting, då långifvaren erhållit tredje uppbudet, eller i stad
inom tolf veckor från tredje uppbudet. Sedan första upp-
budet beviljats, kan pantsättaren förty hindra lagfartens
fortgång allenast genom att hos inskrifningsmyndigheten ned-
sätta pantskillingen med ränta och kostnaden för värdering,
om sådan egt rum, eller förete bevis därom att beloppet be-
hörigen gäldats till panthafvaren. Villkor för lagfartens
slutförande är, dels att fastigheten blifvit behörigen värde-
rad x) och värderingsinstrumentet inlämnats till inskrifnings-
myndigheten inom nyssangifna tid, dels ock att, i händelse
fastighetens ograverade värde öfverstiger pantskillingen med
ränta och värderingskostnad, öfverskottet inom samma tid
af långifvaren erlagts till pantsättaren eller nedsatts. Skriftlig,
efter förfallodagen uppgjord öfverenskommelse mellan sak-
egarna ersätter dock värdering. Men har detta fullgjorts
och den förlängda lösningstiden tilländagått utan att lösen
egt rum, så är långifvaren därmed blifven fastighetens egare
så, som om eganderätten hade till honom öfvergått i och
med första uppbudets beviljande. Efter det panthafvaren er-
hållit uppbud får förty inteckning i fastigheten icke vidare
beviljas för pantsättarens gäld, ej heller lagfart å öfverlå-
telse, som skett efter nämda tidpunkt.

I och med det pantsättarens återlösningsrätt afskurits,
uppkommer emellertid lösningsrätt för bördeman, resp. vider-
boende eller nabo. Bördeman kan utöfva bördsrätt innan
eller vid nästa lagtima ting, viderboende eller nabo åter inom
fjorton dagar från det pantsättarens lösningsrätt upphörde.
Först då nämda ytterligare tid tilländalupit utan att lös-
ningsklander väckts, meddelas panthafvaren fastebref.

!) Se hcärom K. F. om införandet af U. L. af den 3 december 1895
23 § och K. F. den 31 oktober 1896.

20
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Omfattar pantsättningen två eller flere fastigheter, kan
panthafvaren inskränka sin lagfartsbegäran allenast till någon
eller några af dem. då nämda fastighets eller fastigheters
ograverade värde täcker pantfordringen. Befogenhet att på
detta sätt för pantfordringen uttaga och använda någon eller
några af samtliga panter eger dock rum allenast under den
förutsättning, att deras afskiljande från de öfriga icke inne-
fattar ett söndrande af ett ekonomiskt helt, så att vare sig
delarnas eller den för pantsättaren återstående delens värde
proportionellt är väsentligt mindre än det helas1). Under
samma förutsättning kan panthafvaren ock inskränka reali-
sationen af sin panträtt till så stor kvotdel af den pantför-
skrifna fastigheten, som efter förhållandet mellan hela fastig-
hetens värde och pantfordringen belöper sig på pantfor-
dringen 2).

Eger införsel rum, så är pantsättaren utesluten från
hvarje faktiskt herravälde öfver fastigheten. Han kan därför
icke heller förfoga öfver fastigheten med verkan mot inför-
selhafvaren; dock gäller den väsentliga inskränkning, att
införseln hindrar hvarken fastighetens intecknande eller ut-
mätande för pantsättarens gäld eller dess afträdande till
konkurs. Införselhafvaren åter eger å ena sidan njuta hela
nyttan af saken och tillgodogöra sig dess hela afkomst på
samma sätt och i samma omfång som en förläningshafvare,
och har å andra sidan enahanda häfde- och underhållsskyl-
dighet som denne; dock får införselhafvaren icke utan pant-
sättarens samtycke nedlägga annan än nödig kostnad å fa-
stigheten, ej heller utlega fastigheten åt landbo.

Införselpanträtten gifver icke annan rätt att ur panten
utfå betalning än den, som kan utöfvas genom fastighetens
lagfarande och genom tillgodogörande af fastighetens afkomst.
Till denna begränsning kommer yttermera, att införselpant-
rätten är utan verkan icke blott mot intecknad eller legal
panträtt utan ock mot utmätningshafvare, samt att den

1) J. B. 9: 3, U. B. 5: 7.
2) J. B. 9: 3, U. B. 5: 7.
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utan vidare förfaller genom fastighetens afträdande till kon-
kurs 1). Dessa begränsningar bortfalla emellertid, där införsel-
hafvarens panträtt jämväl är intecknad. Å ena sidan åt-
njuter han nämligen den rätt att ur panten utfå betalning,
hvilken tillkommer innehafvare af hypotek. Å den andra
sidan är hans panträtt i hela sitt omfång, och således äfven
med det särskilda innehåll, hvilket tillkommer införseln, ge-
nom inteckningen tryggad mot innehafvare af panträtt med
lägre rang än den, hvilken hans inteckning gifver, och än
mer mot utmätningshafvare utan panträtt likasom ock mot
fastighetsegarens konkursbo 2). Så vidt blott rätts- eller sak-
egare af detta slag äro i fråga, kan införseln under antydda
förutsättning förty icke bringas att upphöra annorlunda än
genom exekutiv försäljning af fastigheten, vid hvilken in-
förselhafvarens pantfordran fullt utgår, ej heller före sådan
försäljning inskränkas 3).

63 §. Fastighetshypotek, och grundläggande af hypotek i
fastighet.

Så vidt gäller fastighet grundlägger hvarken utmätning
eller annan exekutiv åtgärd någon panträtt. Såkallad exe-
kutiv panträtt i fastighet förekommer således alls icke.

En omedelbart i kraft af lag med fordran af viss be-

!) K. F. om inteckning 22 § sista mom. enligt K. P. den 3 decem-
ber 1895.

2) Den i sista momentet 22 § af K. F. om inteckning uttalade
rättssatsen om införselpanträttens förhållande till annan pant rä t t och
utmätning är enligt sin tydliga ordalydelse inskränkt till det fall. a t t
panträt ten grundar sig endast å införsel. Däremot är väl icke senare
delen af stadgandet alldeles tydligt däri, a t t det gäller blott en införsel-
panträt t , som icke är intecknad.

3) Införselinstitutet kan ock i viss mån användas för a t t afhjälpa
de olägenheter, hvilka uppstå därigenom a t t stadgandena om exekution
i fastighet icke medgifva tvångsförvaltning. Då utmätt fastighet icke
får försäljas under det s. k. lägsta budet och utmätningen återgår,
därest försäljning icke kunnat komma till stånd, erbjuder sig för egare
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skaffenhet förbunden panträtt eger i ett fall rum i fastighet.
Såld fastighet är nämligen underpant för den oguldna köpe-
skillingen, så länge icke köparen eller en senare förvärfvare
erhållit fastebref å sitt fång. Mellankommen fasta afskär
sålunda panträtten. Säljaren är emellertid ock befogad att
därförinnan låta inteckna sin panträtt. Inteckningen inne-
fattar i detta fall inskrifning af en redan bestående panträtt
och har den verkan, att sagda panträtts giltighetstid för-
länges.

Utom säljares legala panträtt samt panträtt af det
slag, som namnes i 62 §, känner gällande lag däremot icke
annan panträtt i fastighet än den, som tillkommer genom
inteckning.

II. Rent teoretiskt innefattar en inteckning, hvarigenom
panträtt kommer till stånd, icke annat än att en panträtt
under medverkan af inskrifningsmyndigheten konstitueras
på sådant sätt, att panträtt inskrifves i inteckningsprotokol-
let. Så vidt icke lag särskildt stadgat annorlunda, måste
sålunda, för att inskrifning skall ega rum, jämväl samtliga
de förutsättningar föreligga, hvilka skulle erfordras för konsti-
tuerande af panträtt genom rättsärende.

af fastighet och anlitas numera icke sällan den utväg att förhindra
fastighetens tillgripande för hans gäld, att fastigheten intecknas för en
förskrifning å en fingerad, fastighetens värde öfverstigande skuld, hvil-
ken förskrifning vanligen ställts till innehafvaren och sedan förvaras i
all hemlighet af fastighetsegaren själf eller af någon af honom vidtalad
person. Erforderligt korrektiv häremot skulle erbjudas af en tvångs-
förvaltning, i det att denna komrae att hafva till följd, dels att fastig-
hetsegaren icke finge tillgodonjuta någon fördel af sin brottsliga hand-
ling, dels ock att innehafvaren af den simulerade fordringsrätten vore
nödsakad att anmäla sig, hvarigenom talan om dess undanrödjande och
kriminellt åtal utan vidare kunde föras. Vunnen införsel verkar emel-
lertid i dessa afseenden alldeles på samma sätt som en tvångsförvalt-
ning; och ehuru införsel numera icke kan vinnas genom utmätning,
står dock utvägen öppen att vid kreditering förbehålla sig införsel. Till
och med en pantförskrifning utan utfästelse af införsel kan vara af
gagn, då ju borgenärens befogenhet att i kraft af en sådan pantsätt-
ning lagfara med och vinna eganderätt till fastigheten allt fortfarande
kvarstår.
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I främsta rummet erfordras alltså en viljeförklaring af
fastighetens egare, hvars syfte är konstituerande af panträtt
i fastigheten. En sådan viljeförklaring kan, såsom tidigare
nämts, afgifvas i form af en pantsättning eller utgöras af
besannadt skriftligt inteckningsmedgifvande eller af en in-
teckningsbegäran. Vare sig den ena eller andra formen an-
vändes, är dock viljeförklaringen med hänsyn till de mate-
riellt-rättsliga förutsättningarna för dess giltighet städse att
betrakta såsom en pantsättning. I händelse fastighetens
egare handhar förmynderskap och domstol förordnat, att
fastigheten skall, myndlingen till säkerhet för hans egendom,
intecknas för visst belopp, ersätter sagda förordnande inteck-
ningsmedgifvande af egaren 1).

För att inteckning må ske är vidare nödvändigt, att
pantsättningsförklaringen angifver visst, i penningar eller
varor uttryckt pant- eller inteckningsbelopp 2). Belopp i pen-
ningar får ock lyda å mynt, som är gällande betalningsme-
del i annat land. Ordet ,,vara" är att tagas i dess mest
inskränkta betydelse, eller så att det betecknar allenast
mängdsaker, hvilka allmänt förekomma i marknaden, så att
varans evalverande i penningar vid fastighetens exekutiva
försäljning kan verkställas af auktionsförrättaren3). Pant-
sättningen kan ock bestämma, att panträtten omfattar äfven
ränta å inteckningsbeloppet. Där inteckningsbeloppet alle-
nast angifver den yttersta gränsen för pantens ansvarighet,
är äfven den ränta, som tilläfventyrs löper, allaredan inbe-
gripen i det fixa beloppet, så att panten icke svarar för
ränta utöfver detta belopp.

Inteckningsbeloppet kan angifvas sålunda, att inteck-
ning utfästes till säkerhet för en fordran, så framt nämli-

x) K. F . om inteckning 13 §, 12 § andra mom.
2) J . B. 9: 5; K. F . om inteckning 1 §, 12, 14 §.
3) U. L . 5: 24, 25 , 26, jfde med 4: 1. Äfven vid d e n n a t o l k n i n g

är bestämningen i fråga otillfredsställande, enär den tillåter en gra-
vation, hvars höjd, med afseende å möjliga prisfluktuationer, icke kan
på förhand säkert beräknas. Fullt sakenlig är föreskriften i J. B. 9: 1,
att pantsättning för varubelopp skall jämväl angifva visst pris å varan.
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gen denna lyder å visst belopp i penningar eller varor. I
det panträtten härmed anknytes vid nämda fordran, bestäm-
mer fordringsrätten såsom sådan pantens ansvarighetsbelopp.
Det kan t. o. m. sägas, att i verkligheten icke förekommer,
att inteckning utfästes annorlunda än till säkerhet för en
fordran eller för innehållet af en skriftlig handling, hvilken
åtminstone är affattad såsom en gäldförskrifning. Nöd-
vändigt är dock detta ingalunda. Panträtt kan tvärtom ut-
fästas samt får och bör i kraft af utfästelsen inskrifvas
utan att vara anknuten vare sig vid en redan bestående
eller ens vid en framtida fordringsrätt1).

!) Det föreliggande spörsmålet får ingalunda besvaras enbart på
grund af 1 § i förordningen om inteckning eller ens förordningens inne-
håll i öfrigt. Åfven J. B. 9: 1, 2 innehålla nämligen stadganden, hvilka
direkt uttala sig i ämnet, och dessa lagrum hafva hvarken upphäfts
eller ändrats genom nämda förordning. Enligt J. B. 9: 2 får och skall
inteckning beviljas på grund af sådan pantsättning, som i J. B. 9: 1
säges; och såsom tidigare visats, förutsätter pantsättning enligt J. B.
9: 1 alls icke tillvaron af en fordran, till hvars säkerställande pant-
sättningen sker.

Hvad åter vidkommer 1 § i förordningen om inteckning, så har
icke blott inteckningsförfarandets typ utan ämnets hela uppställning i
förordningen bestämts af grundsatsen, att en borgenär redan i kraft af
sin fordran är berättigad att erhålla inteckning i gäldenärens fastighet;
och denna grundsats har varit afgörande jämväl för affattningen af
förordningens 1 §. Från synpunkten af nämda grundsats kan inteck-
ning af panträtt tydligtvis icke vara tillåten för annat än en „fordran".
Redan på denna grund får således ordet ^fordran" icke tillmätas afgö-
rande betydelse. Men härtill komma vissa andra omständigheter, hvilka
gifva vid handen, att intecknad panträtt icke ens i förordningen om
inteckning uppfattas såsom en i princip accessorisk, vid en fordran bun-
den rätt. Sålunda beröres å ena sidan intecknad panträtt icke däraf,
att den personliga gälden genom preklusion bortfaller, utan består fort-
farande och kan göras gällande genom panträttstalan. (K. P. om pre-
skription af den 9 Nov. 1868 13 §). Å andra sidan är fastighetsegaren
befogad att låta inteckna en ännu outgifven förskrifning, t. o. rn. om
denna är ställd till viss man. I detta fall intecknas panträtt, ehuru en
fordran ännu icke existerar, och panträtten består likaledes, utan att
fordringen finnes till, så framt skuldebrefvet sedan verkligen utgifves.
Panträtten består jämväl, utan att en fordran någonsin tillkommit, i
händelse skuldebrefvet sedan utgifves med det uttryckliga förbehåll, att
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Såsom ofvan antydts får panträtt intecknas äfven för
ett obestämdt belopp, om blott viss högsta summa är an-
gifven, utöfver hvilken pantens ansvarighet icke sträcker sig
(ultimat- eller maximalhypotek). För ett obestämdt och icke
ens på sistnämda sätt begränsadt belopp är däremot inteck-
ning öfverhufvud icke tillåten x).

Fastighetsegaren ådömt bötesbelopp får likaledes icke
i någon händelse intecknas2).

Behörig pantsättningsförklaring är, med ett undantag,
nödvändig förutsättning för intecknande af panträtt för
fordran, hvilken eljes icke utvisas af skriftlig handling3).
I detta fall ersattes sådan förklaring icke af en af fastig-
hetsegaren gjord inteckningsansökan, enär särskild inteck-
ningsurkund måste förefinnas. Konstituerande genom inteck-
ning af gemensam odelad panträtt i två eller flere fastig-
heter förutsätter likaså med nödvändighet behörig pantsätt-
ningsförklaring eller inteckningsansökan af egaren själf4). I
öfrigt gäller däremot regeln, att fastighetsegarens borgenär
omedelbart i kraft af sin fordran har dels en ovillkorlig dels

hvarken utfärdaren eller senare egare af panten personligen svarar för
det förskrifna beloppet. Vidare får uppbördsmans och förmyndarens
fastighet intecknas, den förra för hvad uppbördsmannen vid redogörelse
för sin befattning kan finnas skyldig a t t betala, och förmyndarens fa-
stighet till säkerhet för myndlingens egendom. I dessa fall intecknas
och består pant rä t t , ehuru en fordran tilläfventyrs alls icke förefinnes
och icke heller någonsin kommer a t t förefinnas, och är således e t t
fordringsanspråk af nöden, icke för pant rä t tens existens, utan allenast
för pan t rä t t ens utöfvande. Likaledes fortbestår den för en löpande
skuldsedel intecknade pan t rä t t en oberoende däraf, a t t skuldsedeln en
eller flere gånger återkommit i fastighetsegarens hand och sedan ånyo
utgifvits. (Senatens dom d. 30 April 1900 i J. F. T. 1901 s. 62). Slut-
ligen är en Bgäld" i regeln alldeles utesluten vid det slag af hypotek,
som uppkommer genom fördelning af inbördes pantansvarigheten för
gemensamt hypotek, eller det så kallade regresshypoteket.

!) K. P. om inteckning 14 §.
i) Å. F . 13 § 1 mom.
3) Å. P. 4 §.
4) Å. F . 12 § andra mom.
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en villkorlig rätt att, på ansökan, få panträtt i fastigheten
intecknad till säkerhet för sagda fordran l).

Räjtt till inteckning tillkommer i regeln borgenär endast
på grund af sådan fordran, som utvisas af skriftlig hand-
ling. Handling af denna beskaffenhet är bl. a. ock utfärdad
dom, hvarigenorn fordringsbeloppet utdömts, resp. officiell
afskrift af sådan dom. Undantag utgör allenast den rätt
till kautionshypotek i uppbördsmans fastighet, som omnära-
nes här nedan. Myndlings rätt till kautionshypotek i för-
myndaren tillhörig fastighet faller däremot alldeles utom
förevarande kategori. En sådan rätt eger nämligen rum
allenast i kraft af domstols särskilda förordnande, hvilket
formellt är likställdt med ett af fastighetsegaren själf gifvet
inteckningsmedgif vande.

Ovillkorlig rätt till inteckning eger borgenären, om hans
fordran är ovillkorlig. För en blott villkorlig fordran, såsom
exempelvis för borgen, hvilken fastighetens egare iklädt sig
eller annan ingått för honom, likaså för ett af tillfälliga
händelser beroende rättsanspråk får åter panträtt väl ock
intecknas, men endast i händelse borgenärens intecknings-
begäran icke bestrides af fastighetsegaren 2). Detsamma gäl-
ler, där fordringen grundar sig å Ömsesidigt, af borgenären
själf ännu icke fullgjordt aftal. I ett fall eger emellertid
ovillkorlig rätt till inteckning rum, oaktadt en ovillkorlig
fordran icke föreligger. Där fastighetens egare har uppbörd
eller förvaltning af kronans eller allmän inrättnings medel,
är den myndighet, under hvars tillsyn han i sin befattning
lyder, befogad att begära inteckning i fastigheten för hvad
han vid redogörelse kan befinnas skyldig att betala intill
ett angifvet visst högsta belopp, med verkan att intecknin-
gen skall beviljas 3).

Ifrågavarande rätt till inteckning är icke i någon mån
beroende däraf, att den, hvilken ingått gälden. hade varit

1) Huruvida växel får intecknas, se J. För. förh. 1916 3:e frågan.
2) Å. F. 12 §.
3) Å. F. 13 §.



313

befogad att jämväl medgifva panträtt i fastigheten. Borge-
när, för hvars fordran makars samfälda bo svarar, är så-
lunda berättigad att få inteckning för sagda fordran i sam-
fälda boet tillhörig fastighet, ändock mannen allena gjort
gälden och icke är behörig att utan hustruns medverkan
pantsätta fastigheten. Mannens bristande behörighet att
konstituera panträtt i fastigheten medför blott, att han icke
heller i inteckningsförfarandet eger företräda hustrun, hvadan
hon själf måste instämmas att svara 1). Likaså har borge-
när, för hvars fordran omyndigs egendom svarar, ovillkorlig
rätt att få sin fordran intecknad i den omyndige tillhörig
fastighet, alldeles oberoende däraf att gälden gjorts af för-
myndaren och att behörigt lof till inteckningen icke förelig-
ger. Men jämväl här följer af förmyndarens bristande be-
hörighet att konstituera panträtt^ fastigheten, att förmyndaren
åtminstone icke allena är behörig att företräda myndlingen
i inteckningsförfarandet, och att förty förmyndarenämden
måste höras i saken och eventuellt kan vidtaga åtgärd om
att särskild god man förordnas att föra myndlingens talan
i inteckningsärendet *).

Sedan fastighetsegaren afträdt sin egendom till konkurs,
får panträtt i fastigheten icke vidare intecknas. utom i det
fall att å ena sidan inteckningen ansökts före konkursens
början och å den andra sidan panträtten behörigen utfästs
redan vid gäldens tillkomst. Denna regel har, oriktigt nog,
utsträckts äfven till intecknandet af säljares ännu bestående
panträtt för ogulden köpeskilling 2).

Gemensam panträtt i fastigheter, hvilka tillhöra sär-
skilda egare, får öfverhufvud icke konstitueras genom inteck-

*) Detta gäller allenast, där intecknande af en icke förut existe-
rande panträtt äskas. Begäres däremot intecknande af en redan be-
stående panträtt för ogulden köpeskilling, så är öfverhufvud alls icke
fråga om konstituerande af panträtt, hvadan mannens, resp. förmynda-
rens, behörighet att företräda hustrun, resp. den omyndige, icke heller
är på något sätt inskränkt.

2) Konkursstadgan af den 9 nov. 1868 10 och 46 § mom. h. enligt
K. P. den 3 december 1895.
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ning. Likgiltigt är, huruvida inteckningen utfästs och ansö-
kes samtidigt eller icke. Inteckning är förbjuden, om dess
verkan vore, att fastigheter, tillhörande särskilda egare, blefve
gemensam underpant för en och samma fordran. Väsentligt
för förbudets tillämpning är däremot, att den gemensamma
panträtten skulle konstitueras genom inteckningen. En ännu
bestående gemensam köpeskillingspanträtt i särskilda egare
tillhöriga fastigheter får därför intecknas. Förbudet afser
fastigheter. Det omfattar sålunda väl kvotdelar i särskilda
fastigheter, däremot icke kvotdelar i en och samma fa-
stighet1).

x) Riktigt ställd är frågan den, huruvida den i 12 § andra styc-
ket uttalade rättssatsen omfattar icke blott särskilda fastigheter, utan
ock särskilda kvotdelar i samma fastighet. A priori får frågan icke
begränsas till kvotdelar, hvilka tillhöra särskilda samegare; ty om än i
regeln endast sådana kvotdelar äro i fråga, är detta, såsom nedan an-
förda exempel visa, ingalunda alltid händelse.

Besvaras frågan jakande, så är slutsatsen oundviklig, att inteck-
ning icke kan beviljas i fastighet, hvilken tillhör två eller flere hvar
till viss kvotdel. Att konsekvensen är afskräckande kan icke utgöra
tillräcklig grund att icke vidkännas densamma, om en gång premissen
är riktig. Sagda konsekvens kan icke heller afböjas genom antagandet,
att någon inteckning af kvotdelar såsom sådana alls icke föreligger,
utan »fastighets"- eller ,,inteckningsenheten" utgöres af hela fastighe-
ten, då fastigheten pantsättes af samtliga kvotdelsegare.

Såsom belysande saken må antagas 1) att A, B och C, hvilka ega
en fastighet hvar till en tredje del, gemensamt utfäst inteckning åt D,
men att vid ansökandet om inteckning befinnes, att C har lagfart en-
dast å en femtedel; 2) att A, B och C genom särskilda salubref sålt
till D hvar en tredjedel i en fastighet, och att sedan inteckning för
ogulden köpeskilling sökes, af C i den af honom sålda tredjedelen, samt
af Y, hvilken tidigare egde och till A och B gemensamt sålt de åter-
stående två tredjedelarna, åter i sistnämda kvotdel; och 3) att A, B
och C, hvilka genom särskilda köpebref af Y köpt hvar en tredjedel i
en fastighet, likaledes genom särskilda salubref hvar till D sålt sin
tredjedel, och att Y sedan begär inteckning för ogulden köpeskilling i
de af honom föryttrade kvotdelarna, i A:s tredjedel för 2,000, i B:s
tredjedel för 3,000 och i C:s tredjedel för 4,000 mark. Kan inteckning
i dessa fall öfverhufvud beviljas? Om så är, hvad utgör »fastighets"-
eller winteckningsenheten?" Och om slutligen 4) i det första fallet in-
teckning icke bort beviljas, men beviljats i 13/15 af fastigheten, och C



315

Vidkommande intecknande af panträtt i enskild järnväg
gälla i vissa afseenden afvikande rättssatser, för hvilka tidi-
gare redogjorts.

därefter erhållit lagfart jämväl å 2/15 af densamma, får då lagenligen
D beviljas inteckning i denna del för hans förut i 13/15 intecknade
fordran?

I samtliga dessa fall föreligger ett berättigadt realt behof att in-
teckna en kvotdel, som icke vidare är eller icke någonsin varit en
samegares kvotdel. Ur gällande lag kan icke heller deduceras, att in-
teckning i de under 2 och 3 nämda exemplen icke vore tillåten. Skall
motsatsen gälla i fallen 1 och 4, så måste grunden härtill förty uteslu-
tande utgöras af den i 12 § inteckningsförordningen uttalade rättssatsen.

Exemplen 1 och 4 åter utvisa, å ena sidan att en af samtlige
samegare gjord pantsättning understundom icke förmår åvägabringa
en inteckning med verkan att fastigheten är inteckningsenhet, å den
andra sidan att syftet att åvägabringa, att själfva fastigheten blir Bfa-
stighetsenhet", understundom kan vinnas allenast genom intecknande af en
kvotdel. Det ofvananförda antagandet har sålunda icke i någon hän-
delse generell giltighet.

Sagda antagande innehåller emellertid blott ett påstående och är
yttermera oberättigadt. Gäller engång enligt lag att, då en fastighet
tillhör flere samegare, dessas kvotdelar principiellt utgöra Jntecknings-
enheter", ,,fastighetsenheter", så kan detta faktum icke bringas ur värl-
den genom att man utan vidare dekreterar, att förhållandet skall an-
ses annorlunda, där samtliga samegare skriftligt medgifvit inteckning i
fastigheten. Till sitt innehåll åter är antagandet bvggdt på ett felslut,
i det i olika fall användes olika bestämda delningsbegrepp, på sätt
kommer till pregnant uttryck i termerna nfastighetsenhet", nintecknings-
enhet". Där samegarene alla medgifvit inteckning, där är utgångspunk-
ten, att de ega fastigheten tillsammans, om än med inbördes kvotdelning.
I motsatt fall däremot anses samegarna ega hvar sin kvotdel. I förra
fallet elimineras kvotdelningen, i det senare egandets enhetlighet. I
själfva verket är det lika mycket eller lika litet godtyckligt att frånse
kvotdelningen emellan samegarna inbördes, då alla kvotdelar äro i
fråga, som att frånse kvotdelningen emellan två eller flere af samegarna
inbördes, då någon1 eller några samegares kvotdel icke kommer i
betraktande. Innebär det, att A, B och C hvar ega en tredjedel, jäm-
väl det att de tillsammans ega det hela, så innebär detsamma med lika
fog att A och B tillsammans ega två tredjedelar och C en tredjedel.
Elimineringen af kvotdelningen emellan A och B inbördes kan t. o. m.
vara realt berättigad, såsom exempelvis då en delning af nyttjandet
genom sämjoskifte emellan A och B å ena samt C å den andra sidan
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III. Då två eller flere fastigheter gemensamt omfattas
af intecknad panträtt, är egarna af fastigheterna obetaget
att bestämma en fördelning af den gemensamma paritansva-
righeten emellan fastigheterna i deras förhållande inbördes
samt låta inteckna fördelningen J). Den gemensamma pant-
rätten kan vara konstituerad sålunda, att fastigheterna vare
sig samtidigt eller successivt intecknats för samma fordran,
men ock hafva tillkommit därigenom, att en intecknad fastig-
het delats.

En fördelning af ifrågavarande beskaffenhet behöfver
icke innefatta en delning af ansvarighetsbeloppet eller en del-
ning emellan alla fastigheter. Inteckningsgill fördelning före-
ligger, då exempelvis den definitiva ansvarigheten för hela

föreligger. I själfva verket bör vid simultant intecknande af A:s och
B:s kvotdelar inteckningen fastställas i ,,A och B tillhöriga tvåtredje-
delar af fastigheten".

Ett nekande svar å den uppställda frågan vidhandengifves dock
utan vidare vid en riktig bestämning af begreppen kvotdel och panträtt.
Den så kallade kvotdelsegaren eger tillsammans med öfriga kvotdelegare
själva saken och hela saken, ehuru med den begränsning i förhållan-
det emellan dem, som kvotdelningen innebär. Panträtten åter är en
rätt i en sak. Objekt för den panträtt, som konstitueras genom inteck-
ning i- en kvotdel, kan förty icke vara kvotdelsegarens rätt. Då saken
är odelad, kan panträttens föremål icke heller vara en del af saken.
Panträtten måste alltså omfatta hela saken, ehuru likaledes här med
den begränsning, som följer af kvotdelningen.

Någon annan fastighetsenhet än fastigheten såsom sådan känner
lag icke, och fastigheten är enligt det sagda äfven inteckningsenheten
i detta ords egentliga och sakliga betydelse. Från formell synpunkt
kan väl ock en kvotdel betecknas såsom inteckningsenhet, enär inteck-
ningen formellt lyder å kvotdelen. Men med termen är intet vunnet.
Ty frågan förblir allt fortfarande den, huruvida jämväl denna inteck-
ningsenhet omfattas af rättssatsen i 12 § andra mom., och just detta
borde bevisas.

En annan sak är däremot, att genom intecknande af kvotdelar
tillsammans tilläfventyrs kan uppkomma ett rättsförhållande, i väsent-
liga delar liknande det som eger rum vid gemensam panträtt i särskilda
fastigheter, och att å ett redan uppkommet förhållande af nämda be-
skaffenhet tilläfventyrs böra tillämpas de rättssatser, hvilka gälla an-
gående bestående gemensam panträtt. Jfr ock nedan s. 383 fl.

*) Å. F. 20 § andra mom. enligt K. F. den 3 december 1895.
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pantbeloppet påföres den ena af fastigheterna, medan den
andra alldeles fritages från att bära densamma, eller då en
delning egt rum endast så till vida, att en af flere gemen-
samt intecknade fastigheter skall ensam definitivt ansvara
för visst belopp af pantfordringen, de öfriga däremot odeladt
för återstoden. Där fördelningen innefattar en delning, måste
denna vara genomförd och fullständig. Det är med andra
ord icke nog, att fördelningen angifver ett proportionstal
eller annan grund, efter hvilken ansvarigheten för pantbe-
loppet i förhållandet inbördes skall delas, utan hvarje fastig-
het måste vara påfördt visst, fixt ansvarighetsbelopp. Och
ansvarighetsbeloppen för de särskilda fastigheterna måste
vara så bestämda, att summan af dessa belopp är lika med
det gemensamma pantbeloppet.

lnteckningsgill fördelning erfordrar skriftlig form. Till-
höra fastigheterna särskilda egare, skall handlingen vara
underskrifven af dem alla. Innefattar fördelningen, att nå-
gon viss fastighet skall alldeles vara fritagen från ansvarig-
het, synes underskrift af denna fastighets egare dock icke
vara af nöden för fördelningens inteckningsgillhet. Väsent-
ligt är icke, att den gemensamma panträtten redan var in-
tecknad, då fördelningshandlingen tillkom; tillräckligt är,
att den gemensamma inteckningen beviljats, då fördelningens
intecknande begäres. Ehuru åsyftande en inskrifning, hvil-
ken formellt är en inteckning, är fördelningen till sin gene-
rella typ icke ett förfogande, som innefattar eller ens kan
likställas med pantsättning. Den förfogandes behörighet är
således icke heller att bedöma efter de grundsatser, hvilka
gälla i fråga om behörighet att giltigt pantsätta fastighet.

Fördelningen får sakrättslig verkan genom dess inskrif-
vande. Inskrifningen sker i sådan form, att fördelningen
intecknas i de fastigheter, hvilka genom fördelningen påförts
ett ansvarighetsbelopp. Inteckningsansökningen måste förty,
för att kunna bifallas, innehålla begäran om fördelningens
intecknande i samtliga de fastigheter, å hvilka visst ansva-
righetsbelopp enligt fördelningen skall hvila, resp. ännu bör
hvila. Tillhöra fastigheterna särskilda egare, är en hvar af
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dem behörig att begära fördelningens intecknande, men an-
sökningen har städse sådan verkan, som om den gjorts å
allas vägnar. Då inskrifningen sakligt hänför sig till en
redan existerande inteckning, synes det icke kunna fordras
för inteckningens beviljande, att vederbörande fastighetsegare
ock lagfarit med sina fång. Af samma skäl synes icke hel-
ler satsen, att skingringsförbud, utmätning och konkurs ut-
göra hinder för beviljande af inteckning, ega tillämpning å
inskrifning af ifrågavarande slag. Nödvändigt är däremot,
att den gemensamma inteckningen fortfarande gäller, då in-
skrifningen begäres. Ifrågasättas kan, huruvida inskrifning
ens får ega rum, om väl inteckningen ännu icke dödats, men
pantbeloppet redan uttagits ur någon af fastigheterna genom
dess exekutiva försäljning eller lösning genom pantbeloppets
erläggande egt rum. Då tvingande skäl till en inskränkande
tolkning icke förefinnas och en sådan vore mycket obillig,
synes frågan böra bejakas, Att någon af fastigheterna fri-
gifvits utgör icke hinder för fördelningens inskrifvande jäm-
väl så vidt rör denna fastighet, så länge inteckningen i den-
samma icke dödats eller förfallit.

Till sitt väsen är fördelningen ett förfogande, hvilket
fördelar pantansvarigheten emellan de af den gemensamma
panträtten omfattade fastigheterna endast så vidt gäller de-
ras inbördes förhållande och utan att beröra panthafvarens
rätt. Verkan af fördelningens inskrifning x) är åter, att den

*) Enligt ordalydelsen i 20 § andra mom. int. fgn är intecknad
fördelnings verkan, dels att den gemensamma inteckningen, ändå att
pantfordringen uttages ur någon af fastigheterna, fortfarande gäller,
sagda fastighets egare till säkerhet, i en hvar af de öfriga fastigheterna
för det densamma påförda ansvarighetsbeloppet, dels att den gemen-
samma inteckningen redan därförinnan endast så till vida må dödas
eller nedsättas i någon af fastigheterna, att inteckningen för dennas
ansvarighetsbelopp bibehålles oförändrad.

För att närmare utreda innebörden af detta stadgande antages det
fall, att fördelningen omfattar fastigheterna X, A, B och C, hvilka ära
gemensam underpant för Fmk 30,000, samt bestämmer, dels att X skall
vara alldeles fri från ansvarighet för den gemensamma pantfordringen>
dels att de öfriga hafva hvar ett ansvarighetsbelopp af Fmk 10,000.
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gemensamma inteckningen innefattar jämväl ett villkorligt
specialhypotek i hvarje fastighet för det denna påförda an-
svarighets- eller regressbeloppet. Detta specialhypotek är
dock icke en ny själfständig panträtt, utan framgår ur det
gemensamma hypoteket såsom ett dotterhypotek. Själfva
inskrifningen är väl formellt en själfständig inteckning, och
likaledes gäller, att specialhypoteket får tillvaro först genom
inskrifningen. Men specialhypoteket kommer till stånd på

I händelse den gemensamma pantfordringen uttagits ur X, så är allde-
les klart, att egaren X har ett specialhypotek i enhvar af A, B och
C för Fmk 10,000, och att dessa regresshypotek framgått ur den sam-
fälda inteckningen. Dödas den gemensamma inteckningen i A, så är
likaledes klart, att därmed väl det gemensamma hypoteket alldeles af-
lyftats från A, men att det oaktadt den förut gemensamma intecknin-
gen numera fortbestår så, som om den från början hade beviljats i A
ensam och konstituerat panträtt allenast för A:s regressbelopp. Äfven
här framgår sålunda ur den gemensamma inteckningen ett specialhy-
potek för regressbeloppet. Detsamma gäller, då den gemensamma in-
teckningen nedsättes i A. Emellertid återgifves rättsläget icke riktigt
därmed, att regresshypoteken uppkommit genom pantfordringens utta-
gande ur X eller genom det gemensamma hypotekets dödande eller ned-
sättande i A. Från och med fördelningens intecknande gäller nämligen,
såväl att egaren af X har regresshypotek för den händelse pantfordrin-
gen uttages ur X, som att nedsättande eller dödande af den gemen-
samma inteckningen, så framt densamma icke samtidigt och på samma
sätt nedsättes eller dödas i alla fyra fastigheterna, kan ske allenast
med sådan begränsad verkau, att »inteckningen" i A, B och C bibehål-
les oförändrad, i enhvar så vidt gäller dess genom fördelningen bestämda
ansvarighetsbelopp Fmk 10,000. Redan föreställningen att en panträtt
uppkommer genom utöfvande af en annan panträtt eller genom dödandet
af en inteckning förefaller egendomlig. Än mindre kan lagstadgandets
innebörd vara, att dödandet af en gemensam inteckning har till ändamål
att konstituera regresshypotek, och att dödandet på denna grund tiller-
kännes endast ofvan antydda begränsade rättsverkan. Förhållandet
måste tvärtom vara alldeles omvändt: dödandets verkan inskränkes där-
för, att den gemensamma inteckningen från och med fördelningens in-
tecknande omfattar jämväl ett regresshypotek, hvilket icke får beröras
af dödandet.

A andra sidan är jämväl tydligt, att detta regresshypotek erhåller
själfständighet först då och därigenom att det gemensamma hypoteket
förvandlas till ett specialhypotek för regressbeloppet. Därförinnan hafva
regresshypoteken existens allenast inom det gemensamma hypotekets ram.
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det säregna sätt, att den förut bestående gemensamma in-
teckningen utvidgas. Den inskrifning af ett gemensamt hy-
potek, hvilken den gemensamma inteckningen innefattar, till-
lägges nämligen genom fördelningens inskrifvande sådan
rättsverkan, som om tillsammans med och vid sidan af det
gemensamma hypoteket hade inskrifvits ett af villkor be-
roende special- eller regresshypotek i hvarje fastighet för
dess ansvarighets belopp. Villkoret inträder, och regress-
hypoteket blir ovillkorligt, därmed att det gemensamma hy-
poteket under vissa förutsättningar upphör. Sker det, så
kvarstår den förut gemensamma inteckningen så, som om
den från början hade varit en inteckning af regresshypote-
ket allena. Därförinnan kan åter en utöfning af regress-
hypoteket icke ega rum; men å andra sidan förmår icke
heller den gemensamma panträttens utöfvande såsom sådant
rubba regresshypotekets existens.

Regresshypoteket i en fastighet tillkommer egarna af
de öfriga gemensamt med denna intecknade fastigheterna
samfälldt, så länge villkoret ännu icke inträdt.

Likasom annan själfständig inteckning måste äfven in-
teckning af gemensam pantansvarighets inbördes fördelning
förnyas inom tio år. Så länge något af regresshypoteken
kvarstår och icke så öfvergått till någon egare af de ge-
mensamt intecknade fastigheterna, att han är allenaegare af
hypoteket, är en hvar af regresshypotekshafvarna behörig
att begära inteckningens förnyande, med verkan att inteck-
ningen förnyas för dem alla. Enär innehafvare af special-
hypotek i någon af fastigheterna, hvilket har samma eller
lägre rang än det gemensamma hypoteket, är befogad att
utöfva regresshypoteket i samma fastighet, så vidt till gäl-
dande af hans fordran erfordras, måste lagen anses hafva
tillerkänt honom jämväl behörighet att å fastighetsegarens
vägnar begära förnyelse af inteckningen, vare sig regress-
hypoteket ännu är villkorligt eller redan blifvit ett själf-
ständigt hypotek.

Inteckningens förnyande förutsätter icke, att intecknin-
gen af det gemensamma hypoteket behörigen förnyats i alla
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fastigheter. Har sådant uraktlåtits med afseende å någon
af de gemensamt intecknade fastigheterna, så är väl denna
ock frigjord från den gemensamma pantansvarigheten. Men
den gemensamma panträttens upphörande på detta sätt hör
just till de rättsfakta, genom hvilka regresshypoteket blir
ovillkorligt och får själfständighet. Såsom en inteckning
allenast af regresshypoteket upprätthålles åter den ursprung-
ligen gemensamma inteckningen af den ännu gällande inteck-
ningen af pantansvarighetens fördelning.

IV. Utom fastigheter omfattar inteckningsväsendet, så-
som i annat sammanhang nämts, äfven å annans grund
befintlig inrättning af där angifna beskaffenhet, hvarvid be-
sittningsrätten betraktas såsom hörande till inrättningen.
Hypotek i sådan inrättning med åtföljande besittningsrätt
får sålunda intecknas på samma grunder och på samma sätt
som hypotek i fastighet.

Lagbudet att inrättning å annan grund får intecknas
innebär emellertid icke vidare än att sådan egendom är lik-
ställd med fastighet i det afseende, att den är föremål för
inteckning, och att om intecknad panträtt i dylik egendom
gälla samma rättssatser som vidkommande intecknad pant-
rätt i fastighet *). Af sagda lagbud följer väl att, om egen-
dom af ifrågavarande beskaffenhet är intecknad, exekution i
densamma i vissa delar underlyder lagbuden om exekution i
fastighet, däremot icke att dylik egendom, vare sig såsom
sådan eller ens då den är intecknad, i öfrigt vore att be-
trakta såsom fast egendom. Ur lagbudet kan förty icke hel-
ler härledas, att själf va pantsättningen af inrättning å annans
grund vore att anse såsom pantsättning af fast egendom,
och att således exempelvis, om inrättningen tillhör omyndig,
rättens lof skulle erfordras för dess pantsättande.

V. Hypotek blir intecknadt, då och därigenom att in-
teckning beviljas. Inteckningsutslagets afkunnande anses så,
som om hypoteket därmed hade protokollerats.

i) Jfr ock J. P. 10 § 1 mom., U. L. 4: 32.

21
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Den rättsliga betydelsen af inteckningsutslaget är emel-
lertid icke till fullo angifven därmed, att det konstituerar
hypoteket. Ett hypotek kommer nämligen genom utslaget
till stånd allenast i det omfång, som utslaget angifver. In-
teckningsutslaget bestämmer sålunda hypotekets omfång, är
afgörande, då fråga uppstår därom, för hvad fastigheten
häftar. Fastigheten är underpant endast för det pant- eller
fordringsbelopp, den ränta och de tilläfventyrs stadgade
öfriga betalningar, för hvilka inteckning genom utslaget fast-
ställts. Å saken icke verkande är, huruvida dessa angifvas
i utslaget uttryckligt eller blott genom hänvisning till den
handling, hvilken ligger till grund för inteckningens medde-
lande.

Omvändt är icke heller annat eller mera intecknadt än
just det, till hvars säkerhet utslaget fastställt inteckning.
Afskrifvandet i inteckningsprotokollet af den fordrings- eller
särskilda pantsättningshandling, hvarå inteckningens bevil-
jande grundar sig, innebär icke, att denna handling såsom
sådan, till sitt hela innehåll, ,,inskrifvits". Inskrifven eller
intecknad är blott en panträtt för de betalningsbelopp, in-
teckningsutslaget angifver, däremot icke de bestämningar,
handlingen innehåller om betalningstid, uppsägning, villkor
m. m. 1). Man kan ock uttrycka detta så, att intecknings-
protokollets publicitetsverkningar icke i någon händelse om-
fatta vidare än själfva pant- eller fordringsbeloppet.

*) Spörsmålet, som skall besvaras, är det, huruvida bestämnin-
garna om betalningstid m. ra', uti den i protokollet afskrifna fordrings-
eller pantsättningshandlingen enligt lag äro så förbundna med den in-
tecknade panträtten, att dennas identitet beror af sagda bestämningar.
Bejakas spörsmålet, så är därmed fastslaget, att icke någon af bestäm-
ningarna kan ändras utan att detta innebär en ändring af själfva
panträtten.

En genom inskrifning försiggående ändring af hypotek omnämner
åter lag blott i två säregna fall. 1 öfrigt gäller däremot, att intecknad
panträtt öfverhufvud icke kan ändras, så vidt ändringen består i annat
än en ren minskning af panträttens omfång. Syftemålet med en afsedd
ändring af intecknad panträtt kan förty förverkligas allenast i sådan
form, att en ny panträtt konstitueras, vare sig så att denna i sig full-
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För den händelse att inteckningsutslagets och den pant-
eller gäldförskrifnings innehåll, hvilken låg till grund för in-
teckningens beviljande, icke skulle öfverensstämma, gäller
väl såsom allmän regel, att utslaget har vitsord. Tvifvels-
ffiål uppstå däremot, om den originala handlingen och det
därå tecknade inteckningsbeviset samstämmigt afvika från
inteckningsutslagets lydelse i inteckningsprotokollet. Ena-
handa tvifvel föreligger, om man tänker sig, att intecknings-
protokollet öfverhufvud alls icke innehåller något om den
inteckning, hvilken beviset intygar. Originala handlingen får
nämligen alltid och bör ofta förses med bevis om den bevil-
jade inteckningen och till sökanden utlämnas, innan inteck-
ningsprotokollet föreligger i slutlig affattning; detta är till

komligt upptager innehållet af och ersätter den förra, eller så att den
förra panträtten förblir bestående och att den nya panträtten omfattar
allenast det nya, som med ändringen afses. Åro bestämningar af ifråga-
varande beskaffenhet inbegripna och oskiljaktiga från själfva panträtten,
så kunna de alltså öfverhufvud icke ändras.

Förordningen om inteckning gifver emellertid icke stöd för att
besvara frågan jakande, utan utvisar tvärtom motsatsen. Normalfal-
let enligt förordningen är att inteckning beviljas „till säkerhet för
den, som hos egaren (af fastigheten) har fordran i penningar eller varor".
Fordringen såsom sådan åter bibehåller sin identitet, om än betalnings-
eller uppsägningstid eller en vid densamma fogad villkorsbestämning
förändras eller t. o. m. om borgenärens person växlar. Borgenären och
gäldenären är ock obetaget att vidtaga ändringar härutinnan. Oaktadt
sådana förändringar är således fordringen just den, till hvars säkerhet
inteckningen beviljades. Äfven den intecknade panträtten är förty fort-
farande densamma, oberoende däraf att dylika förändringar vidkom-
mande fordringen egt rum. För att något annat skall kunna antagas,
måste tillämpningen af den nyssantydda, för gäldförhållandet eljes gäl-
lande allmänna grundsatsen hafva uteslutits, då och därigenom att in-
teckningen beviljas, och en alldeles motsatt princip hafva trädt i kraft.
Men inteckningsförordningen antyder icke ens på minsta sätt, att in-
teckningens beviljande skulle hafva en såbeskaffad verkan.

För den i texten uttalade uppfattningen kan till yttermera visso
åberopas, att domstolarnas inteckningsutslag undantagslöst alltid
preciserat och precisera det, för hvilket inteckningen fastställes, just i
enlighet med hvad texten angifver.

Med det nekande svaret å det uppställda spörsmålet är fastslaget,
att beviljad inteckning för en fordran icke betager borgenären och gäl-
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och med det vanliga. Och vidare gäller, att inteckningen
har kommit till stånd i och med inteckningsutslagets afkun-
nande, och att inteckningen alltså giltigt existerar och har
det innehåll, som vid afkunnandet fastslogs, oberoende däraf
att utslaget tilläfventyrs sedermera alls icke affattas eller
affattas annorlunda än det afkunnades. Det å originala
handlingen tecknade inteckningsbeviset kan därför sägas ut-
göra en autentisk förklaring därom, hvad det afkunnade
utslaget innehöll. Såsom lag är, synes man icke kunna
undgå slutsatsen, att i dessa fall, icke inteckningsprotokollet,
utan tvärtom åtminstone i regeln det å originala handlingen
tecknade inteckningsbeviset har vitsord.

VI. Icke väsentligt för panträttens tillkomst, men lik-
väl ovillkorligen påbjudet är, att den pantsättnings- eller
fordringshandling, hvarå inteckningens meddelande grundar

denären att aftala annan betalningstid m. m. än den, som gällde
vid inteckningens tillkomst. Härmed har ock till de godtyckliga spe-
kulationernas område förvisats antagandet, att det vore å saken ver-
kande, huruvida inteckningsprotokollet utvisar eller icke utvisar ändrin-
gen. Hänför sig nämligen ändringen till panträttens essentialia, så kan
ändringen allena för sig icke vara föremål för en särskild inskrifning, så
framt icke lag uttryckligt medgifver sådant. I motsatt fall åter är sagda
antagandes nödvändiga förutsättning, dels att lag anvisar en särskild
inskrifning af så beskaffad ändring, dels att lag ock angifver. att och i
hvad mån inskrifning är nödvändig för ändringens rättsverkan, eller
att och i hvad mån inskrifnings underlåtande har menlig rättsföljd.
Inteckningsförordningen innehåller emellertid icke ens minsta antydan
i dessa syften. Det för ifrågavarande antagande åberopade skälet,
nämligen att inteckningsprotokollet borde gifva tredje man fullständig
upplysning icke blott om bestående panträtter, utan ock om de närmare
villkoren för dessa, är åter icke hämtadt ur, utan inlägges tvärtom så-
som ett postulat i inteckningsförordningen, för hvilken ett så vidtgående
publicitetssyfte är fullkomligt främmande. Bland annat får ju inteck-
ning ske för skuldsedel till innehafvaren, och förordningen stadgar ytter-
mera uttryckligen, att anmälan till anteckning i inteckningsprotokollet
om innehafvarens person är behöflig endast för att denne skall åtnjuta
förmånen att erhålla särskild underrättelse bl. a. om utmätning af
fastigheten. Ej heller är inskrifning af panträttens öfverlåtande i förord-
ningen förutsedd; och öfverlåtelsens anmälande till anteckning i inteck-
ningsprotokollet af ser blott samma syfte som nyss omnämda anmälan.
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sig, af inskrifningsmyndigheten förses med bevis om in-
teckningen.

Inteckningsbeviset är väl i och för sig icke annat än
en intygan af inskrifningsmyndigheten därom, att inteckning
egt rum. Lika litet som i regeln själfva intecknandet fast-
slår det å den originala skuld- eller pantförskrifningen teck-
nade beviset, att den förskrifna gälden i verkligheten upp-
kommit och är sådan, som förskrifningen utvisar, resp. att
pantiörskrifningens utfärdare uppburit det utsatta pantbelop-
pet. Men inteckningsbevisets tecknande å ifrågavarande
handling har dock den viktiga rättsföljd, att panträtten där-
efter formellt är anknuten vid denna handling, så att dess
innehafvande är nödvändig förutsättning för panträttens ut-
öfvande.

Då fördelning af ansvarighet för gemensamt hypotek
inskrifves, skall väl fördelningsskriften förses med intecknings-
bevis. Ogörligt är emellertid att i detta fall tillerkänna
denna inteckningshandling nyss antydda betydelse. Icke ens
såsom oeftergifligt villkor för förnyelse kan gälla, att den
med inteckningsbevis försedda originala fördelningsskriften
skall upptes, så framt icke den en hvar rättsegare och even-
tuellt äfven senare hypotekarie tillerkända befogenheten att
begära förnyelse skall fullkomligt omintetgöras. För utver-
kande af inteckningsförnyelse måste förty officiell af skrift af
fördelningshandlingen med domarens bevis om den beviljade in-
teckningen vara tillräcklig. Rättsegaren måste äfven vara
berättigad att på begäran erhålla dylik expedition för an-
tydda ändamål, likasom ock då regresshypotek blifvit ovill-
korligt och dess innehafvare eljes skulle vara i afsaknad af
inteckningshandling öfver detsamma.

VII. Med intecknandet af en gäldförskrifning kommer
panträtt för det förskrifna beloppet genast till stånd, oaktadt
förskrifningen icke ännu var utgifven, utan fortfarande är i
fastighetsegarens hand. Men lika litet som den, till hvilken
förskrifningen är ställd, ännu har någon fordran i grund af
förskrifningen, lika så litet är han genom intecknandet blif-
ven innehafvare af panträtten. Honom tillhörig blir denna
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blott, om och då den med inteckningsbevis försedda förskrif-
ningen af fastighetsegaren utgifves åt honom.

Typiskt innebär pantsättning, att panträtt inrymmes till
säkerhet för uppburen valuta, och är ändamålet med den
intecknade förskrifningens utgifvande just erhållande af va-
luta. Den i förskrifningen såsom borgenär angifne blir pant-
hafvare, icke enbart därigenom att handlingen redan kommit
i hans hand, utan därigenom att han tillika utgifvit valuta.
Typiskt beror således utgifvandets rättsverkan däraf, att
valuta verkligen erlagts.

Nödvändigt är dock ingalunda, att det i handlingen för-
skrifna beloppet utgifvits särskildt emot denna handling.
Likasom en borgenär eljes kan hafva två fordringsrätter mot
samma gäldenär, hvilka omfatta en och samma prestation,
så kan ock den intecknade förskrifningen öfverlämnas åt
borgenären för att utgöra en andra förbindelse å gäld, som
utgör innehållet af en bestående tidigare förbindelse till bor-
genären. I detta fall har gäldenären uppburit valuta för
panträtten såsom sådan i och med sistsagda gäldiunehåll.

Ej heller är valutas gifvande ett sådant essentiale, att
förskrifningens utfärdare icke kan afstå från att erhålla va-
luta, öfverlämnar han handlingen åt den, till hvilken den
är ställd, utan att gifvande valuta alls afses, så är den sist-
nämde därmed utan vidare blifven behörig innehafvare af
panträtten. Endast för den typiska gestaltningen af rätts-
förhållandet gäller förty, att till panträttsförvärfvet hör jäm-
väl valutans erläggande; däremot gäller detta icke i sådana
fall, i hvilka den intecknade förskrifningens uthändigande åt
mottagaren just afser, att denne omedelbart därmed, och
utan att gäldande af valuta alls ifrågakommer, skall vara
panträttens behörige innehafvare.

Påstår förskrifningens utfärdare, att denna kommit ur
hans hand utan att honom tillhörande valuta erlagts, så ega
de rättssatser användning, hvilka i fråga om förskrifning
eljes gälla i sådant fall.

Det ofvansagda har full tillämpning, då den intecknade
förskrifningen är, icke en gäld- utan enbart en pantförskrifning.
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64 §. Fastighetshypotekets föremål.

Förmålet för ett fastighetshypotek utgöres af fastig-
heten såsom sådan.

I. Panträtten omfattar fastigheten i dess helhet och
således allt, som lagligen hör till och för tiden innehafves
under fastigheten. Har efter panträttens tillkomst med fa-
stigheten införlifvats ega, hvilken därförinnan icke hörde till
fastigheten, så är därmed ock panträtten utsträckt till den
nytillkomna beståndsdelen 1). Omvändt är ega, som från-
vinnes fastigheten eller från densamma öfverföres till annan
fastighet, härmed utan vidare frigjord från panträtten.

Med en fastighet kan ett densamma förut icke tillhö-
rande område i regeln införiifvas allenast genom officiell
förrättning eller åtgärd af myndighet. För så vidt öfverfö-
ring af område från en fastighet till en annan öfverhufvud
af lag tillätes, är det likaledes i regeln icke å saken ver-
kande, huruvida den förra är besvärad med panträtt eller
icke. Undantag har åtminstone uttryckligt gjorts blott för
det fristående egobytet — eller sådant egobyte, som icke
sker i sammanhang med rågång, skifte eller skiftesreglering;
och äfven i detta fall är undantaget så begränsadt, att ego-
byte under vissa förutsättningar får tillåtas utan afseende å
den bestående panträtten. Tvifvelaktigt är åter, huruvida
enligt lagens mening regeln skall ega tillämpning, då två

*) Denna regel gäller jämväl i det fall, att inteckning fastställts i
vissa kvadratmeter af sådan tomt i stad, som skall regleras, och att
sedan tillskottsområden fogas till tomten. A ena sidan måste nämligen
inteckningen enligt lag omfatta hela tomten, och kan dess verkan icke
på anfördt sätt inskränkas. A den andra sidan försiggår genom visst
områdes förenande med en tomt den rättsförändring, att detta område,
vare sig det förut var ett själfständigt rättsobjekt eller utgjorde be-
ståndsdel af en annan fastighet, numera förlorat sin antydda egenskap
och uppgått såsom beståndsdel i tomten. Att sådant tillskottsområde
dock särskildt lagfares finner sin förklaring däri, att rättelse af faste-
brefvets uppgifter är nödvändig och i förevarande fall anses icke kunna
åvägabringas annorlunda än genom ny lagfart. Emellertid kan det på
grund af den särskilda lagfarten synas formellt tillåtligt jämväl att
särskildt i tillskottsområdet inteckna den förut gällande panträtten.



328

eller flere lägenheter gemensamt tillhörigt områdes afskil-
jande till en särskild ströinfallslägenhet är i fråga, eller
om icke här tvärtom den för egobyte stadgade undantags-
rättssatsen skall lända till efterrättelse. Men vid bejakande
af det senare alternativet gäller, likasom för egobyte, att i
händelse behörigt egobytes-, resp. styckningsutslag gifvits
och vunnit laga kraft, så har egoöfverföringen giltigt egt
rum. utan afseende därå att densamma tilläfventyrs rätteli-
gen icke bort tillåtas, och har därmed det öfverförda områ-
det frigjorts från panträtten.

Vid påbjuden tomtreglering i stad kan emellertid ego-
öfverföring till tomt försiggå genom köp. Att märka är
dock, att köpet icke allena för sig utan blott i kraft af
föreskriften om tomtreglering har rättsverkan att med tom-
ten förena det köpta området. Köpet förmår icke heller
frambringa nämda rättsverkan, med mindre området därmed
kan gravationsfritt uppgå i tomten. Tillhör området en an-
nan, med panträtt besvärad fastighet, kan dess öfverförande
icke ega rum utan panthafvårens begifvande; säljes området
på kredit, uppgår det icke heller i tomten, så framt icke
säljaren tillika afsagt sig sin legala panträtt.

Panträttens föremål undergår ock ändring, då fastigheten
delas. Afskiljes visst område genom styckning eller afsön-
dring till själfständig lägenhet, så är denna i vissa fall där-
med ock frigjord från panträtten, nämligen:

om stycknings- eller afsöndringsaftalet ingåtts före den
1 januari 1896, delningen slutförts inom den särskildt före-
skrifna tiden samt panträtten tillkommit senare än nämda
af tal x); eller

om delningen verkställts på grund af intecknadt förytt-
ringsaftal samt panträtten tillkommit senare än nästnämda
inteckning 2).

Panträtt i viss kvotdel inskränkes åter genom fastighe-
tens klyfning till den af de därvid tillkomna nya lägenheter,

x) K. P. om delning af jordlägenheter 42 §.
2) Å. P. 40 §.
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hvilken bildats genom utbrytande just af sagda kvotdel,
eller till hvilken samma kvotdel dåmera hänför sig 1). I se-
nare fallet har den af panträtten omfattade ursprungliga
kvotdelen i den ursprungliga fastigheten blifvit en kvotdel i
en annan fastighet, realt motsvarande en viss bråkdel af
det förra hela, och uttryckes numera genom ett i motsva-
rande mån större bråktal af det nya hela.

I alla öfriga fall medför delning af fastigheten, att i
stället för nämda, icke vidare existerande pantobjekt nu-
mera samtliga genom delningen bildade nya lägenheter ge-
mensamt omfattas af panträtten.

Likasom själfva fastigheten, omfattas af panträtten äf-
ven å fastigheten befintliga byggnader, hvilka höra till den-
samma.

II. Angående oskiljaktiga tillbehör gäller detsamma
som om beståndsdelar. Där tillbehöret väl är af annat slag,
men utgöres af en rättighet, kan tillbehöret icke heller af-
skiljas med verkan mot panthafvaren, utan omfattas, oaktadt
föryttring, af panträtten, om och så vidt sagda rättighet eljes
skulle gälla vid tidpunkten för panträttens utöfvande.

Har panträtten samma eller lägre rang än ett å fastig-
heten jämte andra fastigheter hvilande gemensamt hypotek
med intecknad fördelning af inbördes ansvarigheten, så om-
fattar panträtten de villkorliga regresshypoteken i de öfriga
fastigheterna; om och så snart ett eller flere af regresshypo-
teken såsom ovillkorliga tillkomma fastighetens egare, om-
fattar den ifrågavarande panträtten numera dessa. Pant-
hafvaren är förty berättigad att vid exekutiv försäljning af
den med regresshypoteket besvärade fastigheten uppbära
regresshypotekets belopp, så långt som till gäldande af hans

*) Å. P. 32 §. Det sagda förtydligas bäst genom följande exempel:
Af kvotdelarna A, B och C i fastigheten X, en hvar utgörande en tredje-
del, är A intecknad. Sedan delas fastigheten genom klyfning i X 1 och
X 2, af hvilka den förra är en tredjedel och den senare två tredje-
delar af X. I händelse X 1 är bildad genom utbrytning af kvotdelen
A, omfattar panträtten numera X I . Är åter X 1 bildad genom utbryt-
ning af kvotdelen C, omfattar panträtten numera hälften af X 2.
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pantfordran erfordras, vare sig denna är förfallen eller icke 1).
Likaså är han behörig att, i händelse hans pantfordran icke
fullt utgått ur panten, utsöka regresshypoteket. Såsom tidi-
gare nämts är panthafvaren ock behörig att begära förny-
else af inteckningen, så vidt gäller samtliga regresshypotek,
resp. det fastighetens egare tillhörande ovillkorliga regress-
hypoteket. Å andra sidan kunna regresshypoteken icke efter-
gifvas, dödas eller nedsättas utan panthafvarens begifvande.

Lösöretillbehör åter frigöres från panträtten, om tillbe-
hörsförhållandet genom lösörets föryttring och bortförande
eller på annat sätt före tidpunkten för panträttens utöfvande
upplöses, likasom själffallet ock om lösöret efter samma tid-
punkt förbrukas för fastigheten.

III. Med fastigheten omfattar väl panträtten äfven dess
växande alster, så vidt dessa icke tillhöra nyttjorättshafvare
eller besittare af fastigheten. Men å andra sidan har alst-
rets åtskiljande, med det under IV nämda undantag, till
följd, att alstret frigöres från panträtten, så framt afskiljandet
egt rum före tidpunkten för panträttens utöfvande.

Noggrant bestämdt utgöres det tidsmoment, hvilket på
nyssangifna sätt antydts, af den tidpunkt, då fastigheten
utmätes eller förklaras utmätt. Har fastigheten därförinnan
satts under skingringsförbud, hvilket fortfarande är i kraft,
då utmätningen sker, så är tidpunkten för skingringsförbu-
dets verkställande det afgörande tidsmomentet. Att märka
är härvid tillika, att hvarken utmätningen eller skingrings-
förbudet behöfver vara utverkadt af panthafvaren; tillräckligt
är, att sådan exekutiv åtgärd öfverhufvud vidtagits *).

Efter nämda tidpunkt fallet alster omfattas däremot
af panträtten. Men alstret frigöres städse från panträtten
genom föryttring, då denna vidtagits af S37ssloman, som för-
ordnats att omhändertaga och förvalta fastigheten. Det-
samma gäller emellertid i hufvudsak äfven om föryttring,
vidtagen af fastighetens egare, då sådan syssloman icke fin-

1) I. F. 20 § tredje mom.
2) I. P. 18 § andra mom.
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nes. Dels skall nämligen den fallna afkomsten i främsta
rummet användas till bestridande af nödiga utgifter för fa-
stigheten och dennas häfd x), och är sålunda fastighetens egare,
i händelse syssloman e] tillsatts, fortfarande tillerkänd den
materiella befogenheten att för nämda ändamål förfoga
öfver de fallna alstren. Dels har lagen icke antydt, att
fastighetsegarens formella behörighet att föryttra fallande
alster skulle genom utmätningen, resp. skingringsförbudet,
på något sätt inskränkas, med mindre syssloman tillsättes.
Endast det kan förty vara tvifvel underkastadt, huruvida af
fastighetsegaren vidtagen föryttring har ifrågavarande veikan,
om det föryttrade ännu vid den exekutiva auktionen finnes
kvar å fastigheten 2).

Likasom alster omfattar panträtten äfven fruetus civiles
och annan afkomst. Det ofvananförda eger sålunda tillämp-
ning äfven å sådan afkomst, dock med vissa afvikelser. Å
©na sidan inbegripes under panträtten jämväl sådan afrad,
ränta eller afgäld, som redan tidigare förfallit till betalning,
men ännu vid ifrågavarande tid utestod ögulden och icke
tilläfventyrs var öfverlåten till annan. Å den andra sidan
ankommer uppbärandet af dylik afkomst, om yrkande gjorts,
uteslutande på utmätningsmannen eller sådan syssloman,
som af honom eller af öfverexekutor förordnats att uppbära
afrad, ränta och afgäld från fastigheten. Förfallet afrads-
eller afgäldsbelopp får förty ock, i händelse betalning ute-
blifvit, af utmätningsmannen, resp. sådan särskild syssloman,
utsökas hos den betalningsskyldige 3). Så snart förbud med-
delats den betalningsskyldige att utgifva afraden, räntan
eller afgälden till annan än utmätningsmannen, resp. sysslo-
mannen, kan betalning med laga verkan icke vidare ske till
fastighetsegaren 4).

*) I. F. 18 § andra mom.
2) Jfr U. L. 5: 39.
3) U. L. 4: 24.
4) U. L. 4: 24. Ifrågasättas kan, huruvida förbudets meddelande

här är lika väsentligt som vid utmätning af fordran, så att den afrads-
pliktige, oaktadt full kännedom därom att särskild syssloman tillsatts
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Till utgifter för fastigheten, hvilka skola bestridas med
den efter utmätningen, resp. skingringsförbudet, uppburna af-
komsten, höra särskildt ock förfallande reallastbelopp och rän-
tor å de pantfordringar, hvilka besvära fastigheten. Sysslo-
mannen är således skyldig att med de uppburna medlen, så
långt de äro disponibla och med beaktande af pantfordringar-
nas inbördes rang, gälda dylika räntor, då de förfalla x). I
händelse utmätningen går åter, och hos sysslomannen emel-
lertid ännu finnes i behåll af de uppburna medlen, är pant-
hafvare berättigad att på begäran få lyfta öfverskottet i
afräkning på sin pantfordran, åtminstone om han i sådant
af seende anmäler sig, innan fastighetsegaren af syssloman-
nen utfått beloppet2).

att uppbära afraden, kan med laga verkan betala åt fastighetsegaren,
så länge förbudet icke meddelats. Däremot är ineddelande af förbud
icke erforderligt, då syssloman omhändertagit hela förvaltningen af fa-
stigheten. I sådant fall kan betalning till fastighetsegaren frigöra den
betalningsskyldige allenast, om denne hvarken kände eller skäligen kun-
nat veta, att sysslomannen omhändertagit förvaltningen.

x) I händelse egaren af fastigheten afträdt sitt bo till konkurs,
skola gode- eller sysslomännen förvalta och vårda fastigheten såsom
panthafvarens pant, se konk. st. 80 §.

2) Enligt U. L. 4: 24 och 5: 39 har visserligen fastighets utmät-
ning såsom sådan den verkan, att såväl den afkomst från fastigheten,
hvilken efter utmätningen uppburits af syssloman och icke åtgått till
bestridande af nödiga utgifter, som ock hvad vid fastighetens exekutiva
försäljning ännu finnes i behåll af dess öfriga efter utmätningen fallna
af kastning skall jämte själfva fastigheten användas till gäldande af ut-
mätningssökandens fordran. Denna rättsverkan af utmätningen inträder
alldeles oberoende däraf, huruvida utmätningssökanden är eller icke är
panthafvare, och förutsätter icke heller, att fastigheten öfverhufvud är
besvärad med någon panträtt. Återgår utmätningen, så frigöres fa-
stigheten från densamma, hvaraf med nödvändighet följer, att utmät-
ningens omförmälda verkan med afseende å afkomsten likaledes åter-
gått.

Men K. P. om inteckning 18 § stadgar kategoriskt, att inteck-
ningshafvare har enahanda rätt som i fastigheten jämväl i den afkast-
ning, som fallit efter utmätning af fastigheten, resp. efter ett utmät-
ningen föregående skingringsförbud, så vidt denna afkastning icke åt-
gått till de i lagbudet förutsedda utgifternas bestridande. Intecknings-
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IV. Stadgandet i första stycket af U. L. 4: 25 är ett
uttryck för den i sakens natur liggande åskådning, att den
å en fastighet växande skogen utgör en, ofta mycket väsent-
lig, del af själfva fastighetskapitalet, och att skogens värde
förty ingår såsom en beståndsdel i fastighetens bytesvärde.
Den formella synpunkten att afverkning af växande skog
till sitt väsen är afskiljande af alster har i följd häraf icke
heller giltighet i andra än sådana fall, i hvilka afverkningen
innefattar allenast uttagande af en afkomst, som förstån-
digtvis bör uttagas, icke däremot en beskattning af själfva
skogskapitalet. I motsatt händelse innebär afverkningen, att
en del af fastighetskapitalet afskiljes från det hela och, om
fastigheten är besvärad med panträtt, undandrages panthaf-
varen. Panthafvaren är därför berättigad att på begäran
erhålla förbud mot sådan påbörjad eller förestående afverk-
ning, hvaraf väsentlig minskning af fastighetens bytesvärde
är att befara. Utmätning af fastigheten och skingringsför-
bud innebära utan vidare förbud mot skogens begagnande
utom till husbehof.

Det i strid mot förbudet afverkade åter blir. så länge
det ännu finnes kvar å fastigheten, en egendom, hvilken

hafvarens rätt till sagda afkomst är enligt lagbudet lika ovillkorlig som
hans rätt till försäkringsbelopp, som skall erläggas i anledning af timad
skada å fastigheten tillhörande byggnad. På intet sätt antydes, att den
behållna afkomsten skulle undandragas panträtten därigenom att utmät-
ningen återgår.

U. L. 4: 24, 25 vidhandengifva icke heller ens allena för sig, att
där omnämda yrkanden kunde göras allenast af utmätningssökanden.
Behörig att framställa sådant yrkande är enligt lagbudens ordalydelse
,,borgenär", således icke uteslutande borgenären; och ordet ,,borgenär"
kan så mycket mindre anses beteckna »borgenären", som sistnämda
uttryck i särskilda andra paragrafer användes, då fråga är om utmät-
ningssökandens befogenheter och åligganden. Men sammanställas U. L.
4: 24. 25 med 18 § i inteckningsförordningen, så är antydda tolkning
alldeles utesluten. Inteckningshafvarens ovillkorliga rätt till den afkomst
af fastigheten, hvilken faller efter dess utmätning, innebär med nödvän-
dighet, att han, så snart utmätning skett, är sådan borgenär, som är
behörig att framställa yrkanden af ifrågavarande beskaffenhet.
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omfattas af panträtten likasom fastigheten själf. Då sär-
skildt afverkningsförbud meddelats, gäller detsamma om
det redan före förbudet afverkade virket, så vidt detta fort-
farande finnes kvar å fastigheten. Icke ens virkets bortfö-
rande upphäfver panthafvårens rätt. Så länge virket finnes
kvar hos den, hvilken själf företagit afverkningen eller med
kännedom om förbudet förvärfvat virket af fastighetens
egare, kan virket frånvinnas honom. Likasom panthafvaren
eger uppbära förfallet brandstodsbelopp, oaktadt hans pant-
fordran icke är förfallen till betalning, så är han ock berät-
tigad att låta försälja ifrågavarande egendom och tillgodo-
göra sig behållna priset i afräkning på pantfordringen. Har
afverkningen egt rum efter utmätning af fastigheten, eller
har föryttring af tidigare afverkadt virke icke försiggått innan
fastigheten utmätes, och återgår icke i dessa fall utmätnin-
gen, så försäljes det afverkade såsom om behållen afkomsts
försäljning vid fastighetens exekutiva föryttring är före-
skrifvet.

Det sagda eger dock icke tillämpning, då afverkningen
företagits af annan än fastighetens egare samt i kraft af
och inom gränserna för en bestående nyttjorätt eller en af-
verkningsrätt, hvars inteckning har högre rang än pant-
rätten.

V. Såsom tillbehör till fastigheten omfattas af pant-
rätten den fordran på brandstod, hvilken i kraft af lag till-
kommer eller genom försäkringsaftal grundlagts för fastighe-
tens egare 1). I lag är förutsedd allenast brandstod för skada
å byggnad eller inrättning, som hör till fastigheten, men
rättssatsen eger tillämpning äfven å andra slag af brandstod,
såsom exempelvis om fastighetens skog är försäkrad mot
skada af brand. Fastighetsegarens rätt är så inskränkt
genom panträtten, att han eger lyfta ersättningsbeloppet för
timad brandskada allenast mot ställd säkerhet för att det-
samma användes till återställande af det förstörda. Stäl-
les ej sådan säkerhet, eller är fastigheten utmätt eller

!) I. F. 18 §.
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under skingringsförbud, är däremot panthafvaren berättigad
att lyfta ersättningsbeloppet, om än pantfordringen icke är
förfallen.

VI. Löses fastigheten i börd, och har panträtten till-
kommit först efter den föryttring, på grund af hvilken börds-
talan utfördes, så frigöres väl fastigheten från panträtten,
men bördeskillingen träder i pantens ställe. Då fastigheten
eller del däraf exproprieras, upphäfves panträtten i det expro-
prierade genom expropriationslösens utbetalande till panthaf-
varen, så långt detsamma räcker1;.

VII. Vidkommande hypotek i inrättning å annans grund
jämte besittningsrätten till grunden framträder spörsmålet
därom, hvilken inverkan besittningsrättens upphörande med-
för. Normalfallet är, att den stadgade tiden för besittnings-
rätten upphör eller inrättningens egare eljes blir skyldig att
afstå från grundens nyttjande. Då icke hela objektet för
hypoteket upphör att finnas till därmed att besittningsrätten
upphör, kan väl icke heller hypoteket därmed utan vidare
hafva förfallit. Är egaren af grunden pliktig att lösa inrätt-
ningen, träder lösen i pantens ställe. I händelse besitt-
ningsrätten förlänges genom nytt aftal, fortbestår hypoteket
åter orubbadt. Sker detta icke, så kan hypotekshafvaren
hvarken fordra, att inrättningen skall få kvarstå, eller mot-
sätta sig dess undanskaffande. Inrättningens värde låter
sig förty tillgodogöras för pantfordringens gäldande allenast
så, att inrättningen säljes med skyldighet för köparen att
bortföra densamma, och annan exekution får icke vare sig
begäras eller beviljas. Utan hinder af hypoteket är grun-
dens egare befogad att framtvinga och inrättningens egare
pliktig till inrättningens undanskaffande. Med inrättningens
bortförande, hvilket dessutom i regeln icke är möjligt an-
norlunda än att den först nedrifves, har åter hypotekets
objekt och därmed ock själfva hypoteket upphört att fin-
nas till.

Besittningsrätten bortfaller emellertid ock, då vare sig

!) I. P. 18 §.
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egaren af inrättningen förvärfvar själfva grunden eller om-
vändt egaren af grunden förvärfvar inrättningen, eller om en
tredje person samtidigt köper både grunden och inrättningen.
Dessa fall uppvisa den olikhet gentemot de tidigare nämda,-
att icke någon finnes, hvilken kan fordra inrättningens un-
danskaffande, lika litet som någon därtill skyldig finnes. Den
lösning kan därför tänkas, att hypoteket utan vidare utvid-
gas så, att det omfattar äfven grunden.

En sådan lösning förefaller sakenlig, i händelse grunden,
hvilken besittningsrätten omfattade och hvilken numera jämte
inrättningen tillhör en och samme egare, är en fastighet för
sig, och icke blott en del af fastighet. Det kan sägas, att
under nämda förutsättning den teoretiska möjligheten af en
kollision mellan hypotek i grunden såsom sådan och hypo-
tek i inrättningen jämte besittningsrätten i verkligheten är
inskränkt till ett enda fall, i hvilket yttermera en utjäm-
ning af konkurrensen är lätt att genomföra, nämligen då
egaren af grunden sålt denna till inrättningens egare och
således i kraft af lag eger panträtt i det sålda för den oguldna
köpeskillingen. Kollisionen uppstår här därigenom, att å ena
sidan säljarens panträtt i tiden är senare tillkommen än hy-
poteken i inrättningen, medan å andra sidan en sådan ut-
vidgning af de sistnämda, att de omfatta jämväl grunden,
icke kunnat ega rum, innan säljarens panträtt i grunden re-
dan bestod. Det är förty icke heller — åtminstone icke utan
att trampa lag under fötterna — möjligt att lösa kollisionen
så, att säljarens panträtt tillägges prioritet först efter hypo-
teken i inrättningen. Ett dylikt afgörande innebär, att ega-
ren af granden kunnat afhändas och före försäljningen redan
afhändts grundens värde därigenom, att besittningsrätten till
grunden belastats med hypotek; och en så exorbitant grund-
sats kan icke härledas vare sig ur besittningsrättens upp-
låtande eller ur lagstadgande. Afgörandet måste tvärtom
enligt lag blifva alldeles motsatt. Icke blott formella grun-
der föranleda detta; det är äfven materiellt rättvist, att säl-
jarens panträtt har prioritet framom de andra. Hans pant-
rätt innebär väl rätt att få betalning genom tillgodogörande
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af grundens, icke af inrättningens försäljningsvärde. Men
köpeskillingens belopp uttrycker det objektiva värde, grunden
vid dess förvärfvande åt inrättningen egde från synpunkten
af de vid inrättningen anknutna intressena, och det angifver
således äfven det belopp, som vid föryttring af inrättningen
och grunden tillsammans af köpeskillingen minst belöper sig
på grunden allena.

Då grunden, hvilken besittningsrätten omfattade, är ett
visst område af en fastighet, kan eganderätten till grunden
och eganderätten till inrättningen förenas i samme egares
hand l:o omedelbart genom grundens afskiljande till själf-
ständig fastighet eller sedan sådant afskiljande skett; 2:o så-
lunda att egaren af nämda fastighet förvärfvar inrättningen;
och 3:o därigenom att inrättningens egare blir egare af sagda
fastighet. Tänkas dessa fall i så enkel gestalt, att själfva
fastigheten icke är besvärad med något hypotek, så möter
det väl icke särskilda betänkligheter att i det första fallet
låta hypoteken i inrättningen så utvidgas, att de omfatta
äfven den till själfständig fastighet afskilda grunden, dock
med ofvan angifna inskränkning, för den händelse att pant-
rätt för ogulden köpeskilling uppkommit. I fallen 2 och 3
skulle däremot en sådan utvidgning sakna allt sakligt berät-
tigande, hvilket tydligt framträder, om fastigheten har stort,
inrättningen däremot endast obetydligt värde. Redan for-
mellt är det svårt att tänka sig, att besittningsrättens upp-
hörande, hvilket med nödvändighet innefattar en minskning
af panträttens objekt, i stället utvidgar objektet; och något
rimligt skäl finnes icke, på grund hvaraf hypoteken i inrätt-
ningen, hvilka i och för sig kunna uttagas endast ur värdet
af inrättningen och besittningsrätten, i kraft af ett rättsfak-
tum, som innebär en minskning af sistsagda värde, borde
tillerkännas förmånen att få uttagas ur ett måhända rnång-
dubbladt pantvärde. Dessutom vore utvidgningen i fallet 2
en direkt rättskränkning, om egaren af fastigheten köpt in-
rättningen utan att öfvertaga ansvarighet för hypoteken i den-
samma eller t. o. m. med uttryckligt förbehåll att säljaren
skall frigöra inrättningen från dessa hypotek, såsom exem-

22
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pel vis då inrättningen öfverlåtits till honom i betalning för
oguldet arrende for grunden.

Det ofvan ifrågasatta sättet för spörsmålets lösning är
åter alldeles uteslutet, om jämväl fastigheten, till hvilken
grunden hörde eller fortfarande hör, är besvärad med hypo-
tek. För att tydliggöra detta är tillräckligt att erinra, huru-
som fastighetens egare för oguldet arrende åtnjuter förmåns-
rätt i inrättningen framom hypoteken i denna, och att hy-
poteken i själfva fastigheten omfatta bl. a. denna förmåns-
rättegande arrendefordran. Ehuru besittningens upphörande
är ett rättsfaktum, hvars inträdande eller icke-inträdande
alls icke beror af hypotekshafvarna, skulle enligt antydda
uppfattning detta rättsfaktum så omkasta förhållandet, att
hypoteken i inrättningen, om de tillkommit tidigare än hypo-
teken i själfva fastigheten, dåmera hafva prioritet icke blott
i inrättningen utan ock i värdet af det, som förut häftade
allenast för hypoteken i fastigheten. Något orimligare kan
svårligen tänkas. För att en sådan orimlighet skall få an-
tagas, måste den vara uttryckligen stadgad i lagen. Och lag
gifver icke ens minsta stöd för ett dylikt antagande.

Är grunden redan afskild till själfständig fastighet, då
kollisionen skall lösas, så kan en utjämning af kollisionen
dock ske sålunda, men ock endast sålunda, att den del af
auktionsskillingen för inrättningen och grunden gemensamt,
hvilken belöper sig på grunden allena, beräknas hypoteken
i den förut odelade fastigheten, resp. dennas egafe tillgodo,
och att återstoden är disponibelt för hypoteken i inrättningen.
Grundens värde bör härvid bestämmas efter objektiv grund
och, om det ej kan annorledes utrönas, genom värdering så-
som är föreskrifvet om värdering af pant, hvarmed panthaf-
varen vill lagfara. I händelse grunden däremot fortfarande
utgör en oafskild del af fastigheten, finnes icke annan utväg
att utjämna kollisionen än att innehafvarna af hypoteken i
inrättningen åtnjuta samma rätt, som skulle tillkomma dem,
därest eganderätten till grunden och eganderätten till inrätt-
ningen icke hade förenats i en hand.

En sådan utjämning tillgodoser hypoteken i inrättningen
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så långt är möjligt utan att det sker med uppoffrande af
andras rätt. Därutöfver kan man icke gå utan att träda
både rättvisa och lag för när. Men kollisionen kan lösas,
icke genom utjämning, utan enligt rent formell grund, eller
så, att besittningsrättens upphörande på nu ifrågavarande
sätt icke anses annorlunda än besittningens upphörande ge-
nom besittningstidens utgång. Ett af dessa alternativ måste
väljas, ty något tredje finnes icke.

65 §. Fastighetshypotekets innehåll

I. Fastighetshypoteket innebär, att panthafvaren är be-
rättigad att å förfallodagen ur fastigheten utfå det belopp,
för hvilket densamma är underpant, samt i föreskrifven ord-
ning föranstalta fastighetens exekutiva försäljning i sådant
syfte, så framt icke fastigheten därförinnan genom beloppets
erläggande frigöres från pantansvarigheten.

En omedelbar maktutöfning öfver fastigheten gifver pant-
rätten icke. Att panträtten det oaktadt är en verklig, själfva
fastigheten omfattande sakrätt kommer emellertid till synes
dels däri, att en utöfning af panträtten under vissa om-
ständigheter kan ega rum före förfallodagen och på annat
sätt än genom begäran om själfva fastighetens försäljning *),
dels äfven i panträttens andra uteslutande verkan. Panträt-
ten gäller nämligen mot en livar icke allenast i den mening,
att egareombyte icke betager panthafvaren hans rätt, utan
ock så, att hans rätt att ur fastigheten utfå pantbeloppet
icke kan genom andras åtgärder med eller förfoganden öfver
fastigheten minskas. Fastigheten får förty icke genom ut-
mätning tagas i anspråk för och realiseras till gäldande af
tredje persons betalningsanspråk, med mindre sådant kan ske
med bibehållande af panthafvarens rätt. Ej heller indrages
panthafvaren i fastighetsegarens konkurs. Han eger obe-
roende af konkursen realisera sin panträtt, om och när han

i) Se 64 § II, III, IV, V och nedan under VI.
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finner för godt, hvaremot konkursförvaltningen icke får för-
yttra fastigheten annorlunda än med bibehållande af pant-
rätten 1).

II. Då fastighet omedelbart i kraft af lag är underpant
för ogulden köpeskilling, inbegriper pantansvarigheten äfven
utfäst ränta samt, i händelse ränta icke är utfäst, i hvarje
fall mora-ränta. Vid intecknadt hypotek är fastigheten där-
emot icke underpant för ränta, med mindre sådan ränta jäm-
väl är intecknad, således icke ens i fall af mora. Fastig-
hetens ansvarighet för ränta är dock inskränkt till tre år
från den dag, då räntan bort erläggas, så vid t ej utsökning
af det förfallna beloppet vidtagit redan inom nämda tid och
sedan utan afbrott fullföljts2). I detta afseende med ränta
likställd är annan stadgad årlig afgift, som skall från pant-
ten utgå, såsom förvaltningsbidrag till ömsesidig kreditför-
ening o. a. d.

Nyssnämda begränsning af pantansvarigheten för ränta
eger icke någon tillämpning vid maximalhypoteket. Hypo-
teket gäller nämligen för ett visst högsta fordringsbelopp,
och det är likgiltigt, huruvida det effektiva fordringsbeloppet
tillkommit genom sammanräkning af ränta och hufvudstol
eller utgöres enbart af hufvudstol, så länge icke det inteck-
nade högsta beloppet öfverskrides.

III. Det legala hypoteket för ogulden köpeskillings-
fordran framgår ur själfva fordringen och är i följd däraf
ock så förbundet med denna, att panträttens tillvaro och
omfång oupplösligt bero af fordringsrättighetens tillvaro och
omfång.

Vid sträng konsekvens tyckes väl detsamma böra gälla
likaledes om den genom inteckning tillkomna panträtten för
en fordran. Är nämligen panträtten endast och enbart en
accessorisk rätt, hvilken följer sagda fordran åt, så är denna
städse nödvändig förutsättning för panträtten. Har den för-
utsatta fordringsrätt, hvilken intecknats, alls icke giltigt kom-

1) U. L. 4: 12; I. P. 22 §; Konkursstadgan 10, 11, 71 §.
2) I. F. 22 § mom. 4.
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mit till stånd, eller har fordringsrättigheten upphört, så sak-
nar jämväl panträtten hvarje innehåll; uppgår fordringen icke
till det intecknade beloppet, vare sig att densamma icke
någonsin haft den uppgifna storleken eller senare minskats,
så saknar panträtten innehåll, så vidt gäller det belopp, som
öfverskjuter det verkliga fordringsbeloppet. Uttryckligt är
uttaladt, att inteckningen såsom sådan icke fastslår den för-
utsatta fordringens tillvaro eller omfång l).

En så sträng uppfattning af panträttens accessoriska
natur är dock icke genomförd. Tvärtom är panträtten till-
erkänd en viss själfständighet gentemot fordringsrättigheten.
Uttryckligen är nämligen stadgadt, att den för en gäldför-
bindelse intecknade panträtten under vissa förutsättningar
icke blott fortfarande består utan ock kan fullt utöfvas,
oaktadt fordringsrätten upphört genom preklusion2). Det-
samma mäste under enahanda förutsättningar gälla, då
sagda fordringsrätt preskriberats 3), eller då borgenären fri-

*) Regeln är således, att gäldenären är befogad att, då panträtten
utöfvas, framställa jäf vidkommande själfva fordringens existens eller
omfång. Denna befogenhet är utesluten endast i det fall, att jäfvet
redan i inteckningsförfarandet blifvit pröfvadt, men underkändt, eller
att gäldenären i sagda förfarande vidgått gälden. Sakligt har dock ett
vare sig före eller efter inteckningen utom rätta afgifvet vidgående
samma verkan: jäf får väl framställas med verkan att det måste pröf-
vas, men jäfvet kan ej göras med framgång, utan måste underkännas.

Jämväl ny egare af den intecknade fastigheten är förty obetaget
— där han ej öfvertagit gälden — att göra alla de jäf, till hvilka den
ursprungliga gäldenären hade varit befogad. Men omvändt fastslår af
den ursprunglige gäldenären afgifvet vidgående fordringsrättighetens exi-
stens och omfång med verkan mot alla efterföljande egare af fastig-
heten.

2) K. P. om preskription af den 9 nov. 1868 13 §.
3) Inteckningsförnyande har väl tillagts verkan att jämväl afbryta

fordringsrättens preskription, se K. F. om preskription 2 §. Men för-
nyelsen kan afbryta preskriptionen allenast under förutsättning att gäl-
denären jämväl är den intecknade fastighetens egare, däremot icke mot
en gäldenär, som icke vidare eger fastigheten. En fordringsrättighet
mot den nye egaren finnes åter icke. om han ej öfvertagit gälden, och
en preskription mot honom löper öfverhufvud icke. Förnyelsen afbry-
ter föröfrigt endast den allmänna tio-års-preskriptionen.
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kallat gäldenären från personlig ansvarighet. I dessa fall upp-
tager panträtten i sig fordringsrättighetens innehåll, och den
kvarstår såsom en själfständig rätt att utfå visst belopp ur
panten, kvarstår såsom en pantfordran, alldeles på samma sätt
som om panträtten ursprungligen hade konstituerats med detta
innehåll. Det erkännes sålunda, att det accessoriska förhål-
lande till fordringsrätt, hvari panträtten genom dess till-
komst ställts, åtminstone icke med nödvändighet innebär
mera än att sagda fordringsrätt skall någon gång hafva
kommit till stånd, däremot icke att fordringsrätten jämväl
fortfarande skall bestå.

I ett annat afseende är åter panträttens beroende af
viss fordran begränsadt därigenom, att panträtten formellt
anknutits vid viss fordringshandling. Den fordran, af hvil-
ken panträtten beror, behöfver icke hafva kommit till stånd
såsom en fordran hos den, hvilken utfärdat förbindelsen.
Tillräckligt är, att det gäldförhållande, hvars aktiva sida ut-
tryckes af panthafvarens fordringsrätt, sakligt, till sitt inne-
håll, är identiskt med den gäld, hvilken är i handlingen för-
skrifven. Gälden kan därför hafva uppkommit såsom en
senare egares af fastigheten gäld x). Ett af en efterföljande
egare afgifvet vidgående fastslår ock fordringsrättighetens
existens och omfång med verkan mot en hvar senare egare.

Satsen att den för en fordran intecknade panträtten är
en accessorisk, af nämda fordran beroende rätt gäller så-
lunda öfverhufvud allenast med betydande inskränkning.
Men härtill kommer, att själfva grundsatsen, om än icke
formellt, så dock realt saknar tillämplighet på ett ganska

1) Så exempelvis, om nya egaren öfvertagit gälden. öfvertagan-
dets konstitutiva betydelse framstår i det fall, att gäldenären vid fastig-
hetens försäljning till nye egaren uttryckligt bestridt gälden, hvilken
förty icke heller gått i afdrag å köpeskillingen, men att köparen det
oaktadt öfvertager gälden såsom sin. Den förskrifna gälden har där
med tillkommit, ehuru tilläfventyrs någon fordringsrätt mot handlin-
gens utfärdare alls icke förefanns. Ett annat fall är, att fastigheten
försäljes, innan den intecknade förskrifningen utgifvits, och att förskrif-
ningen, försedd med öfvertagande af nye egaren, utgifves af denne, hvil-
ken jämväl uppbär valutan.
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omfattande gebit. Panträttens beroende af en fordringsrätt
är nämligen rent nominellt, då den gäldförskrifning, för hvars
innehåll inteckningen meddelats, är ställd att betalas till
innehafvaren eller till order.

Det säregna för dylika löpande förskrifningar är, dels
att urkunden såsom sådan utvisar och bestämmer fordrings-
rättigheten, dess innehåll och dess omfång, dels att själfva
urkunden är fordringsrättighetens nödvändiga bärare, så att
rättigheten icke kan af någon utöfvas, med mindre han in-
nehar urkunden, dels att rättigheten, sådan skriften utvisar
densamma, uppkommer, resp. öfverflyttas genom urkundens
utgifvande, resp. dess öfverlåtande, hvarvid öfverlåtelsen af-
skär alla invändningar på grund af det underliggande ma-
teriella rättsförhållandet, så framt förvärfvaren icke saknade
god tro. En löpande förskrifnings intecknande åter konsti-
tuerar panträtt just för den fordringsrätt, hvilken utvisas
och bäres af urkunden, och genom inteckningsbevisets åteck-
nande bindes panträtten så vid samma urkund, att urkun-
dens innehafvande utgör nödvändig förutsättning jämväl för
panträttens utöfvande. Då den löpande förskrifningen, en-
gång utgifven, städse utvisar den fordringsrätt, skriften om-
förmäler1), och omvändt panträtten är beroende allenast af
den fordran, urkunden utvisar, så innefattar detta beroende
i själfva verket icke annat än att panträtten är oupplösligt
bunden vid och bestämd af nämda urkund. Likasom borge-
nären med nödvändighet är panthafvare, så är panthafvaren
likaledes med nödvändighet städse borgenär i grund af för-
skrifningen, så framt och så länge icke den personliga an-
svarigheten i grund af förskrifningen bortfallit. Det reala
förhållandet uttryckes därför långt riktigare så, att den med
inteckningsbevis försedda löpande förskrifningen utgör ur-
kund öfver en panträtt, hvilken från början i sig upptagit
förskrifningens gäldinnehåll, och vid hvilken en fordringsrätt
väl vanligen är men ingalunda måste vara anknuten.

x) Att saknad af god tro ingalunda föreligger därmed, att valuta
icke gifvits, framgår af det å sid. 326 anförda.
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Gäldförskrifning till viss man är i regeln icke annat än
ett bevis därför, att en fordran tillkommit. Med fordrin-
gens intecknande blir väl inteckningshandlingens innehaf-
vande förutsättning för panträttens utöfvande; men däraf
följer ännu icke, att förskrifningen såsom sådan vore något
mera än fortfarande ett fordringsbevis. Emellertid har en
annan uppfattning med fog gjort sig gällande, nämligen att
förskrifningens intecknande så binder fordringsrätten vid
inteckningshandlingen, att den däri omförmälda fordrings-
rätten, engång behörigen tillkommen, såsom underlag för
panträtten allt framgent formellt består, sådan intecknings-
handlingen utvisar densamma, och såsom sådan icke ome-
delbart beröres af rättsfakta, hvilka i och för sig äro egnade
att ändra eller upphäfva gäldförhållandet. Den med inteck-
ningsbevis försedda förskrifningen till viss man tillerkännes
sålunda, äfven den, egenskapen att i främsta rummet vara
urkund öfver en panträtt; och själfva förskrifningen är icke
mera blott ett fordringsbevis, utan uppbär i själfva verket
fordringsrätten såsom panträttens underlag. Detta innebär
icke, att ett rättsfaktum af nyssantydda beskaffenhet icke
skulle materiellt-rättsligt hafva relevens eller icke finge åbe-
ropas mot en senare innehafvare af panturkunden; det in-
nebär allenast, att fordringsrätten, oaktadt ett dylikt faktum
inträffat, såsom underlag för panträtten fortfarande formellt
består eller består oförändrad, så länge icke gäldförhållan-
dets upphörande eller ändring däraf kommit till uttryck i
själfva urkunden. Nämda faktum har förty icke verkan å
fordringsrätten, om det icke åberopas. Hvarje sådan verkan
uteslutes genom öfverenskommelse, att sagda faktum icke
får åberopas, likasom ock då den intecknade fastigheten öf-
vergår Ull ny egare och denne öfvertager gälden, sådan
förskrifningen utvisar densamma. Och slutligen har ett er-
läggande af penningar, hvilket icke ens afser att vara be-
talning å själfva pantbeloppet utan hänför sig blott till det
personliga gäldmellanhafvandet mellan borgenären och gäl-
denären, likasom äfven andra rättsfakta af enahanda beskaf-
fenhet, öfverhufvud alls icke, och således icke ens medelbart,
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någon verkan å fordringsrättigheten såsom underlag för pant-
rätten.

IV. Pantbelopp, likasom ock ränta å sådant, skall er-
läggas å panthafvarens boningsort, så framt ej annorlunda
bestämts. Denna regel gäller äfven intecknad löpande för-
skrifning, så snart fastighetens egare underrättats eller an-
mälan hos inskrifningsmyndigheten gjorts därom, i hvems
hand förskrifningen befinner sig.

Panthafvaren är icke berättigad att erhålla betalning
annorlunda än att han kvitterar det erlagda å panturkunden
och, om hela pantbeloppet erlagts. tillika utlämnar pantur-
kunden.

V. Panthafvaren kan i regeln begära pantbeloppets
uttagande ur panten först då panträtten bort lösas eller
m. a. o. då pantfordringen förfallit till betalning. Beror för-
fallodagen af uppsägning, och har uppsägning vare sig från
panthafvarens eller fastighetsegarens sida behörigen skett,
så har uppsägningen verkan äfven mot senare innehafvare
af panträtten eller en efterföljande egare af fastigheten.

Där panträtten är intecknad för fordran, utgör fixt an-
gifven betalningsdag för fordringen äfven pantfordringens för-
fallodag. Skall fordringen betalas vid anfordran, så är den
redan förfallen, och pantbeloppets uttagande kan förty när
som helst begäras. Bestämmes åter betalningsdagen genom
uppsägning, och är gäldenären en annan än fastighetens
egare, så uppstår spörsmålet, dels huruvida uppsägning hos
gäldenären är tillräcklig eller om uppsägning hos fastighets-
egaren erfordras, dels huruvida uppsägning hos fastighets-
egaren är tillräcklig eller om sådan i hvarje händelse måste
ske jämväl hos gäldenären, dels slutligen huruvida fastig-
hetsegaren öfverhufvud är behörig att uppsäga. Uppsägning
hos fastighetens egare är tillräcklig, och fastighetsegaren är
behörig att uppsäga, så framt inteckningen beviljats för en
gäldförskrifning vare sig på grund af pantsättarens skriftliga
inteckningsmedgifvande eller på hans egen ansökan. I hvart-
dera fallet föreligger nämligen en pantsättningsförklaring,
hvilken äfven till panträtten utsträcker förskrifningens be-
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stämningar om uppsägning och förty medför, att panthafva-
ren är befogad, likasom att utsöka det förskrifna beloppet
af gäldenären eller ur panten, så ock att uppsäga detsamma
till betalning vare sig af gäldenären eller ur panten. Tvif-
velaktigt är däremot, dels huruvida det nyss sagda skall
gälla äfven i öfriga fall, dels huruvida icke dock uppsägning
hos fastighetsegaren städse är nödvändig för att pantbelop-
pet skall få uttagas ur fastigheten. Åtminstone starka bil-
lighetsskäl tala för dessa spörsmåls bejakande.

En viss utöfning af panträtten kan ega rum redan före
förfallodagen såsom i 64 § II, III, IV och V samt här ne-
dan under VI angifves.

VI. Begäran om pantbeloppets uttagande ur panten
göres genom anställande af panträttstalan. Panträttstalan,
hvarmed äskas fastighetens försäljning, föres hos öfverexe-
kutor och är processuellt en lagsökning l). Har den person-
ligen ansvarige gäldenären genom dom eller utslag ålagts
att gälda panthafvarens fordran, så medför emellertid do-
mens eller utslagets öfverlämnande till verkställighet, att
fastigheten, om den vid verkställigheten tillhör nämde gäl-
denär, skall utmätas för det utdömda fordringsbeloppet,
därest icke, understundom till och med oaktadt panthafvaren
meddelat annan anvisning %

Då fastigheten är eller förklarats utmätt, icke för pant-
hafvarens, utan för annans fordran, kan panthafvaren hos
öfverexekutor begära, att sådan syssloman förordnas, som
i U. L. 4: 24, 25 omförmäles. Likaledes är han i nämda
fall befogad att vid den auktionen föregående förhandlingen
yrka kontant betalning ur köpeskillingen3) äfvensom ingå
överenskommelse, enligt hvilken hans pantfordran ställes,
utom lägsta budet 4). Sagda befogenhet tillkommer panthaf-
varen, oberoende däraf att pantfordringen icke är förfallen
till betalning.

1) U. L. 2: 2.
2) U. L. 4: 2.
3) U. L 5: 27.
4) U. L. 5: 33.
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66 §. öfverlåtelse af och Jörändringar i jastighetshypotek.

I. Fastighetshypotek får i allmänhet fritt öfverlåtas.
Till giltig öfverlåtelse hör med nödvändighet, att intecknings-
handlingen vid öfverlåtelsen öfverlämnas eller då redan är
öfverlämnad åt den, till hvilken panträtten öfverlåtes. Viss
form för öfverlåtelsen är icke i lag stadgad, öfverlåtelsens
giltighet förutsätter därför icke å inteckningshandlingen teck-
nad öfverlåtelse eller öfverhufvud skriftlig öfverlåtelse; dock
kan panträtten icke af nya innehafvaren utöfvas, så framt
icke skriftlig öfverlåtelse föreligger eller öfverlåtelsen visas
genom skriftligt eller inför rätta afgifvet erkännande af öf-
verlåtelsen eller eljes på sådant sätt, att den utan vidare
är därmed fastslagen. Såsom indossament gäller dock en-
dast sådan öfverlåtelse af förskrifning till order, som är
tecknad å själfva handlingen.

Den, till hvilken panträtt öfvergått, är befogad att hos
inskrifningsmyndigheten anmäla öfvergången i afseende å
anteckning därom i inteckningsprotokollet; men hvarken gil-
tigheten eller verkan af öfverlåtelsen är beroende af sådan
anmälan.

För fordran intecknad panträtt och själfva fordringsrät-
ten få endast tillsammans öfverlåtas. Panthafvåren kan
hvarken öfverlåta panträtten och fordringsrätten till särskilda
personer eller öfverlåta den ena och själf behålla den andra.
En öfverlåtelse af fordringsrätten allena för sig eller af
panträtten allena för sig är icke möjlig annorlunda än att
i förra fallet fastigheten därmed frigöres från panträtten
och att i senare fallet gäldenären därmed frigöres från gäld-
förbindelsen.

Rättsförhållandet mellan den, till hvilken panträtten öf-
verlåtes, och fastighetens egare är bestämdt på samma sätt
som vid öfverlåtelse af en fordringsrätt. Rättssatserna om
verkan af cession ega sålunda tillämpning, där intecknings-
handlingen icke är en löpande gäld- eller pantförskrifning.
Så vidt inteckningshandlingen tillerkännes egenskapen af en
panträttsurkund, är dock fastighetens egare icke befogad att



348

kvitta pantbelopp mot fordran, hvilken han eger hos öfver-
låtaren.

Singularsuccession i panträtt, som konstituerats till sä-
kerhet för viss fordran, eger i vissa fall rum i kraft af lag.
Är nämligen rättsförhållandet sådant, att den, hvilken kon-
stituerade panträtten, vid fordringsrättens infriande genom
annan är personligen regresspliktig mot den sistnämde, så
succederar den, hvilken genom gäldens betalande erhållit så-
dan regressrätt, jämväl i panträtten uti den omfattning, hvil-
ken hans regressrätt eger.

II. Delning af panträtt i betydelse af realdelning inne-
bär, att af den ifrågavarande panträtten bildas två eller flere
själfständiga panträtter, hvilka träda i stället för och ersätta
den förstnämda, medan denna i och med delningen upphör
att finnas till. En realdelning af intecknad panträtt är förty
icke möjlig, med mindre dels en inskrifning i intecknings-
protokollet sker, hvilken utvisar att i stället för den ur-
sprungligen intecknade panträtten trädt två eller flere, hvar
med sitt angifna särskilda pantbelopp, dels jämväl i stället
för den ursprungliga inteckningshandlingen träda andra, så
att de genom delningen bildade panträtterna äro anknutna
hvar vid sin särskilda inteckningshandling.

Inteckningsförordningen innehåller icke någon antydan
om en inskrifning af sådan beskaffenhet, som nyss nämts *).
Däremot är en inskrifning, hvarigenom intecknad panträtt
lösgöres från den ursprungliga inteckningshandlingen och an-
knytes vid en ny, icke främmande för inteckningsförordnin-
gen, om än stadgandet härom 2) icke vidare kvarstår i den-
samma. I händelse den ursprungliga inteckningshandlingen
jämte två eller flere af fastighetsegaren utfärdade nya för-
skrifningar. hvilkas sammanlagda belopp icke öfverstiger in-

*) I det fall, hvilket förordningens 20 § enligt dess lydelse i K. F.
den 3 december 1905 omförmäler, försiggår visserligen en realdelning,
men icke enbart en realdelning, utan ock något därutöfver, hvilket be-
stämmer rättshandlingens karaktär och medför, att delningen kommer
till stånd genom partiella dödanden.

2) I. F. 26 § i dess ursprungliga lydelse.
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teckningsbeloppet och hvilka innehålla, att de skola träda i
stället för den förstnämda med inteckningens fördelande på
dem, företes hos inskrifningsmyndigheten, så synes inskrif-
ningsmyndigheten icke blott vara oförhindrad utan ock böra
genom utslag bifalla behörigen gjord begäran om den in-
tecknade panträttens fördelande på de nya förskrifningarna
samt i följd häraf dels förse dessa hvar med sitt inteck-
ningsbevis, dels å den ursprungliga inteckningshandlingen
anteckna, att denna numera upphört att gälla. Realdelnin-
gen kommer i detta fall till stånd genom utslaget, men i
kraft af panthafvarens och fastighetsegarens öfverenskom-
melse. Utan fastighetsegarens begifvande kan åter realdel-
ning alls icke ega rum.

Så länge realdelning icke skett, består panträtten såsom
en äfven i den mening odelad rätt, att densamma icke får
utan fastighetsegarens samtycke utöfvas allenast för en del
af hela pantbeloppet1). Panthafvaren kan icke med laga
verkan uppsäga en del af pantfordringen eller kräfva eller
utsöka endast en del af förfallet belopp, med mindre fastig-
hetsegaren godkänner sådan till en del af panträtten inskränkt
rättsutöfning. öfverlåtes eller öfvergår annorledes panträtten
till två eller flere, kan icke heller kvotdelning emellan dessa
ega rum med verkan, att den enskilde kvotdelegaren vore
befogad att gentemot fastighetsegaren utan hans begifvande
utöfva panträtten för sin kvotdel. Tvärtom får panträtten
utöfvas af kvotdelegarna blott gemensamt.

III. En ändring af panträttens genom inteckningen be-
stämda innehåll kan formellt alls icke ske. Det sakliga

*) I sakens natur ligger icke, att panträtten är delbar. Lagtolk-
ningen får förty icke utgå från antagandet, att delning af eller inom
panträtten eger rum, så vidt icke lag uttalar motsatsen, utan förhål-
landet är tvärtom alldeles omvändt: en delning är tillåten eller eger
rum endast så vidt lag medgifver sådan. Otvifvelaktigt är den pant-
rätt, hvarom 9 kap. J. B. handlar, odelbar, på sätt dess innehåll ju
gifver vid handen. Och något stadgande i lag finnes icke, som skulle
antyda en sådan ändring i lagens uppfattning om panträtten, att pant-
hafvaren vore befogad att ensidigt dela panträtten eller öfverlåta den
med verkan, att delning eger rum.
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innehåll, som med en tilläfventyrs påkallad ändring skulle
åsyftas, måste förverkligas i en ny, själfständig panträtts
form, om än den nya panträtten kan anknytas vid den ur-
sprungliga inteckningshandlingen.

Bestämningar vidkommande panträtten, hvilka icke höra
till dess intecknade innehåll, kunna däremot ändras genom
öfverenskommelse mellan panthafvaren och fastighetens egare.

67 §. Gemensamt hypotek.

I. Vidkommande intecknad panträtt, som omfattar två
eller flere fastigheter gemensamt, stadgade 19 § i förordnin-
gen om inteckningen i dess ursprungliga lydelse, att pant-
hafvaren, i händelse annan i någon af fastigheterna hade
intecknad panträtt med lika eller lägre rang än det gemen-
samma hypoteket eller fastigheterna tillhörde särskilda egare,
icke fick låta inteckningen särskildt dödas eller förfalla i
någon af fastigheterna utan samtycke af sådan intecknings-
hafvare eller af egaren till den eller de fastigheter, å hvilka
det gemensamma hypoteket fortfarande komme att hvila, vid
äfventyr att det gemensamma hypoteket i förra fallet åtnjöt
rang först efter det särskilda hypoteket och i senare fallet
alldeles upphörde i de icke frigjorda fastigheterna, så vidt
ej deras egare tillika var personligt ansvarig för den inteck-
nade gälden. Enligt 20 § i dess ursprungliga lydelse egde
innehafvaren af det gemensamma hypoteket, så framt någon
af fastigheterna besvärades af särskild inteckning med samma
eller lägre rang, icke ur sistnämda fastighets värde utfå mera
än hvad ur de öfriga fastigheterna icke utgick.

De anförda rättssatserna lända fortfarande till efterrät-
telse x) i fråga om sådant gemensamt hypotek, som inteck-
nats före den 1 januari 1897, dock under det uttryckliga
villkor, att jämväl det särskilda hypoteket tillkommit eller fastig-
heterna öfvergått till särskilda egare pre nämda dag. Då
emellertid dessa rättssatser numera i verkligheten ytterst

!) Enligt slutstadgandet i K. P. den 3 december
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sällan, om någonsin komma till användning, kan en närmare
utredning af deras innebörd lämnas därhän. Inskärpas må
blott det, att desamma icke i någon händelse ega tillämp-
ning, om det gemensamma hypoteket endast föregås af sär-
skild inteckning, eller om en likaledes gemensam inteckning
i fastigheterna består med lika eller lägre rang. I det föl-
jande inskränkes framställningen alltså allenast till nu gäl-
lande rättssatser om gemensamt hypotek.

II. Gemensamt hypotek föreligger, då två eller flere
fastigheter tillsammans sålts för en gemensamt angifven köpe-
skillning och fasta icke mellankommit, eller då de inteck-
nats för samma fordran eller på grund af en dem gemen-
samt omfattande pantförskrifning, eller slutligen då två eller
flere fastigheter bildats genom delning af en fastighet, som
är besvärad med panträtt. x).

*) Legislativt har det gemensamma hypoteket icke kunnat ute-
slutas, så framt icke delning af fastighet, då den är besvärad med pant-
rätt, skulle göras beroende däraf, att panthafvaren medgifvit en mot-
svarande delning af panträtten. Det gemensamma hypoteket är jämväl
af stor betydelse för realkrediten, i det att den säkerhet för viss kredit, Av»*-1'*
hvilken flere fastigheter tillsammans erbjuda, tvifvelsutan är större och
risken af en förlust är mindre för kreditgifvaren, än om han fördelar
kreditbeloppet på dem hvar för sig.

Men härmed är ock förbunden den stora olägenhet, att det gemen-
samma hypoteket binder och förbrukar kreditvärdet hos en livar af
fastigheterna måhända helt och hållet, ehuru väl blott en del af deras
sammanlagda värde fullt motsvarar den gifna krediten, hvarigenom ett
ytterligare tillgodogörande af den enskilda fastighetens kredit är åtmin-
stone mycket försvåradt.

Ett ändamålsenligt gestaltande af det gemensamma hypoteket
möter likaledes stora svårigheter.

Det värde, en hvar af de gemensamt intecknade fastigheterna har
för egaren, likasom ock den säkerhet, ett senare hypotek i fastigheten
erbjuder, bestämmes nämligen i öfvervägande grad däraf, huruvida det
gemensamma pantbeloppet uttages ur alla fastigheterna proportionellt
eller uteslutande eller till större delen ur någon eller några af dem
allena. Begränsas icke den maktbefogenhet, hvilken tillkommer inne-
hafvaren af det gemensamma hypoteket, ligger faran nära, att han af
rent godtycke eller illvilja uttager sin panträtt endast ur en af. de in-
tecknade fastigheterna, ehuru objektiva skäl för ett sådant förfarande
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Meningsolikhet råder därom, huru det gemensamma hy-
poteket bör teoretiskt förklaras. Så vidt gäller finsk rätt
synes emellertid den gemensamma panträtten icke kunna
uppfattas såsom ett knippe af särskilda panträtter, hvilka
omfatta hvar sin af de gemensamt intecknade fastigheternax),
men hvilka äro förbundna till ett gemensamt helt därigenom,
att de alla gälla för en och samma fordran. Helt visst är,
likasom den gemensamma pantfordringen, så ock panträtten
blott en, om än densamma omfattar, icke såsom eijes är
fallet blott en fastighet såsom sitt föremål, utan två eller
flere.

Vid gemensamt hypotek i två eller flere fastigheter har
panthafvaren samma befogenhet med afseende å en hvar af
dera, som tillkommer innehafvare af specialhypotek i en
fastighet. Panthafvaren är sålunda berättigad att uttaga
pantbeloppet ur dem alla gemensamt, men ock oförhindrad
att uttaga det allenast ur någon eller några bland dem.
Där gemensamt intecknade fastigheter utgöra ett ekonomiskt
helt, och skiljandet af den ena från den andra skulle inne-
fatta ett söndrande, så att sammanlagda värdet af fastighe-
terna hvar för sig blefve väsentligen mindre än det helas
värde, där får dock icke heller panthafvaren uttaga sin pant-
fordran annorlunda än ur dessa fastigheter tillsammans.
Panthafvaren kan vidare låta den gemensamma inteckningen
förfalla eller medgifva dess dödande, så vidt gäller en eller flere
af fastigheterna, eller annorledes eftergifva panträtten i någon
af dem, utan att hans rätt med afseende å de öfriga min-
skas eller lider intrång. Utan betydelse är härvid, huruvida

saknas, eller t. o. m. att han begagnar sig af sin maktställning för att
bereda sig eller annan alldeles oberättigad fördel. Omvändt erbjuder
hvarje begränsning af den gemensamma panthafvarens befogenhet äfven
faran för honom af en rättsförlust och är därigenom egnad att minska
värdet och användbarheten af det gemensamma hypoteket, på samma
gång begränsningen lätt kan vara egnad att försvåra eller hindra den
gemensamma panträttens af lyftande på frivillighetens väg.

!) I det följande begagnas uttrycket »gemensamt intecknade fastig-
heter" för att beteckna de fastigheter, hvilka omfattas af det gemen-
samma hypoteket.
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sådant eftergifvande har till följd, att en gemensam panträtt
därefter icke vidare existerar, eller att blott någon af fastig-
heterna frigjorts från den gemensamma panträtten, medan
denna fortfarande består i de öfriga. Det sagda gäller jäm-
väl om nedsättning af den gemensamma panträtten i någon
af fastigheterna. Därutöfver är panthaf våren i ett särskild t
fall, och med där nämd begränsning, tillerkänd en befogenhet,
som eljes tillkommer allenast fastighetens egare, nämligen
att begära inteckningens dödande 1).

Men tillika äro fastigheterna samtliga panträttens föremål
eller objekt. Panträttstalan kan föras om pantbeloppets ut-
tagande ur en af fastigheterna eller ur flere af dem eller ur
samtliga fastigheter gemensamt, men icke om dess uttagande
ur en hvar af dem. Uttages pantbeloppet eller del del däraf
ur en af fastigheterna, så har därmed panträtten i sin hel-

x) Vidkommande 19 § första stycket och 20 § första stycket i
K. F. om inteckning är att märka följande:

Första satsen i första stycket af 19 § angifver omfånget af pant-
hafvarens befogenhet, och ställer ingalunda panthafvaren inför nödvän-
digheten af ett val mellan olika alternativ, med verkan att väljandet
af ett alternativ skulle utesluta de öfriga.

Enligt sin ordalydelse angifver väl ock andra satsen panthafva-
rens befogenhet. I själfva verket afser dock satsens affattning att kort
och skarpt framhäfva. att den i lagrummets tidigare lydelse uttalade
principen ersatts med dennas motsats. Hvad satsen utsäger är, icke
att panthafvaren är formellt behörig att vidtaga förfoganden af där
nämd beskaffenhet, utan blott det att panthafvaren kan vidtaga sådana
förfoganden utan att för sig äfventyra menlig rättsföljd. Frågan om
,,behörighet" att underlåta förnyelse kan öfverhufvud icke ens uppstå,
Vidkommande sådan underlåtenhet är således uteslutet, att satsen inne-
bär annat än att underlåtenhet att förnya inteckningen i en af fastig-
heterna icke har menlig rättsföljd för panthafvaren med afseende å
panträtten i de öfriga. Då satsen likställer dylik underlåtenhet med de
i densamma nämda positiva åtgärderna och uttalar en för dem alla lika
gällande regel, så måste regelns innebörd ock för dem alla vara den-
samma.

Nu anförda omständighet är af särskild vikt vid tolkningen af
orden ,,låta inteckningen dödas". Såsom ,,låta" i språkbruket i Finland
användes, kunna de citerade orden läsas både så, att panthafvaren eger
tillåta, och så att han eger begära inteckningens dödande.

23
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het eller för den uttagna delen af pantbeloppet jämväl i de
öfriga fastigheterna upphört. Med uttagande af pantbeloppet
är likställdt pantens eller panträttens lösning, d. ä. pantbe-
loppets erläggande i och för pantens frigörande.

Jämväl i öfrigt gäller, att det gemensamma hypoteket
är en panträtt. Ekonomiskt sedt äro de särskilda fastighe-
terna tillsammans panträttens objekt på samma sätt som vid
ett specialhypotek i fastighet denna är panträttens föremål,
och äfven rättsligt bestämmer synpunkten af panträttens
enhet innehållet och omfånget af panthafvarens rätt, så vidt
icke lag uttryckligen stadgar annorlunda. Det gemensamma
hypoteket får sålunda icke delas utan medverkan af egarna
till samtliga gemensamt intecknade fastigheter. Panthafvaren
är visserligen städse befogad att mottaga af betalning å pant-

I 20 § första stycket har »late han — dödas" otvifvelaktigt sist-
sagda betydelse, och skäl kunde förty synas vara att läsa det ena-
handa uttrycket i 19 § på samma sätt. Emellertid bör beaktas, att i
princip endast den intecknade fastighetens egare är behörig att begära
intecknings dödande. 20 § första stycket stadgar ett undantag från
principen, emedan det där ifrågasatta dödandet praktiskt taget eljes
icke kunde fås till stånd. Detta undantag kunde utan betänklighet
medgifvas, då ju dödandet i hvarje händelse komme att begäras allenast
med fastighetsegarens samtycke. 19 § första styckets senare sats åter
bestämmer, såsom redan visats, alls icke panthafvarens behörighet. Ej
heller förefinnes något skäl, på grund hvaraf ett undantag från den
allmänna regeln bort göras för det här omnämda fallet; tvärtom tala
alla skäl för regelns vidmakthållande just i detta fall. ,,Låta" har så-
ledes här betydelsen af .tillåta".

Enligt lag kan innehafvare af pantfordran dela densamma endast
med fastighetsegarens samtycke. 20 § första stycket angifver sålunda
icke en säregen, af det gemensamma panträttsförhållandet föranledd
förutsättning för den gemensamma pantfordringens delande; rättssatsen
anvisar allenast, huru en delning af där nämd beskaffenhet skall sättas
i verket, och uttalar därvid såsom själffallet, att icke heller här en del-
ning kan försiggå, hvarom icke panthafvaren öfverenskommit med pan-
ternas egare. Stadgandet är ock begränsadt till det fall, att af en ge-
mensam pantfordran bildas två eller flere, hvar med sin särskilda eller
sina särskilda panter. Någon annan än denna, äfven dessförutan ur
lag framgående inskränkning af den gemensamma panthafvarens befo-
genhet uttalar stadgandet icke.
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beloppet, men kan icke utan begifvande af samtliga dessa
egare uppsäga en del af pantbeloppet eller utsöka del af för-
fallet belopp, ehvad uppsägningen eller utsökningen afser blott
någon af fastigheterna eller dem alla. Har någon af fastig-
heterna utmätts, är likaledes panthafvaren väl befogad att
vid den auktionen föregående förhandlingen eftergifva pant-
rätten i sagda fastighet, men kan icke underlåta att ,,uttaga"
pantbeloppet i dess helhet, så långt köpeskillingen förslår,
med mindre samtliga fastigheters egare därtill samtyckt.
Hvad af auktionsskillingen rätteligen belöpte sig på det ge-
mensamma hypoteket gäller därför i sin helhet såsom utta-
get ur fastigheten, ändå att panthafvaren förklarat sig vilja
utfå endast visst angifvet lägre belopp eller afstått från det
utfallna. Så framt icke sådant skett med fastighetsegarnas
begifvande, har förty det gemensamma hypoteket för hela
nämda belopp upphört äfven i de öfriga fastigheterna.

Förhållandet gestaltar sig dock i antydda afseenden an-
norlunda, om fördelning af ansvarigheten emellan lägenhe-
terna skett. En sådan fördelning har väl icke verkan emot
panthafvaren; men såsom en af fastighetsegarna öfverens-
kommen delning af pantgälden kan den jämväl af panthaf-
varen åberopas. Panthafvaren är förty befogad att utsöka
eller uppsäga till betalning ur hvarje fastighet så stor del af
pantbeloppet, som fördelats å fastigheten, samt vid utmät-
ning så begränsa sitt anspråk på betalning, att icke mera
än nämda del skall till honom utgå. Nämda befogenhet
förutsätter icke ens, att fördelningen är intecknad, så framt
blott fastigheterna fortfarande tillhöra dem, hvilka aftalade
fördelningen.

Med fördelningens intecknande är åter panthafvaren icke
vidare behörig att med verkan jämväl för regresshypoteket
vare sig låta inteckningen nedsättas eller eftergifva pant-
rätten i någon af fastigheterna eller medgifva inteckningens
dödande allenast i viss eller vissa af fastigheterna. En så
beskaffad åtgärd har förty verkan endast så vidt gäller det
gemensamma hypoteket, hvaremot regresshypoteket bibehål-
ler inteckningens ursprungliga rang, resp. förblir i gällande
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kraft. Icke ens vid utmätning förmår panthafvaren eftergifva
panträtten med annan verkan än att regresshypoteket kvar-
står. Äfven fastighetsegarens behörighet att begära inteck-
ningens dödande är på enahanda sätt inskränkt. Då i dessa
fall inteckning nedsättes, resp. dödas, bör väl inskrifnings-
myndigheten ock tillse, att nedsättningen, resp. dödandet
själf vidhandengifver nämda inskränkning i dess verkan.
Underlåtenhet härutinnan har dock icke till följd, att åtgär-
den har verkan äfven så vidt gäller regresshypoteket. Detta
består tvärtom oberördt af en nedsättning eller ett dödande,
som icke uttryckligen omfattar jämväl regresshypoteket.

III. I lag särskildt omnämd är en sådan delning af ge-
mensamt hypotek, att densamma upplöses i ett antal special-
hypotek. Sådan delning förutsätter af panthafvaren och de
gemensamt intecknade fastigheternas egare undertecknad
skriftlig öfverenskommelse, hvilken fördelar det gemensamma
pantbeloppet på fastigheterna. Fördelningen kan innehålla,
att någon af fastigheterna alldeles frigöres från panträtten
och att hypoteket i öfrigt fortbestår i de öfriga såsom ge-
mensamt, och likaså att något af specialhypoteken skall ut-
göra ett gemensamt hypotek i två eller flere af fastigheterna.
Delningen utföres sålunda, att den gemensamma intecknin-
gen i hvarje fastighet på begäran af panthafvaren dödas
utom så vidt gäller det belopp, som fördelats å fastig-
heten J).

Lagen synes förutsätta, att den ursprungliga med in-
teckningsbevis försedda urkunden öfver det gemensamma
hypoteket fortfarande skall vara inteckningshandling för spe-
cialhypoteken. Uppenbart är emellertid, att detta komme
att medföra svåra olägenheter. Så framt öfverenskommelsen
om delningen så affattats, att den i sig upptager sagda hand-
lings innehåll, samt ett exemplar upprättats för hvarje spe-
cialhypotek, bör förty hvarje sådant exemplar förses med
bevis om den därtill hörande inteckningen, så att detsamma
utgör inteckningshandling för det däri omförmälda hypoteket,

i) I. F. 20 §.
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hvaremot å den gemensamma inteckningshandlingen tecknas
bevis att densamma upphört att gälla.

IV. Gemensamt hypotek i fastigheter grundlägger icke
något annat rättsligt förhållande mellan fastigheterna än att
af egarna öfverenskommen fördelning af ansvarigheten får
intecknas. Hvarken den gemensamma panträtten eller dess
utöfning gifver därför såsom sådan någonsin uppskof åt reg-
ressanspråk för den ena fastigheten mot den andra. Är an-
svarighetsfördelning intecknad, så kan den gemensamma
panträttens utöfning däremot hafva till följd, att ett eller
flere regresshypotek blifva ovillkorliga.

Fördelningens innebörd är, att de gemensamt intecknade
fastigheterna skola, oberoende däraf huru det gemensamma
hypoteket utöfvas, en hvar slutligt bära det belopp af pant-
gälden, som genom fördelningen påförts samma fastighet.
Till fördelningens rättsverkan hör förty, om detta innehåll
skall vara genomfördt, dels att utöfning af det gemensamma
hypoteket icke förmår rubba fördelningens verkan, dels ock
att den ansvarighet, hvilken påförts fastigheterna, kan göras
gällande, så snart ett rättsfaktum inträdt, genom hvilket nå-
gon af dem frigjorts från det gemensamma hypoteket eller
fått vidkännas större belopp af pantgälden än det samma
fastighet påförda. I den mån så icke vore fallet, i den mån
vore fördelning frånkänd rättsverkan. Då lag engång till-
låtit fördelningen af ofvannämda innehåll och tillerkänt den
inskrifna fördelningen bindande kraft mot en hvar, så har
lagen därmed ock tillerkänt fördelningen rättsverkan i hela
den omfattning, som ofvan angifvits, med mindre undantag
i något afseende särskildt stadgas. Något sådant undan-
tag är emellertid icke i lag antydtx). Hvarje rättsfaktum,

x) 1, F. 20 § andra stycket afser ingalunda att uppräkna de fall, i
hvilka regresshypoteken blifva ovillkorliga, blifva effektivt verksamma.
Hvad stadgandet uttalar är nämligen, att inteckningen af det gemen-
samma hypoteket, så snart inbördes fördelning intecknats, omfattar
äfven regresshypoteken, och såsom inskrifning af dem hvarken får eller
kan beröras af sådana rättsfakta, hvilkas verkan hänför sig till det ge-
mensamma hypoteket såsom sådant. Verkan af fördelningens inskrifning
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genom hvilket den odelade primära ansvarigheten förskjutes,
så att någon eller några af fastigheterna vare sig frigöras från
eller allena få bära det gemensamma hypoteket, har sålunda
till följd, att ett eller flere regresshypotek blifva ovillkorliga.

Till rättsfakta af ifrågavarande art hör främst exekutiv
försäljning af någon bland de gemensamt intecknade fastig-
heterna, genom hvilken å pantfordringen utgår mera an
fastighetens regressbelopp. Utgår alls intet å pantfordringen
eller väl något, men icke utöfver regressbeloppet, förfaller
nämligen jämte det gemensamma hypoteket jämväl regress-
hypoteket genom auktionen. Förhållandet gestaltar sig dock
något olika, allt efter som pantfordringen utgått a) till fullo
eller b) endast till en del, dock utöfver fastighetens regress-
belopp.

a. Har den gemensamma pantfordringen utgått till fullo,
så har det gemensamma hypoteket i de öfriga fastigheterna
upphört. Regresshypoteken i dem tillkomma numera den
exekutivt försålda fastighetens förre egare såsom ovillkorliga
och till betalning förfallna specialhypotek. En hvar af de
öfriga förut gemensamt intecknade fastigheterna häftar alle-
nast för det spejsialhypotek, hvars föremål fastigheten är,
och hypotekshafvaren får själf vidkännas förlusten, om hy-
potekets belopp icke utgår ur panten. Något regressförhål-
lande mellan dessa fastigheter inbördes kan icke vidare
ifrågakomma. Processuellt gäller dock äfven här den under
b omförmälda regeln, att regressbeloppen få i en lagsökning
utsökas ur samtliga med regresshypotek besvärade fastighe-
ter, och att dessas gemensamma försäljande kan äskas.

b. Det sagda eger tillämpning, om den gemensamma
pantfordringen icke utgått till fullo, men endast en annan

angifves icke heller så, att regresshypoteken träda i kraft, då pantbe-
loppet uttages ur en af fastigheterna, utan så att inteckningen, nändä
att" pantbeloppet exekutivt uttagits ur en af fastigheterna, det oaktadt
såsom inskrifning af regresshypoteken förblir i gällande kraft, så vidt
gäller de öfriga fastigheterna. Den omedelbara innebörden af de cite-
rade orden är, att inteckningen förblir i kraft, till och med då pantbe-
loppet uttages, men ingalunda enbart i detta fall.
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fastighet var gemensamt intecknad med den sedan exekutivt
försålda. Det gemensamma hypoteket kvarstår nämligen vis-
serligen i förstnärada fastighet, men är numera ett rent spe-
cialhypotek, och regresshypoteket intager plats näst efter
detsamma.

Är däremot det gemensamma hypoteket intecknadt, utom
i den exekutivt försålda fastigheten, i två eller flere andra,
så intager regressanspråket plats efter det originära hypote-
ket, hvilket fortfarande kvarstår såsom gemensamt i sistnämda
fastigheter; och det är i följd häråt' ovisst, huruvida det be-
lopp, som å pantgälden utgått ur den exekutivt försålda
fastigheten utöfver dess ansvarighetssumma, skall definitivt
bäras af den ena eller den andra af de öfriga fastigheterna
eller af dem alla hvar till viss del l).

I detta fall är inteckningen i de öfriga fastigheterna
jämväl så vidt gäller regresshypoteken fortfarande så till vida
gemensam, att den exekutivt försålda fastighetens egare kan
i en lagsökning ur de öfriga fastigheterna utsöka det honom
tillkommande regressbeloppet och begära deras gemensamma
försäljande för dess utfående2). I öfrigt äro dock regress-
hypoteken, så vidt de tillkomma honom, särskilda special-
hypotek. Han eger förty icke i någon händelse ur någon af
de öfriga fastigheterna utfå mera än det belopp, hvarmed

x) För att åskådliggöra förhållandet må antagas, att gemensam
inteckning för Pmk 12,000 fastställts i fastigheterna A, B och C, att
inbördes ansvarighetsbeloppet är, för A 5.000, för B 4,000 och för C
3,000 mark och att genom exekutiv försäljning af C utgått Fmk 5,000
å det gemensamma hypoteket. Egaren af C har alltså att i grund af
regresshypoteken i A och B utfå Fmk 2,000. Han eger emellertid icke
utsöka beloppet ur någondera allena för sig. Om återstående gemen-
samma hypoteket Fmk 7,000 nämligen uttages ur A ensam, så konsu-
meras A:s ansvarighetsbelopp till fullo, och tillkommer sålunda tvärtom,
jämte C, äfven A ett regressanspråk mot B; uttages hypoteket ur B
allena, har jämväl B tillsammans med C regressanspråk mot A.

2) Denna tolkning framgår osökt, snart sagdt med nödvändighet,
ur lagens ordalydelse ,,vare den gemensamma inteckningen fortfarande,
samma fastighets egare till säkerhet, gällande i en hvar" etc. Den är
ock den enda, som gifver ett ändamålsenligt resultat.



360

dess ansvarighetssumma öfverstiger hvad af fastighetens ut-
räknade försäljningspris belöpte sig på det gemensamma
hypoteket.

I det föregående har förutsatts, att den gemensamma
pantfordringen uttagits allenast ur en af två eller flere gemen-
samt intecknade fastigheter. De anförda reglerna ega emel-
lertid full användning, om de gemensamt intecknade fastig-
heterna äro ett flertal och det gemensamma hypoteket utta-
gits ur två eller flere af dem. Endast den säregenhet före-
kommer i detta fall, att regresshypoteken tillkomma de
exekutivt försålda fastigheternas egare, visserligen i mån af
de belopp, hvarmed det från hvarje fastighet uttagna öfversti-
ger dess ansvarighetssumma, men dock gemensamt1), Regress-
hypoteket kan förty utöfvas blott af den gemensamt] dock
är hvardera befogad att för gemensam räkning utsöka re-
gresshypoteket, åtminstone så framt ej meddelegaren förmår
påvisa, att sådan utöfning länder honom till synnerligt men
och icke heller är påkallad af den utsökandes eget intresse 2).

Fullkomligt samma betydelse för och verkan å regress-
hypoteken som exekutiv försäljning har annat uttagande 3)
af den gemensamma pantfordringen eller del däraf ur någon
af de gemensamt intecknade fastigheterna. Detsamma gäl-
ler emellertid ock, då någondera fastighetens egare guldit
pantbeloppet. Pantbeloppets erläggande till panthafvaren
innefattar nämligen lösning af panten, och panträtten upphör
städse eo ipso genom lösning. Med pantbeloppets gäldande
till panthafvaren förintas förty den gemensamma panträtten
i sin helhet, alldeles på samma sätt som om pantfordringen

*) Satsen a t t panträtten är en odelad rätt måste nämligen gälla
äfven i detta fall, då lagen icke antydt motsatsen.

För den händelse att , likasom de regressberättigade, så ock re-
gresshypoteken vore flere, är förty ock alldeles uteslutet, a t t en af re-
gresshafvarna kunde tillförsäkra sig företrädes- eller uteslutande rät t till
visst regresshypotek därigenom a t t han framom de öfriga utsöker sagda
regresshypotek för sin räkning.

2) I anledning af lagsökning, som ene delegaren allena anhängiggör
för gemensam räkning, bör förty andre delegaren höras.

3) Se 64 § II—V, 65 § VI.
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hade uttagits ur den fastighet, hvars egare gäldar beloppet.
Är inteckningshandlingen löpande förskrifning, måste betal-
ningen vara kvitterad å urkunden för att verka såsom lös-
ning. Tvifvelsmål kunna uppstå allenast i det fall, att rätts-
ärende icke har formen af betalning, utan beloppet erlagts
mot det att pantfordringen öfverlåtits till den betalande.

Ifrågavarande påföljd inträder likaledes städse, då någon
af de gemensamt intecknade fastigheterna frigöres från det
gemensamma hypoteket på annat sätt än i de ofvan anförda
fallen. Å saken icke verkande är, huruvida fastigheten fri-
gjorts genom panträttens eftergifvande eller genom panthaf-
varens underlåtenhet att förnya inteckningen, och i förra
fallet likaså, huruvida inteckningen för det gemensamma
hypoteket redan dödats eller icke. I och med det fastig-
heten frigjorts från det gemensamma hypoteket., blir regress-
hypoteket i samma fastighet ett egarna af de öfriga fastig-
heterna tillkommande ovillkorligt och till betalning förfallet
hypotek l).

!) I händelse inteckningsförordningens stadganden dels om inteck-
nande af kvotdelar i fastighet dels om beviljande af gemensam inteck-
ning antagas innefatta, att särskilda egare tillhöriga kvotdelar i samma
fastighet äro likställda med själfständiga fastigheter, då fråga är om
beviljande af inteckning, så följer däraf utan vidare, att sådana kvot-
delar, om de äro gemensamt intecknade, jämväl underlyda alla de rätts-
satser, hvilka gälla om gemensamt hypotek i fastigheter. Följaktligen
finge å ena sidan äfven i detta fall fördelning af inbördes ansvarigheten
intecknas, och egde å den andra sidan hypotekshafvaren de befogen-
heter, hvilka i texten under II omnämnas. Emellertid leder konsekven-
sen oundgängligt ännu längre. Likasom rättssatserna om gemensamt
hypotek gälla, icke allenast fastigheter, hvilka intecknats gemensamt,
utan ock fastigheter, hvilka uppkommit genom delning af intecknad
fastighet, så kan under antydda förutsättning giltighetsområdet för
rättssatserna om gemensamt hypotek icke heller inskränkas till kvotdelar,
hvilka blifvit gemensamt intecknade, utan dessa rättssatser måste då
ega användning jämväl å kvotdelar, hvilka omfattas af gemensam pant-
rätt i följd däraf att en intecknad fastighet öfvergått till flere sarnegare
med inbördes kvotdelning, eller m. a. o. så snart i stället för allena-
egaren trädt samegare med kvotdelning. Lagen gifver helt visst icke
minsta stöd för sådan tolkning, att särskilda egare tillhöriga kvotdelar
i samma fastighet väl vore att anse såsom själfständiga fastigheter, då
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68 §'. Egarepanträtt.

I. Uppfattas panträtten såsom en med nödvändighet
accessorisk rätt, så synes därmed icke vara väl förenligt,
att panträtten öfvergår till egaren af själfva panten utan att
i och med detsamma tillintetgöras. Vid en annan uppfatt-
ning af panträtten innebär däremot föreställningen om en
panträtt för egaren själf i den honom tillhöriga panten icke
något främmande eller säreget.

Möjligheten däraf, att panträtt i en sak från början upp-
kommer till förmån för sakens egare eller att han förvärfvar
en för en annan konstituerad panträtt i saken, skapas icke
genom inskrifningsväsendet. En dylik egarepanträtt eller
behof af en sådan förekommer såväl där ett inskrifnings-
väsende saknas som ock utom det bestående inskrifningsvä-
sendet. Men utom inskrifningsväsendet är egarepanträtten
inskränkt till sådana säregna förhållanden, i hvilka de yttre
omständigheterna såsom sådana kunna afgifva ett objektivt
kriterium på tillvaron af en egaren af en sak tillkommande

deras intecknande begäres, eller då de gemensamt intecknats, men där-
emot i öfrigt saknade denna egenskap. Förhållandet är ju tvärtom det,
att ur kvotdelarnas antagna egenskap af Binteckningsenheter" deduce-
ras, att stadgandena om beviljande af gemensam inteckning i fastig-
heter ega tillämpning äfven å kvotdelar i samma fastighet. Har lagen
engång det innehåll, som antages, så är således slutsatsen oundviklig,
att särskilda samegare tillhöriga kvotdelar städse äro likställda med
själfständiga fastigheter, då fråga är om panträtt, samt att detsamma
likaledes gäller om sådana kvotdelar, hvilka hänföra sig till ett icke
mera bestående sameganderättsförhållande, så snart viss kvotdel är be-
svärad, ensam för sig med en panträtt, och tillsammans med. viss annan
kvotdel med en annan panträtt.

Vid den uppfattning, hvilken tidigare i texten uttalats vidkommande
inteckning i kvotdelar, kan frågan vara endast den. om och i hvad mån
en tillämpning af rättssatserna om gemensamt hypotek kan vara behöf-
lig eller ändamålsenlig, då hypoteket formellt omfattar särskilda kvot-
delar i samma fastighet. Ett jakande svar skulle emellertid äfven här
oundgängligt innebära de nyssantydda konsekvenserna, och ett särskil-
jande i ett eller annat afseende blefve rent godtyckligt. Ej heller före-
ligga sakliga skäl för en dylik tillämpning. Frågan bör således besva-
ras nekande.
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särskild panträtt i saken. Med inskrifningsväsendet är där-
emot möjligheten af en egarepanträtt allmängiltigt gifven i
samma omfattning som inskrifningsväsendet själf eger för
pantväsendet. I det panträtt grundas på inskrifning, och
hvarje panträtt sålunda har ett yttre sinnligt uttryck i in-
skrifningen, kan nämligen panträtten städse bestå formellt
själfständigt, alldeles oberoende däraf hvem densamma till-
hör. Och just genom inskrifningsväsendet har egarepanträt-
tens berättigande och stora betydelse framträdt och kommit
till erkännande.

Så vidt lag medgifver, att behörigen konstituerad pant-
rätt i en fastighet kan utan inskränkning öfvergå till fastig-
hetens egare, eller att panträtt i fastighet kan konstitueras
utan inskränkning för fastighetens egare, har panträtten icke
annat innehåll i egarens än i annans hand. Äfven egarens
panträtt är en rätt att ur fastigheten utfå visst belopp. Då
fastigheten utmätes för gäld eller pantvärdet eljes tages i
anspråk af någon panthafvare, har egaren samma befogen-
het som panthafvare öfverhufvud tillkommer att, i enlighet
med panträttens rang, utfå pantbeloppet ur det förefintliga
pantvärdet. Han är likaledes befogad att vare sig föryttra
panträtten eller vid föryttring af fastigheten själf behålla
panträtten, såsom ock att nedsätta, förändra eller tillintet-
göra denna. Endast därutinnan afviker egarens läge, då
han själf innehar panträtten, från annan innehafvares, att
utöfning af befogenheten att låta uttaga pantbeloppet icke
är vare sig påkallad eller möjlig i andra fall än då fastig-
hetens exekutiva försäljning äskas eller eljes pantvärdet tages
i anspråk af utomstående. Den karakteristiska olikheten i
detta ajseende mellan egaren-panthafvaren och annan pant-
hafvare kan förty uttryckas så, att de i kraft af sin pant-
rätt äro befogade, den sistnämde att ur annans fastighet
uttaga, egaren-panthafvaren åter att ur värdet af sin fastig-
het, då det tages i anspråk af andra, för sig undantaga visst
belopp. En annan sak är, att den positiva rätten tilläfven-
tyrs kan hafva erkänt egarepanträtten, men vare sig öfver-
hufvud eller för vissa fall inskränkt densammas innehåll,



364

eller att den positiva rätten tilläfventyrs blott mer eller
mindre snäft erkänner en egarepanträtt.

II. Egarepanträtt omnämnes väl icke i förordningen om
inteckning. Själfva begreppet är dock icke främmande för
densamma. Redan intecknandet af en ännu icke utgifven
förskrifning innebär med nödvändighet, att en egarepanträtt
under någon tid inträder. Inteckningens verkan är nämligen
ingalunda, att en panträtt kommer till stånd, om förskrifnin-
gen utgifves, än mindre att panträtten då kommer till stånd.
Panträtten är tvärtom ovillkorlig och har tillvaro från och
med inteckningen, och dess giltighet beror icke i minsta mån
däraf, huruvida förutsättningarna för giltigt konstituerande
af panträtt fortfarande föreligga, då den intecknade förskrif-
ningen utgifves. Innan så skett, måste panträtten således
tillhöra någon; och då panträtten obestridligt icke ännu till-
hör den, till hvilken förskrifningen är ställd, kan den icke
vara annans än fastighetsegarens l). I detta fall har visser-
ligen egarepanträtten en rent teoretisk betydelse, åtminstone
då förskrifningen är ställd till viss man eller till viss man
eller order. Panträtten är nämligen, så länge den finnes i
fastighetsegarens hand, frånkänd hvarje annat innehåll än
att han är behörig att genom förskrifningens utgifvande till
den namngifne borgenären öfverlåta panträtten till denne.

Såsom i judikaturen med rätta fastslagits, kan inteck-
nad orderförskrifning, som öfverlåtits till den intecknade
fastighetens egare, af denne ånyo öfverlåtas med bibehållen

!) Förhållandet kan icke förklaras så, att inteckningens beviljande
endast håller en plats i rangordningen öppen för en panträtt, hvilken
fastighetsegaren eller annan eger konstituera med verkan, att densamma
intager nämda plats. Under detta antagande vore nämligen, utom nyss-
berörda inteckning, yttermera en rättsakt erforderlig, genom hvilken
den af sedda panträtten kommer till stånd. Före 1868 års förordning
om inteckning gällde i själfva verket, då inteckning beviljats för ännu
icke utgifven förskrifning, att kreditgif våren ålåg inom viss tid begära
panträttens stadfästande och i sådant afseende visa, att den förutsatta
krediten jämväl gifvits. Enligt inteckningsförordningen är emellertid
panträtten definitivt konstituerad genom intecknandet och är ett ytter-
ligare konstituerande hvarken nödigt eller möjligt.
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panträtt. I än högre grad gäller detta om intecknad för-
skrifning till innehafvaren, hvilken genom öfverlåtelse kom-
mit tillbaka i fastighetsegarens hand. Nämda befogenhet
förutsätter åter med nödvändighet, att panträtten icke upp-
hört genom den intecknade förskrifningens öfvergång till
fastighetens egare, utan det oaktadt fortbestår. Fastighets-
egaren är alltså, så länge förskrifningen finnes i hans hand,
behörig innehafvare af panträtten. Då förskrifningen med åt-
följande panträtt kan öfverlåtas af fastighetsegaren, sä får
den ock utmätas för hans gäld, och tillhör densamma i fall
af konkurs hans konkursbo. Betviflas kan icke heller, att
fastighetsegaren vid föryttring af fastigheten är befogad att
behålla den intecknade förskrifningen med bibehållen pant-
rätt i fastigheten. Utan att svårt brista i följdriktighet är
det förty icke möjligt att frånkänna fastighetsegaren befo-
genheten jämväl att, då fastigheten utmätts, ur köpeskillin-
gen utfå hvad å panträtten utfaller — en befogenhet, hvars
betydelse framstår särskildt i det fall, då han icke är personli-
gen ansvarig för utmätningssökandens eller annan pantfordran
med lägre rang än den ifrågavarande panträtten.

Utom diskussion står sålunda, att den gällande positiva
rätten erkänner egarepanträtten. Fråga kan vara allenast
därom, i hvilken omfattning egarepanträtt bör anses med-
gifven. I detta afseende framträda särskildt spörsmålen, dels
huruvida den för gäldförskrifning till viss man intecknade
panträtten kan öfverlåtas åt pantens egare utan att därige-
nom tillintetgöras, dels huruvida egarepanträtt eger eller icke
eger rum, då panträtten och eganderätten till panten annor-
ledes än genom öfverlåtelse sammanföras i en hand.

Är engång grundsatsen erkänd att panträtt i en fastig-
het kan tillhöra jämväl fastighetens egare, så möter en pant-
rätts öfverlåtande till pantens egare principiellt lika litet
hinder, då förskrifningen är ställd till viss man, som då den
är löpande förskrifning. Någon olikhet betingas i och för
sig icke heller däraf, huruvida förskrifningen är gäldförskrif-
ning eller enbart en pantförskrifning. Panträtten för en
fordran förfaller väl, om fordringsrätten upphör genom be-
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talning, icke däremot då fordringsrätten upphör därigenom
att gäldförbindelsen eftergifves. Icke ens ur panträttens
accessoriska natur kan således härledas, att icke panträtten
för förskrifning till viss man finge med eftergifvande af gäl-
den öfveilåtas till pantens egare. Emellertid torde praxis
icke vara benägen att godkänna en sådan öfverlåtelse.

Panträtt och eganderätten till panten sammanföras öfver-
hufvud ännu icke i en persons hand därmed, att panthafva-
ren, resp. pantens egare, genom arf eller testamente blir del-
egare i dödsbo, i hvilket panten, resp. panträtten, ingår. En
sådan förening försiggår allenast genom boskifte, vid hvilket
panten, resp. panträtten, tillskiftas panthafvaren, resp. pantens
egare, ensam. Ingår panthafvaren äktenskap med pantens
egare, så tillhöra panträtten och panten fortfarande särskilda
personer, om de icke hvardera ingå i makarnas samfälda bo;
men äfven i motsatt fall blir förhållandet enahanda, enär
giftorätt omfattar allenast egendom, icke gäld, om än gälden
kommer i betraktande såsom afdrag från tillgången. Hvad
åter vidkommer det fall, att panträtt och eganderätten till
panten verkligen kommit i samma hand genom ett rätts-
faktum, som icke är en af den ene eller andre företagen
öfverlåtelse eller annat likartadt rättsärende, så vore det
meningslöst, om ett sådant rättsfaktum, i händelse panträt-
ten gäller för fordran och pantens egare icke eller blott till-
sammans med andre är personlig gäldenär, kunde tillintet-
göra panträtten. En sådan påföljd kan så mycket mindre
antagas, som lag icke gifver stöd därför. Under antydda
förutsättning fortbestår alltså panträtten i pantegarens hand
och har samma innehåll som den därförinnan egde, utom att
befogenheten att låta uttaga pantbeloppet är så inskränkt,
som tidigare angifvits. Någon anledning finnes icke heller
att tillämpa en annan regel, då en personlig gäld alls icke
funnits, eller väl funnits, men redan bortfallit. Tvifvelsmål
kunna på sin höjd hysas i det fall, att pantens egare jäm-
väl är den personligen ansvarige gäldenären. Men äfven i
detta fall synes det, om icke billighet och rättvisa skall upp-
offras, icke möjligt att antaga annat än att väl gäldförbin-
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delsen bortfaller såsom vore den eftergifven, men att pant-
rätten förblir gällande.

Då förskrifning till innehafvåren intecknats, men ännu
icke utgifvits, möter slutligen frågan, huruvida panträtten i
egarens hand är begränsad såsom vidkommande annan inteck-
nad, men icke utgifven förskrifning tidigare sagts, eller om
icke egarepanträtten äfven i detta fall underlyder samma
rättsregler, som då den redan utgifna innehafvareförskrifnin-
gen återkommit i hans hand. Konsekvensen kräfver beja-
kande af det senare alternativet.

59 §. Lagsökning på grund af hypotek i fastighet samt
fastighetens exekutiva försäljning.

I. Lagsökning på grund af panträtt i fastighet inne-
fattar begäran, att pantbeloppet jämte ersättning för lagsök-
ningskostnaden fastställes till betalning ur fastigheten, samt
att fastigheten i följd häraf förklaras utmätt och böra å
exekutiv auktion försäljas till pantfordringens gäldande.

Sådan lagsökning föres mot fastighetens egare såsom
sådan. Har fastigheten ombytt egare, får lagsökningen an-
hängiggöras och slutföras mot förre egaren, så framt icke
nye egaren erhållit uppbud å sitt fång. Nye egaren är dock
befogad att taga sig talan såsom svarandepart, men skall
för ådagaläggande af sin behörighet att svara styrka sin
åtkomstx). Visar förre egaren 2), innan utslag gifvits af öfver-

1) U. L. 2: 2. •
2) Den nye egaren är nämligen icke medgifvet det förmånliga läge,

a t t han kunde inskränka sig blott till a t t visa fångets lagfarande och
sedan invänta at t blifva hörd. Han måste tvärtom, om och då han
visar lagfarten, tillika taga sig talan såsom svarandepart och anföra
allt hvad till värjande af hans rä t t är nödigt, så framt och så vidt han
öfverhufvud vill framställa sakligt jäf mot sökandens panttalan.

Samma grundsats eger för öfrigt tillämpning jämväl, då fastighet
af utmätningsman utmätts på grund af panträt t och den nye egaren
öfverklagar utmätningen. För hans begäran om utmätningens undan-
rödjande är den formella grunden, at t fastigheten vid utmätningen re-
dan hade öfvergått i hans ego, ingalunda tillräcklig; han måste tvärtom
verksamt i själfva saken jäfva panthafvarens rätt , för a t t utmätningen
skall ogillas.
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exekutor, att fånget emellertid lagfarits af nye egaren, skall
denne höras öfver lagsökningen.

Godkännes sökandens panträttstalan, motsvarar innehål-
let af öfverexekutors utslag lagsökningens. Utslaget går,
oaktadt det icke vunnit laga kraft, i verkställighet så till
vida, att auktion å fastigheten utsattes och alla förbere-
dande åtgärder för densamma få vidtagas. Visas icke, då
auktion bör ega rum, att besvär af fastighetsegaren icke
anförts eller att anförda besvär redan af hofrätten under-
känts, skall dock auktionen inställas l).

II. Fastighet, som genom öfverexekutors utslag förkla-
rats utmätt för pantfordran, står under förbud att skingras
eller säljas 2), och öfverexekutor anmäler härom hos inskrif-
ningsmyndigheten 3). I öfrigt verkställes utslaget genom fa-
stighetens exekutiva försäljning. Sådan verkställighet eger
rum allenast på panthafvarens begäran4). Försäljes fastigheten
å exekutiv auktion i följd af annans tillgörande, utan att
ifrågavarande utslags verkställande äskats af panthafvaren,
så får förty hans pantfordran vid borgenärsförteckningens
uppgörande och auktionen icke betraktas såsom „belopp, som
utsökes" 5). Icke heller har auktionen i detta fall mot honom
annan verkan, än densamma skulle tillkomma, om lagsök-
ning från hans sida ännu alls icke hade egt rum. Å andra
sidan är panthafvaren befogad att ända intill borgenärsför-
teckningens uppgörande när som helst genom begäran om
utslagets verkställande ansluta sig till det redan inledda
verkställighetsförfarandet, med verkan att fastighetens för-
säljning försiggår så, som om sagda förfarande hade inledts
jämväl på hans begäran.

Utslagets verkställande begäres hos den, å hvilken auk-
tionens förrättande ankommer. Till behörig begäran hör, att

1) U. L. 3: 7, 17.
2) U. L. 4: 30.
3) U. L. 2: 25.
4) Har däremot fastigheten tagits i mät, utgör försäljningen blott ett

slutförande af den genom utmätningen redan påbörjade verkställigheten.
5) U. L. 5: 27.
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såväl själfva utslaget som ock inteckningshandlingen i huf-
vudskrift aflämnas till auktionsförrättaren x).

II, Verkställigheten förlöper lika, ehvad densamma
afser att uttaga betalning för pantfordran eller annat på en
sakrätt i fastigheten grundadt anspråk eller allenast betal-
ning af fastighetsegarens personliga gäld. Emellertid är an-
ordningen af exekutionsförfarandet af utomordentlig vikt för
panträttsinstitutet och inverkar i viss mån på panträttens
innehåll. Anledning synes därför vara att i detta samman-
hang redogöra för förfarandet vid fastighets exekutiva försälj-
ning, så vidt detsamma är af betydelse för panträttsinstitutet.

De ledande grundsatserna i förfarandet äro, dels att
försäljning icke får ske annorlunda än att rättigheter med
högre rang än ,,det belopp, som utsökes", bibehållas okränkta,
dels att de särskilda rätts- och sakegarnas rätts- och be-
talningsanspråk skola tillgodoses i den ordning, som angifves
af dessa anspråks inbördes rang. Med belopp, som utsökes,
är att förstå a) sådant utdömdt eller eljes utmätningsgillt
belopp, till hvars gäldande fastigheten utmätts, och b) belopp,
för hvilket fastigheten genom öfverexekutors utslag förkla-
rats utmätt, om verkställighet af utslaget begärts. I hän-
.delse jämväl fastighetens egare i utslaget ålagts personlig
betalningsskyldighet, samt denna omfattar äfven annat be-
lopp än själfva pantfordringen och ersättningen för lagsök-
ningskostnaden, såsom exempelvis ränta, för hvilken panten
icke vidare häftar, anses förhållandet så, som om fastighe-
ten hade utmätts för sagda belopp, då utslagets verkstäl-
lande begärdes. Den, hvilken belopp af den under a och b
nämda beskaffenhet tillkommer, kan i denna sin egenskap
betecknas såsom utmätningssökande.

Alldeles utom förfarandet stå sådana rättigheter, hvilka
falla utom rangordningen och förty alls icke beröras af för-
säljningen. I betraktande komma följande sex grupper af
rättigheter och betalningsanspråk, nämligen:

1. Utmätnings- och annan verkställighetskostnad. Äro
utmätningssökandena flere, måste dock särskiljas emellan

i) U. L. 5: 20.
24
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A) verkställighetskostnad, som är för alla gemensam,
till hvilket slag jämväl höra sådana kostnader för den för-
sta utmätningen, hvilka komma alla utmätningssökande till
godo därigenom, att enahanda kostnader vid de senare ut-
mätningarna inbesparas; och

B) den särskilda utmätnings- eller lagsökningskostnaden
för hvarje utmätningssökande samt annan verkställighets-
kostnad, som varit endast hans fordran till gagn 1).

; 2. För fastighetens förvaltning i stadig tjänst hos fa-
stighetens egare anställda personers löner, så vidt dessa böra
utgå och äro oguldna för det löpande och nästföregående
legoår2). Såsom lön anses äfven andra förmåner, hvilka
enligt legoaftalet tillkomma den anställde.

3. Till betalning förfallna utskylder och andra dylika
belopp, som utgå i kraft af någon utom rangordningen fal-
lande reallast, så vidt fastigheten fortfarande häftar för be-
loppet 3).

4. Panträtt för ogulden köpeskilling, intecknade pant-
rätter samt andra intecknade eller i legoregistret inskrifna
rättigheter 3).

5. I legoregistret icke inskrifven legorätt i grund af
sådan jordlega, hvilken faller under stadgandena i 1909 års
legoförordning, om legoområdet af legotagaren redan tillträdts
och legoaftalet, där fastställelse är nödig, blifvit vederbörli-
gen f aststäldt4).

6. Sådana betalningsanspråk, hvilka icke höra till nå-
gon af de föregående grupperna, men för hvilka fastigheten
är utmätt5).

!) K. P. om förmånsrätt af den 9 nov. 1868 20 § enligt K. P. den
3 dec. 1895.

2) I. F . 22 § enligt K. P . den 12 m a r s 1909. Enl igt ordalydelsen
t i l lkommer s ådan r ä t t e n d a s t personer, hvi lka vid tidpunkten för borge-
n&rsförteckningens uppgörande ä ro ans tä l lda i egarens t j äns t ; dock synes
stadgandet afse äfven dem, hvilka därförinnan afgått ur tjänsten, om blott
arbetsgifvåren är densamme, som vid utmätningen är fastighetens egare.

3) I. P. 22 §.
4) I. P . 22 § mom. 7 enligt K. F. den 12 mars 1909.
5) K. F . om förmånsrätt 20 §, U. L. 5: 26.
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Med undantag af den förstnämda, hafva dessa grupper
företräde hvar framför annan i den ordning, hvari de ofvan
uppräknats1). Inom gruppen 3 har kronan företräde fram-
för annan 2), och inom gruppen 5 tidigare upprättadt legoaftal
framför senare upprättadt; däremot äro alla anspråk inom
gruppen 6 sig emellan likställda. Vidkommande åter de till
gruppen 4 hörande rättigheternas inbördes rang hänvisas till
hvad tidigare därom anförts. Inskrifning i legoregistret anses
lika som beviljad inteckning, dock sålunda att inskrifningen
gäller från tidpunkten för ansökningens ingifvande till doma-
ren. Under 1 B nämd kostnad har rang näst före det betal-
ningsanspråk, till hvilket samma kostnad hänför sig 3). Däre-
mot utgår kostnad af den under 1 A omförmälda beskaf-
fenhet väl med bästa rätt, om försäljning kommer till stånd,
men utgår i motsatt fall alls icke. Sådan kostnad kommer
därför i betraktande allenast såsom ett tillskott till och ut-
öfver de betalningsanspråk, hvilka eljes böra vid försäljnin-
gen beaktas.

Ränta åtnjuter visserligen samma rätt som hufvudsto-
len, om och så vidt fastigheten häftar för räntan. Men å
ena sidan går afbetalning, som erlägges ur köpeskillingen, i
afräkning främst å räntan och sedan å hufvudstolen. Å
andra sidan bortfaller i främsta rummet räntefordringen, om
köpeskillingen icke stiger så högt, att pantfordringen såväl
till hufvudstol som till ränta utgår. Utgöres det belopp, hvilket
skall genom försäljningen uttagas åt utmätningssökanden,
allenast af ränta å pantfordran eller af ränta och kapital-
afbetalning, så är vid borgenärsförteckningens uppgörande
hufvudstolen, resp. återstående hufvudstolen, att i förhållande

1) K. F. om förmånsrätt 20 §, U. L. 5: 26.
2) Lagstadgandet kan väl läsas så a t t grupperna 2 och 3 och

inom gruppen 3 kronans och annans betalningsanspråk äro likställda.
Den i texten gifna tolkningen framgår emellertid däraf, a t t 1895 års
lagstiftning icke afsåg a t t ändra tidigare rätt , så vidt gällde ifrågava-
rande anspråks inbördes företräde. Jfr ock K. P. om förmånsrätt 4 och
6 § i dennas ursprungliga lydelse.

3) K. F. om förmånsrätt 20 §.
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till förstnämda belopp betraktas såsom pantfordran med
bättre rätt än det belopp, som utsökes.

Grupperna 4 och 6, med undantag af ointecknad pant-
rätt, samt gruppen 1, så vidt kostnaden framgår af hand-
lingarna eller eljes är förrättningsmannen bekant, beaktas
ex officio; dock beräknas ränta, årlig afkomst och annan
årlig förmån allenast för ett år, om icke anmäles, att den
utestår för längre tid. I öfrigt skall däremot rättighet eller
betalningsanspråk, för att tagas i betraktande, vid den auk-
tionen föregående förhandlingen anmälas och erforderligen
styrkas. Sådan anmälan kan ock göras skriftligen före för-
handlingen.

Ränta, årlig afkomst och annan årlig förmån beräknas
,,till auktionsdagen" 2).

IV. Själfva auktionen föregås af en förhandling, vid
hvilken rätts- och sakegarna ega hvar anmäla och bevaka
sin rätt samt yttra sig öfver de öfrigas anspråk. Sedan för-
handlingen afslutats, uppgöres den såkallade borgenärsför-
teckningen, eller en längd öfver samtliga rättigheter och be-
talningsanspråk, hvilka vid auktionen komma i betraktande,
upptagna i den af deras inbördes rang bestämda ordnings-
följd, hvari de skola beaktas. I borgenärsförteckningen an-
gifves ock, hvilka af de upptagna rättigheterna och ansprå-
ken falla inom ,,lägsta budet", och lägsta budets belopp3).

,,Lägsta budet" betecknar icke blott det lägsta köpe-
skillingsbelopp, hvilket vid auktionen bör bjudas för att bu-
det skall kunna antagas. Fastställandet af lägsta budet
innefattar nämligen framför allt, att raden af de efter sitt
inbördes företräde ordnade rättigheter och betalningsanspråk,
hvilka skola beaktas, afdelas i en högre och en lägre klass.

1) U. L. 5: 26.
2) A andra sidan skall köparen gälda ränta å öfvertagen gäld ,,från

auktionsdagen". Då det icke kan antagas, a t t panthafvarna skola för-
lora en dags ränta eller afkomst, måste räntan m. m. räknas, antingen
i förra fallet till och med eller i senare fallet från och med auktions-
dagen. Det förra alternativet synes vara det riktigare.

3) U. L. 5: 24: 25.
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Den högre eller ofvanom det afdelande strecket stående klas-
sen omfattar pant- och andra rättigheter, hvilka försäljnin-
gen icke får rubba, samt betalningsanspråk, hvilka, i hän-
delse försäljning kommer till stånd, skola gäldas ur auk-
tionsskillingen framom utmätningssökandens fordran, den
lägre klassen åter rättigheter och anspråk på betalning ur
fastigheten, hvilka försäljningen kan tillintetgöra. Uppdel-
ningen skall ske så, att alla rättigheter och betalningsan-
språk med högre rang än den utsökta fordringen falla inom
den högre klassen; det afdelande strecket dragés alltså när-
mast ofvanom den plats i ordningsföljden, som sistnämda
fordran intager. Utsökas två eller flere fordringar, bestäm-
mes uppdelningen af den bland dem, som har högsta rang.
Storleken af det lägsta antagliga anbudet skall åter fast-
ställas så, att detsamma öfverstiger sammanlagda beloppet
af de till den högre klassen hänförda pantfordringarna och
betalningsanspråken, tillökt med den under III 1 A nämda
kostnad. Finnes behållen afkomst, minskas beloppet med
värdet af sagda behållning l).

Genom öfverenskommelse vid förhandlingen kan emeller-
tid den högre klassen inskränkas och den lägre utvidgas.
Rättighet (resp. betalningsanspråk) med högre rang än den
utsökta fordringen skall nämligen ställas utom lägsta budet,
så framt rättighetens innehafvare och utmätningssökanden
enas därom samt annan rättighet med samma eller lägre
rang än den förstnämda men med högre rang än den utsökta
fordringen icke finnes. Finnes däremot sådan rättighet, så
har öfverenskommelsen icke verkan, med mindre innehaf-
varen af sagda rättighet medgifver, att jämväl densamma
ställes utom lägsta budet2), öfverenskommelsens verkan
är, att lägsta budet skall bestämmas så, som om innehaf-
varen af den ifrågavarande rättigheten eller af den af ifråga-
varande rättigheter, hvilken har högsta rang, vore utmät-
ningssökande.

1) U. L. 5: 28.
2) U. L. 5: 33.
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Skola två eller flere fastigheter säljas gemensamt, och
ingår i den högre klassen gemensamt hypotek i samma fa-
stigheter, fastställes dels ett gemensamt lägsta bud för alla
fastigheter tillsammans, dels ock eventuella lägsta bud, så
uppgjorda att i tur en af fastigheterna bortlämnas och läg-
sta bud beräknas för de öfriga.

I dessa fall uppgöres borgenärsförteckningen i öfrigt så,
som om hvarje fastighet allena för sig skulle gå i försälj-
ning, utom att vid det gemensamma hypoteket icke utföres
något belopp i sifferkolumnen, hvarefter det lägsta antagliga
anbudets belopp erhålles genom sammanräknande af de för
de särskilda fastigheterna erhållna lägsta budsbeloppen, det
gemensamma hypotekets belopp och den gemensamma verk-
ställighetskostnaden. Då en af fastigheterna utelämnas, så
minskas gemensamma lägsta budet med beloppet af det sär-
skilda lägsta budet för sagda fastighet.

Hvad vidkommer de till den högre klassen hörande rät-
tigheterna, så råder en viss olikhet mellan panträtt och annan
rättighet. Medan en rättighet, som icke är panträtt, öfver-
hufvud icke i något afseende beröres af den exekutiva för-
säljningen, är nämligen innehafvare af intecknad panträtt,
ehuru denna faller inom den högre klassen, befogad att yrka
betalning ur köpeskillingen. Har sådant yrkande icke gjorts,
beröres väl icke själfva panträtten af försäljningen; men om
panträtten gäller för fordran, så frigöres gäldenären i och
med försäljningen från sin personliga ansvarighet för sagda
fordran, och öfvergår den personliga ansvarigheten utan vi-
dare å köparen. Är åter pantfordringen ointecknad köpe-
skillingsfordran, så får densamma, i händelse försäljning
kommer till stånd, alls icke öfvertagas utan skall beloppet
gäldas ur köpeskillingen på samma sätt som sådant till den
högre klassen hörande betalningsanspråk, hvilket icke grun-
das å intecknad rättighet1). Slutligen skall all utestående
ränta, beräknad till auktionsdagen, gäldas ur köpeskillingen.
Där eljes viss årlig ränta eller viss årlig afkomst i pennin-

U. L. 5: 27 1 mom.
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gar eller vara skall utgå ur fastigheten, bör likaledes sådan
ränta eller afkomst, så vidt den utestår, och beräknad till
auktionsdagen ur köpeskillingen städse gäldas J).

Är den till högre klassen hörande fordran, för hvilken
panträtten gäller, beroende af villkor, eller är fordringen eller
dess belopp tvistigt, eller är inteckningen beviljad blott för
uppgifvet högsta belopp och beloppet icke redan slutligt fast-
stäldt, så upptages väl sådan pantfordran så, som skulle ske
om den vore ovillkorlig, ostridig eller slutligt fastställd till
det uppgifna högsta beloppet; men pantgälden får icke i
någon händelse öfvertagas, utan skall gäldas ur köpeskillin-
gen. Pantfordran, hvilken är intecknad i två eller flere
fastigheter gemensamt, får icke såsom gemensamt hypotek
innestå i annat än det fall, att de intecknade fastigheterna
eller två eller flere af dem genom auktionen försålts och till-
fallit samma köpare; och i borgenärsförteckningen bör alltså
upptagas, att pantgälden allenast under nyssnämd förutsätt-
ning får öfvertagas, men i motsatt skall gäldas ur köpe-
skillingen 2).

I borgenärsförteckningen upptages jämväl fordran eller
rättighet, då ansökan om inteckning eller inskrifning i lego-
registret redan är anhängig, ehuru den icke ännu pröfvats,
då inteckning eller inskrifning beviljats, men ändring i ut-
slaget sökts, då inteckningen eller inskrifningen öfverklagats,
men laga kraft vunnet utslag icke föreligger, eller då tvist
om den ifrågavarande rättigheten är anhängig. I alla dessa
fall upptages rättigheten eller fordringen så som skulle ske,
om laggild laga kraft egande inteckning eller inskrifning
förelåge, resp. rättigheten vore ostridig, dock sålunda att
fordringen icke får öfvertagas, utan skall uttagas ur köpe-

1) U. L. 5: 26, 27.
2) U. L. 5: 27 2 mom. Har endast en af flere gemensamt inteck-

nade fastigheter exekutivt försålts för fordran med samma eller lägre
rang än det gemensamma hypoteket, så a t t detta stannar uteslutande
den sålda fastigheten till last, så är dock panthafvaren obetaget at t ,
efter öfverenskommelse med köparen, låta hypoteket kvarstå såsom ett
numera endast till denna fastighet inskränkt specialhypotek.
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skillingenJ). Beviljas sedan icke eller undanrödjes inteck-
ningen eller inskrifningen, eller underkännes den stridiga
rättigheten, anses förhållandet så, som fordringen eller rät-
tigheten alls icke upptagits i borgenärsförteckningen, resp.
icke upptagits å den plats i ordningsföljden, den på antydt
sätt erhöll 2). I motsatt fall består rättigheten orubbad, resp.
är fordringsegaren berättigad att erhålla betalning.

Hvad ofvan sagts om rättighet, pantfordran och annat
anspråk på betalning ur fastigheten, hörande till den högre
klassen, gäller äfven till den lägre klassen hörande rättig-
heter och betalningsanspråk, så vidt de ej genom försäljnin-
gen bortfalla. Endast den väsentliga afvikelse eger rum, att
till den lägre klassen hörande pantfordran, jämväl oaktadt
den är intecknad, enligt regeln bör gäldas ur köpeskillingen,
och att sålunda dylik pantgäld i borgenärsförteckningen
upptages bland de belopp, hvilka böra ur köpeskillingen
gäldas. Emellertid är innehafvare af intecknad pantfordran
obetaget att vid förhandlingen anmäla, att han låter pant-
fordringen till dess hufvudstol fortfarande innestå, med ver-
kan att densamma i borgenärsförteckningen upptages i en-
lighet härmed och, så vidt den täckes af den bjudna köpe-
skillingen, behandlas lika som en till den högre klassen hö-
rande pantfordran 3). Till och med där pantfordringen enligt
borgenärsförteckningen bort i reda penningar gäldas, kan
panthafvaren intill köpeskillingens fördelning med köparen
öfverenskomma, att pantfordringen med bibehållen inteck-
ningsrätt skall innestå i afräkning på köpeskillingen, i
hvilket fall icke blott förre gäldenärens personliga ansvarig-
het själffallet redan upphört utan ock köparen städse blir
personligen ansvarig för pantgälden4). Äfven utsökt pant-

1) U. L. 5: 31 i K. P . den 12 m a r s 1909.
2) Härvid möta dock svårlösta spörsmål, såsom exempelvis huru

skall förfaras, om inteckningssökandens rä t t till inteckning väl är ostri-
dig, men hans ansökan tillsvidare icke kunnat beviljas, enär gäldenä-
ren-exekuten icke sökt lagfart.

3) U. L. 5: 33, 45.
4) U. L. 5: 46.
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fordran anses i praxis kunna på detta sätt af köparen öf-
vertagas.

En undantagsställning intager till den lägre klassen hö-
rande rätt till årlig afkomst eller förmån i penningar eller
varor till visst belopp, själfständig rätt till ränta eller annan
så beskaffad till kapitalet icke bestämd intecknad fordran
så till vida, att jämväl dess uppskattade kapitalvärde bör i
borgenärsförteckningen upptages för det fall, att själfva
rättigheten genom försäljningen förfaller. Kapitalvärdet in-
föres på den plats i ordningsföljden, som skulle tillkommit
rättigheten, i händelse densamma från början hade varit en
pantfordran x). Sådant kapitalvärde synes icke kunna af kö-
paren öfvertagas.

Då två eller flere fastigheter skola gå i en försäljning,
men gemensamt hypotek icke ingår i den högre klassen, be-
stämmes icke något gemensamt lägsta bud.

IV. Fastigheten säljes i uppslag d. ä. allenast med
stigande bud2). Gjordt bud förfaller, så snart högre bud
gjorts och upptagits, Buds upptagande förutsätter icke, att
den bjudande gäldar så stor del af köpeskillingen eller stäl-
ler sådan säkerhet, som honom ålåge i händelse hans bud
förblefve det högsta, vid äfventyr att fastigheten eljes ånyo
blefve utropad. Auktionsförrättaren synes emellertid, i hän-
delse han har befogade tvifvelsmål om den bjudandes för-
måga härutinnan, kunna göra budets upptagande beroende
däraf, att den bjudande visar, att han är i stånd att full-
göra hvad honom såsom inropare skulle åligga; kan ej den
bjudande det, afvisas hans bud utan vidare. Utan allt tvif-
vel är auktionsförrättaren pliktig att förfara på nu antydt
sätt, i händelse det synes sannolikt att den bjudande icke
är i stånd att gälda eller ställa säkerhet.

Stiger gjordt bud så högt, att utmätningssökandens for-
dran fullt täckes, har försäljning därmed kommit till stånd,

1) U. L. 5: 30.
2) U. L. 5: 35. Om försäljning i upp- och afslag se Porsmans

Kommentar s. 236.
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under förutsättning likväl att den bjudande genast gäldar
viss del af köpeskillingen eller ställer säkerhet såsom i U. L.
5: 41 stadgas. Detsamma gäller, om budet väl icke stiger
så högt, men dock täckef lägsta budet, och försäljningen
icke bestrides af utmätningssökandenx). Försäljning kan
ock komma till stånd med gjordt bud, som icke ens täcker
lägsta budet, om nämligen innehafvarna af de till den högre
klassen hörande pantfordringar eller andra betalningsanspråk,
hvilka skulle lida intrång genom fastighetens försäljning till
det bjudna priset, bifalla till försäljningen och denna icke
heller motsäges af utmätningssökanden. I motsatt fall har
auktionen förfallit; dock skall en andra auktion hållas, om
utmätningssökanden det äskar2). Då första auktionen af så-
dan orsak förfallit, kan af flere utmätningssökande en hvar
äska ny auktion; men hafva de ej alla lika rätt till betal-
ning, utan den enes fordran har företräde framför den an-
dres, kommer i öfrigt uti ofvannämda afseenden i betrak-
tande endast den fordran, som har högsta rang, och afser
uttrycket „borgenären" innehafvåren af denna fordran.

Ingår i den lägre klassen nyttjorätt, rätt till afkomst
eller förmån, själfständig rätt till ränta eller annan så be-
skaffad, till kapitalet icke bestämd fordran, eger emellertid
en afvikelse så till vida rum, att fastigheten först utropas
med förbehåll om rättighetens bestånd, och att det då gjorda
budet, oaktadt pantfordran eller annat betalningsanspråk
med högre rang icke fullt utgår, skall antagas, om borgenä-
ren samtycker, att vid sagda anbud får förblifva. I detta
fall förblir rättigheten alltså gällande. I motsatt fall utropas
fastigheten ånyo utan förbehåll om rättighetens bestånd.
Täcker den nu bjudna köpeskillingen ifrågavarande pant-
fordran, resp. betalningsanspråk, helt och hållet eller större
del däraf än den tidigare bjudna, skall likafullt det tidigare
anbudet antagas, om rättighetens innehafvare genast gäldar
skillnaden3). Anmärkas bör emellertid, att ifrågavarande

1) U. L. 5: 41.
2) U. L. 5: 42.
3) U. L. 5: 38 enligt K. F . den 12 mars 1909.
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stadgandes tillämpning möter stora, måhända oöfvervinneliga
svårigheter, då fastigheten skall gå i gemensam försäljning
med annan, gemensamt med densamma intecknad fastighet.
Tydligt är visserligen, att gemensamt utrop icke kan hindras
däraf, att vid det särskilda utropet ett lägre anbud enligt
det ofvansagda bort blifva gällande, i händelse gemensamt
utrop ej ifrågakomme. På sin höjd kan stadgandet tilläm-
pas så, att såväl fastighetens särskilda utropande som det
gemensamma utropet skall ske alternativt med och utan för-
behåll om rättighetens bestånd, och att, i händelse det ge-
mensamma utropet blir gällande, endast de olika alternati-
ven af det gemensamma utropet dåmera komma i betrak-
tande. Men frågan är bl. a., dels huruvida fastighetens sär-
skilda utropande ens med „borgenärens" samtycke får för-
blifva vid ett utrop med förbehåll om rättighetens bestånd,
då högsta anbudet icke uppnår det erforderliga måttet, dels
huruvida sagda lägre bud, i händelse vid fastighetens sär-
skilda utropande utan förbehåll om rättighetens bestånd gjorts
högre anbud, öfverhufvud får tagas i betraktande, då det skall
afgöras, om de särskilda eller det gemensamma utropet skall
blifva gällande. Hvardera frågan synes böra besvaras ne-
kande.

Då två eller flere fastigheter utmätts eller förklarats
utmätta för samma fordran, gälla följande hufvudregler,
nämligen:

a) att fastigheterna skola gå i en försäljning;
b) att försäljningen tillgår sålunda, att fastigheterna ut-

ropas först hvar för sig och sedan tillsammans, samt att
det gemensamma utropet gäller, om den därvid bjudna kö-
peskillingen öfverstiger sammanlagda beloppet af buden vid
de särskilda utropen, hvaremot i motsatt fall de särskilda
buden blifva gällande:

c) att det belopp, hvarmed den vid det gemensamma
utropet bjudna köpeskillingen öfverstiger sammanlagda be-
loppet af buden vid de särskilda utropen, fördelas på fa-
stigheterna efter förhållandet mellan det för hvarje fastig-
het särskildt gjorda budet och dessa buds sammanlagda
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belopp1); och, i händelse den utsökta fordringen utgöres af
gemensamt hypotek i fastigheterna,

d) att hypoteket uttages sålunda, att hypotekets hela
belopp först fördelas på fastigheterna i mån af de särskilda
köpeskillingarna eller, då gemensamt utrop blifvit gällande,
i mån af de enligt c erhållna köpeskillingsbeloppen, samt
att, därest köpeskillingsbeloppet för någon fastighet icke täc-
ker den fastigheten sålunda påförda andelen af det gemen-
samma hypoteket, bristen fördelas på de öfriga likaledes i
mån af köpeskillingsbeloppen för dessa2).

En afvikelse från regeln under b eger rum, då fastig-
heterna, hvilka förklarats utmätta, tillhöra särskilda egare 3).
I detta fall underlåtes nämligen gemensamt utrop och blifva
de särskilda utropen omedelbart gällande, om sammanlagda
beloppet af de vid dessa gjorda högsta buden täcker alla
till den lägre klassen hörande gemensamma hypotek, samt
om därjämte högsta budet å någon bland fastigheterna gjorts
af samma fastighets egare. Då jämväl gemensamt utrop
försiggår, förblifva åter de särskilda utropen gällande, icke
blott då sammanlagda beloppet af de vid dem gjorda hög-

1) U. L. 5: 36, 37.
2) Denna regel framgår däraf, att den under c nämda fördelning

af öfverskottet vid gemensamt utrop i U. L. 5: 37 mom. 1 är stadgad
för alla fall, i hvilka det gemensamma utropet blir gällande. Då fastig-
heterna tillhöra samma egare, har sådan fördelning öfverhufvud ett än-
damål allenast under förutsättning l;o att fastigheterna äro besvärade
med hypotek; 2:o att gemensamt hypotek utsökes; 3:o att en delning
af hypotekets belopp emellan fastigheterna inbördes skall ske; och 4:o
att sistsagda fördelning skall ske, icke godtyckligt, utan efter viss be-
stämd grund. En sådan delningsgrund vidhandengifves åter omedelbart
af de särskilda köpeskillingsbeloppen, jämförda med deras sammanlagda
belopp. Enär nu rättssatsen om öfverskottets fördelning emellertid
stadgats för det enkla grundfallet, att fastigheterna tillhöra samme
egare och äro utmätta för samma fordran, så kan den i detta samman-
hang icke hafva annan uppgift än att redan i det enkla grundfallet
fastslå jämväl, att och efter hvilken grund fördelningen af gemensamt
hypotek å fastigheterna bör ske.

3) Endas t undantagsvis , nämligen i det i U. L. 4: 26 omförmälda
fall, kan förekomma, att fastigheter, hvilka tillhöra särskilda egare, ge-
mensamt tagits i mät.
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sta buden stiger lika högt som högsta budet vid det gemen-
samma utropet, utan ock där sistnämda bud är högre, så
framt högsta budet å någon af fastigheterna vid det sär-
skilda utropet gjorts af fastighetens egare samt denne ge-
nast efter det gemensamma utropet till auktionsförrättaren
erlägger hvad af skillnaden belöper sig å förenämda gemen-
samma hypotek.

Tillhöra två eller flere af fastigheterna samma egare,
skola dessa, om han det äskar, sedan alla fastigheter först
utropats hvar för sig, men innan de utropas alla tillsam-
mans, utropas jämväl gemensamt för sig. Stiger högsta bu-
det å ifrågavarande fastigheter vid sistnämda utrop högre
än vid de särskilda utropen, anses dessa fastigheter såsom
€ii enhetlig fastighet, då fråga är, huruvida samtliga fastig-
heter öfverhufvud skola gemensamt utropas eller huruvida
de särskilda utropen, oaktadt sådant gemensamt utrop skett,
skola gälla.

Då fastigheter gå i en försäljning, kommer försäljningen
till stånd eller förfaller i enlighet med samma regler, som
gälla då en fastighet allena för sig exekutivt försäljes. Är
emellertid det lägsta antagliga budet fastställdt för fastig-
heterna gemensamt, så bestämmes dessa reglers innebörd
tillika däraf, att lägsta budet är ett enda. omfattande samt-
liga fastigheter. Af denna omständighet följer, att spörsmå-
let, huruvida gjordt anbud å den ena eller andra af fa-
stigheterna täcker eller icke täcker det fastställda lägsta
budsbeloppet, öfverhufvud icke kan ställas, innan det ge-
mensamma utropet skett. Sagda belopp är åter genom
de gjorda anbuden täckt, om summan af de enligt b och
c här ofvan beräknade köpeskillingsbeloppen för de sär-
skilda fastigheterna uppgår till eller öfverstiger det för fastig-
heterna gemensamt beräknade lägsta budets belopp. Hvarken
auktionen i sin helhet eller försäljningen af någon bland
fastigheterna kan förty i någon händelse förfalla, innan det
gemensamma utropet egt rum. Å andra sidan föreligger
möjligheten, att försäljning kommer till stånd, icke af alla
fastigheterna, utan blott af några bland dem, medan försälj-
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ning af en eller annan bland fastigheterna måste förfalla
Af det särskilda köpeskillingsbeloppet för en af fastigheterna
kan väl, såsom nyss antydts, icke slutas, huruvida det ge-
mensamma lägsta budet täckes genom utropen eller icke.
Men sagda belopp måste icke blott sammanräknas med
köpeskillingsbeloppen för de öfriga utan ock allena för sig
ställas emot den beräkning af enskildt lägsta bud för ifråga-
varande fastighet, hvilken ingår såsom faktor i det gemen-
samma lägsta budet. Understiger nämligen fastighetens sär-
skilda köpeskillingsbelopp det budsbelopp, som beräknats för
fastigheten enskildt och med utelämnande af det i det ge-
mensamma lägsta budet ingående gemensamma hypoteket,
så bidrager fastighetens köpeskilling öfverhufvud alls icke
till täckande af det gemensamma hypoteket. utan måste
detta helt och hållet täckas af köpeskillingarna för de öfriga
fastigheterna. Fastighetens försäljning skulle vid sådant
förhållande ingripa i de till den högre klassen hörande rät-
tigheter och anspråk, hvilka gravera fastigheten enskildt,
utan att dock utmätningssökanden kunde ar de öfriga fastig-
heterna erhålla mera än om fastigheten icke säljes. Ifråga-
varande fastighets försäljning måste förty under sådana om-
ständigheter förfalla. Nytt gemensamt utrop af de öfriga
fastigheterna är förty då åtminstone i regeln nödvändigt.

Hafva fastigheterna förklarats utmätta för pantfordran,
och eftergifver utmätningssökanden sin panträtt i en eller
annan af dem, så uteslutes denna därmed från försäljnin-
gen. Där åter fastigheterna tagits i mät för fordran utan
att de äro gemensam underpant för densamma, kan borge-
nären likaledes från försäljningen utesluta någon af dem,
sålunda nämligen att han förklarar att utmätningen, så vidt
gäller sagda fastighet, får förfalla.

V. En tillämpning af stadgandena om gemensam försälj-
ning af särskilda fastigheter kan blifva nödvändig, då fastig-
het eller viss kvotdel af fastighet skall exekutivt försäljas:

a) om i den utmätta fastigheten eller kvotdelen ingå
kvotdelar, af hvilka den ena, men icke den andra är besvä-
rad med panträtt, eller hvilka äro besvärade hvar med sär-
skild panträtt; eller
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b) om fastigheten är jordlägenhet samt fastigheten eller
kvotdelen i fråga tillhöra samegare, mellan hvilka icke blott
kvotdelning utan ock sämjodelning af objektet eger rum.

Det förstnämda fallet förutsätter i regeln, att det utmätta
tillhör samme egare. Ett utropande af kvotdelar i det ut-
mätta hvar för sig påkallas således icke af något egarein-
tresse. Ej heller är dylikt utropande af nöden för utrönande
af kvotdels försäljningsvärde. Hvarje kvotdels försäljnings-
värde angifves nämligen omedelbart af den köpeskilling, som
bjudes för det hela, dividerad med kvotdelen. Då egaren
så godt som undantagslöst jämväl personligen svarar för
den gäld, som är intecknad i en eller annan kvotdel af det
utmätta, så förekommer öfverhufvud icke anledning att ens
aritmetiskt på kvotdelar fördela den för det hela bjudna
köpeskillingen, så snart denna öfverstiger sammanlagda be-
loppet af pantfordringar med högre rang än utmätnings-
sökandens. Likgiltigt är härvid, huruvida dessa pantfordrin-
gar besvära allenast en kvotdel i det utmätta, medan åter-
stoden är gravationsfri, eller om en pantfordran besvärar enr

en annan af pantfordringarna besvärar en annan kvotdel i
det utmätta, öfverstiger däremot den pantfordran, som be-
svärar en kvotdel och som har högre rang än utmätnings-
sökandens fordran, sagda kvotdels värde, så får exekutiv
försäljning af nämda kvotdel icke ske. Under nyssantydda
förutsättning ligger det icke minst i utmätningssökandens
eget intresse att försäljningen af berörda kvotdel förfaller,
om nämligen återstoden är gravationsfri eller blott besvärad
med en obetydlig panträtt. Med afseende härå behöfver
alltså i första hand ett lägsta bud icke bestämmas eller ens
uträknas annorlunda än för det utmätta såsom en enhet.
Men eventuella lägsta bud för ifrågavarande kvotdelar hvar
för sig måste bestämmas för den händelse, att försäljning
af den ena eller andra skulle förfalla. Förfaller försäljning
af den ena, utropas den andra allena för sig 1).

*) Till sakens belysande anföras nedanstående exempel, i hvilka
kvotdelarna äro I och II, hvardera lika stora, A, B och C äro inteck-
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Det anförda gäller likaledes, då flere samegare tillhörig
fastighet eller kvotdel i fastighet förklarats utmätt för pant-
fordran, om i det sålunda utmätta ingår kvotdel eller kvot-
delar, hvilka besväras med särskild gravation med högre
rang, samt om icke tillika omständigheterna äro sådana, som
under b angifvits. Allenast det tillkommer, att den bjudna
köpeskillingens aritmetiska fördelande på kvotdelarna är
nödvändig jämväl i egarnas intresse, och att förty, om och
så vidt försäljning kommer till stånd, likviden uppgöres så-
som om kvotdelarna vore särskilda fastigheter.

I det under b nämda fallet förfares däremot så, som
om kvotdelarna vore hvar en särskild fastighet.

VI. Under förutsättning att den exekutiva försäljningen
af fastighet vinner laga kraft och icke heller såsom ogild
återgår, frigör försäljningen fastigheten såväl från sådana
pantfordringar och andra betalningsanspråk, hvilka icke ut-
gått ur köpeskillingen, som ock från betalningsanspråk, hvilka
väl utgått ur köpeskillingen, men ovillkorligt måst gäldas i
reda penningar 1). Panträtt, hvilken enligt borgenärsförteck-
ningen utan vidare afräknas på köpeskillingen, kvarstår där-

ningshafvare och C utmätningssökande, samt för det utmätta, hvari
icke ingå andra kvotdelar än 1 och II, bjudes Fmk 4,000.

2.

3. A

4. A

Frånses kostnaderna, så bestämmes i fallet 1 icke något lägsta
bud; i fallet 2 blir lägsta budet Fmk 1,000. I fallet 3 är lägsta budet
Fmk 3,100 samt de eventuella lägsta buden, för I Fmk 1,000 och för
II Fmk 2,100, och förfaller försäljningen af II, hvadan I utropas allena
för sig, medan i fallet 4 försäljningen af I förfaller och II sedan allena
utropas.

!) U. L. 5: 50.

I
0

0

1,000

3,000

II
2,000

1,000
2,000

2,100
2,000

2,000

C

1!
C

B
C

C
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emot orubbad till sin hufvudstol, och likaledes sådan pant-
rätt, hvilken det väl ålåg köparen att infria, men hvilken
panthafvaren kunde låta honom öfvertaga, så framt öfver-
tagande egt rum före köpeskillingens fördelning. Inteckning
af annan rättighet än panträtt samt inskrifning af legorätt
bibehåller orubbad giltighet och verkan, och icke-inskrifven
legorätt, som efter anmälan upptagits i borgenärsförtecknin-
gen, kvarstår orubbad, om sagda rättighet i borgenärsför-
teckningen ingår med högre rang än den eller de utsökta
fordringar, å hvilka betalning ur köpeskillingen i sista hand
utgått, eller om rättigheten väl hade längre rang, men vid
försäljningen enligt U. L. 5: 38 bibehållits. I motsatt fall
medför försäljningen, att inteckningen eller inskrifningen är
utan verkan, och att rättigheten, efter dess beskaffenhet,
utan vidare upphört eller kan af köparen genom uppsägning
häfvas.

Hvad å köpeskillingen enligt det förestående erlägges i
reda penningar äfvensom belopp, som influtit för behållen
afkomst, tillhör dem, hvilka skola erhålla kontant betalning,
så långt som härtill erfordras. Finnes öfverskott, gäldas ur
detsamma, så långt det förslår, främst ränta från auktions-
dagen till betalningsdagen å sådan gäld, som icke öfvergått
å köparen *) samt därefter sådant fordringsbelopp, som i fall
af behörig anmälan bort upptagas i borgenärsförteckningen
men blifvit sentida anmäld 2). Hvad därutöfver återstår till-
hör fastighetens egare 8).

1) U. L. 6: 9.
2) U. L. 6: 10
3) För sådan utmätningssökande, hvilken icke har panträtt i fastig-

heten, har den exekutiva försäljningen viktig betydelse i ett annat af-
seende. Utmätningen såsom sådan grundlägger nämligen icke vare sig
panträt t eller förmånsrätt för honom, och mellankommer fastighetsega-
rens konkurs, medför utmätningen förty icke någon rät t för utmätnings-
sökanden till betalning ur fastigheten. Har fastighetsegarens bo upp-
låtits till konkurs, innan den redan utsat ta auktionen egt rum, så för-
siggår väl ock den exekutiva försäljningen utan hinder af konkursen,
men har, om och så vidt utmätningssökanden är blott oprioriterad bor-
genär, numera icke annan betydelse och verkan för honom än om den

25
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70 §. Fastighetshypotekets upphörande.

I. Hypotek i fastighet upphör genom
1) pantbeloppets uttagande ur fastigheten eller hvad

därtill hör;
2) fastighetens exekutiva försäljning, om och så vidt

pantbeloppet icke utgått ur köpeskillingen och det för be-
hållen afkomst influtna;

3) eftergifvande (relaxation);
4) lösning.
Pantbeloppet anses städse vara uttaget ur panten, då

det samma efter exekutiv auktion guldits ur köpeskillingen,
vare sig auktionen begärts af panthafvaren eller af annan.
Gäldes blott en del af pantbeloppet, såsom i regeln är fallet
då pantbelopp uttages, icke genom exekutiv försäljning af
själfva fastigheten, utan ur annat pantvärde, så upphör pant-
rätten allenast för det belopp, som sålunda guldits.

Pant löses, då pantbeloppet erlägges till panthafvaren i
och för pantens frigörande från panträtten.

Eftergifvande sker genom panthafvarens ensidiga, å in-
teckningshandlingen tecknade förklaring, att fastigheten är
frigjord från panträtten. Där inteckningen är af sådan be-
skaffenhet, att inteckningshandlingen icke är nödvändig för
panträttens utöfvande, erfordrar eftergifvandet blott skriftlig
form.

Hypoteket upphör omedelbart genom ett rättsfaktum af
antydda beskaffenhet, oberoende däraf att inteckningen
ännu icke dödats utan fortfarande kvarstår. Gemensamt
hypoteks upphörande synes dock icke utgöra hinder för in-

hade begärts af konkursboet (konkursst. 10, 71 §§ i K. F. den 3 decem-
ber 1895). 1 motsatt fall är däremot den exekutiva försäljningen icke
blott det tidsmoment, i hvilket fastigheten afskiljes från fastighetsega-
rens bo, utan den grundlägger ock för den oprioriterade utmätnings-
sökanden en ovillkorlig rätt till betalning ur köpeskillingen, så långt
denna förslår till gäldande af de i borgenärsförteckningen upptagna
fordringarna. Denna rätt påverkas förty icke däraf, att fastighetsega-
rens bo upplåtits till konkurs efter auktionen, men före köpeskillingens
fördelning.
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tecknande af fördelning emellan fastigheterna inbördes af
ansvarigheten för hypoteket, så länge den gemensamma in-
teckningen ännu icke dödats. Endast så till vida inskrän-
kes fördelningens intecknande, resp. den skedda inteckningens
verkan, att regresshypotek icke vidare kunna tillkomma i
den eller de fastigheter, ur hvilka det gemensamma hypote-
kets belopp uttagits eller, i det under 2 nämda fall, icke
utgått.

Intecknad panträtt upphör därjämte
5) då inteckningen dödas eller dess förnyande inom tio

år underlåtits.
Då fastighetens exekutiva försäljning till gäldande af

viss intecknad fordran innefattar en realisation af själfva
panträtten, synes väl kunna ifrågasättas, huruvida icke
panträtten ovillkorligt konsumeras genom försäljningen. Praxis
besvarar emellertid frågan nekande, i det den tillåter jäm-
väl sådan fordrans öfvertagande i afräkning på köpeskillin-
gen och med bibehållen pant- och inteckningsrätt. För ett
nekande svar tala ändamålsenlighetsskälen, och dessa kunna
tillmätas så mycket större vikt, som lagens positiva innehåll
icke vidhandengifver, att frågan borde besvaras jakande.

Icke heller panträttens öfvergång till pantens egare eller
omvändt pantens öfvergång i panthafvarens ego är ett rätts-
faktum af den beskaffenhet, att panträtten därmed eo ipso
upphör.

öfverenskommelse att panten, i händelse lösning icke
sker å utsatt tid, tillfaller panthafvaren såsom betalning för
pantbeloppet (s. k. lex commissoria) är ogiltig.

II. Panträtt för fordran upphör ock genom gäldens be-
talande eller annat rättsfaktum, som upphäfver fordrings-
rätten och ekonomiskt har samma verkan som betalning.
Denna regel eger dock icke tillämpning, då betalningen har
till följd, att fordringen ex lege öfvergår till den betalande.
I hvad mån och på hvad sätt regeln kan tillämpas, då ford-
ringen grundas å löpande förskrifning, eller då eljes förskrif-
ning af gälden utgör inteckningshandling, är i det föregående
angifvet.
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Det sagda gäller om hvarje annat rättsfaktum, hvari-
genom fordringsrätten bortfaller, i händelse panträtten afser
att vara blott en rent accessorisk rätt. Endast den säregen-
het eger rum, att inteckningens förnyande tillika verkar så-
som sådan bevakning af fastighetsegarens personliga förbin-
delse, som af bry ter tio-års preskriptionen.

Rent accessorisk är panträtten framför allt, då den be-
står till säkerhet för ett anspråk, som på grand af ett redan
förefintligt rättsförhållande tilläfventyrs i framtiden uppkom-
mer — såsom exempelvis för hvad redovisare kan brista i
honom åliggande redovisningsskyldighet eller för hvad fastig-
hetsegarens löftesman kan komma att för honom gälda —
eller hvars uppkomst i framtiden eljes beror af något villkor.
Accessorisk förblir likaledes den panträtt, som intecknats för
fastighetsegarens löftesmannaförbindelse. Å ena sidan inne-
fattar nämligen borgen städse blott ansvarighet för annans
gäld. Å den andra sidan måste fordran mot löftesman ofta
inom viss tid göras gällande genom talan; och hvarken inne-
bär fordringens intecknande, att föreskrifterna härutinnan
eftergifvits, eller ersätter inteckningens förnyande sådan talan.
I detta fall saknas alla betingelser för tillämpningen af stad-
gandet, att borgenären, ändå att hans fordran prekluderats
i följd af årsstämning, är berättigad att uttaga fordringens
belopp ur panten.

I öfriga fall af intecknad panträtt förblir däremot pant-
rätten i kraft och kan utöfvas, om än själfva fordringsrätten
bortfallit genom ett rättsfaktum, som icke är af den beskaf-
fenhet, att borgenären blifvit godtgjord för sin fordran.

III. Då panttalan föres, är fastighetsegaren, om han
har kvittningsgill fordran hos panthafvaren, befogad att mot
sin fordran kvitta pantbeloppet eller motsvarande del däraf.
Kvittningsrätten tillkommer honom, vare sig panthafvaren
har eller icke har en personlig fordran, och likaledes obe-
roende däraf huruvida fastighetsegaren är eller icke är den
personligen ansvarige gäldenären.

Däremot synes fastighetsegaren, ändå att han hvarken
är personligen ansvarig för panthafvarens fordran eller för-
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bundit sig att öfvertaga sådan ansvarighet, icke vara befo-
gad att kvitta dennes fordran mot genfordran, hvilken den
personligen ansvarige gäldenären eger hos panthafvaren.

13 KAPITLET.

Panträtt i lösöre.

71 §. Utfäst panträtt.

I. Panträtt i lösöre kan uppstå på olika sätt. Af
dessa kommer i främsta rummet pantsättningen i betrak-
tande.

Pantsättas kan endast sådant lösöre, som får föryttras
och har förmögenhetsvärde. Uteslutna från pantsättning äro
sålunda exempelvis byggnader å landbolägenhet eller torp,
hvilka väl tillhöra legotagaren men äro nödvändiga för lego-
lägenhetens häfd. Lösöre, hvilket saknar förmögenhetsvärde,
kan öfverhufvud icke vara föremål för panträtt; endast reten-
tionsrätt i sådant lösöre är möjlig1). Jämväl penningar
kunna pantsättas 2).

Lagen omnämner icke pantsättning af kvotdel i lösöre
eller noggrannare uttryckt af lösöre till viss kvotdel. Häraf
följer dock ingalunda, att lag icke tillåter pantsättning af
kvotdel i lösöre eller åtminstone icke af annan kvotdel än
en samegares hela kvotdel. Tvärtom gifver hvarken lag
eller lösörepanträttens väsen stöd för en sådan inskränk-
ning. En annan sak är, att den nödvändiga förutsättningen
för utfäst panträtt i lösöre, nämligen att panten skall vara
i panthafvarens besittning, i regeln icke låter förverkliga
sig med begränsning allenast till viss kvotdel af ett lösöre,

1) Jfr R. B. 15: 12.
2) R. B. 26: 1.
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och att af denna orsak utfäst panträtt i kvotdel af lösöre
blott undantagsvis blir möjlig.

Föremål för utfäst panträtt kan vara ett lösöre, men
ock ett flertal sådana. Det sistnämda är fallet äfven då
det, som pantsättes, är angifvet såsom en kollektivsak. Kol-
lektivnamnet är här, likasom eljes, icke annat än en gemen-
sam beteckning af särskilda saker, hvilka i regeln ekono-
miskt höra tillsaramans, utan att någon af dem är hufvud-
sak i förhållande till de öfriga. Då en kollektiv beteckning
användes vid pantsättning, kan därmed afses uteslutande
att undgå ett omständligt uppräknande af de särskilda sa-
ker, hvilka inbegripas under det gemensamma namnet. I
regeln är emellertid den kollektiva beteckningens syfte ett
annat, eller att så bestämma pantsättningens omfång, som
i ett fall af förevarande beskaffenhet är sakenligast. Där-
med afses, att panträtten icke skall vara inskränkt till de
konkreta saker, hvilka kreditgifvaren vid pantsättningen får
omhänder. Den skall tvärtom, utan att ny pantsättning er-
fordras, omfatta äfven sådana under kollektivnamnet inbe-
gripna saker, hvilka efteråt öfverlämnas åt panthafvaren
vare sig i utbyte mot eller såsom tillökning till de först-
nämda, så att ett tillgodogörande af dessa möjliggöres för
kredittagaren utan rubbning af kreditförhållandet eller kre-
ditgifvarens säkerhet.

Pantsättas kan jämväl en sak, som ännu icke existerar,
men förutsattes i framtiden komma till. Sådan pantsätt-
ning grundlägger dock icke panträtt, innan saken i fråga
blifvit existent samt kreditgifvaren i kraft af pantsättningen
omhänderfått densamma.

Ehuru fartyg räknas till lösegendom, underlyda de i
fråga om utfäst panträtt alldeles andra rättsregler än de,
hvilka gälla vidkommande lösören. Särskilda legala panträt-
ter i fartyg ega därjämte rum. Äfven exekutionen i fartyg
af viker från exekutionen i lösören. Panträtten i fartyg kräf-
ver förty sin särskilda framställning. Då en sådan emellertid
icke synes lämpligen hafva sin plats i detta sammanhang,
lämnas i det följande panträtten i fartyg alldeles å sidan.
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II. Utfäst panträtt i lösöre grundar sig städse å pant-
förskrifning. Vanligen utfästes panträtten genom ömsesidig
öfverenskommelse mellan kreditgifvaren och kredittagaren.
Nödvändigt är dock icke, att ett pantsättningsaftal förelig-
ger. Äfven genom ensidig utfästelse kan panträtt giltigt
grundläggas.

Pantsättning af lösöre är i regeln icke formbunden1).
Giltig pantsättning förutsätter, att pantsättaren är be-

hörig att vidtaga en sådan föryttring, som pantsättningen
innebär, och likaledes att han är materiellt befogad att för-
yttra saken. Emellertid gäller äfven här den allmänna re-
geln, att innehafvare af annan person tillhörigt lösöre, som
dock icke mot eller utan egarens vilja kommit ur hans be-
sittning, kan verksamt föryttra lösöret till tredje man, så
framt denne icke har vetskap om föryttrarens bristande be-
fogenhet. Inom de gränser, nämda regel utstakar, är en af
en icke-egare vidtagen pantsättning lika rättsgill som ena-
handa försäljning. Sakens egare kan förty antingen alls
icke tala å pantsättningen eller ock allenast föra talan om
sakens lösande med pantskillingens belopp 2).

Genom pantförskrifning af lösöre kommer dock panträtt
i detsamma ännu icke till stånd. Föremål för panträtt är
nämligen lösöre allenast såsom handfången pant, eller m. a. o.
om lösöret jämväl befinner sig i panthafvårens besittning.
Det pantförskrifna lösöret måste förty ock öfverlämnas i
panthafvarens värjo — därest icke lösöret tilläfventyrs af
annan orsak redan är i panthafvarens besittning, då pant-
förskrifningen eger rum. Tillräckligt är icke, att det pant-
förskrifna lösöret är undandraget pantsättarens herravälde
därigenom, att en tredje person innehar detsamma. Å sa-
ken verkar ej heller, att denne af pantsättaren eller pant-
hafvaren eller af bägge gemensamt underrättas om pant-

x) H. B. 10: 4 antyder allenast hvad är rådligt att iakttaga för
att säkerställa bevisningen. Jfr emellertid K. F. om upplagsmagasin
den 30 september 1892 15 §.

2; H. B. 11: 4.
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förskrifningen. Däremot ersattes i detta fall lösörets öfver-
lämnande åt panthafvaren af besittarens åtagande att hålla
lösöret i sin värjo för panthafvarens eller jämväl för pant-
hafvarens räkning. Samma verkan som ett sådant åtagande
har öfverexekutors förbud för besittaren att utgifva lösöret
åt annan än den, åt hvilken detsamma pantförskrifvits.

Rättssatsen att lösöre allenast såsom handfången pant
är föremål för panträtt uttalar tydligtvis icke en föreskrift
angående formen för pantsättning eller ens en regel, hvilken
hänför sig enbart till konstituerandet af panträtt. Innebör-
den af nämda rättssats är nämligen, att panträtten kan
hvarken komma till stånd eller fortbestå, med mindre pan-
ten varder och sedan förblir handfången. Hvad stadgandet
åsyftar är, att panträttsförhållandet icke skall vara fördoldt
utan tvärtom beredas publicitet därigenom, att detsamma
kommer till uttryck i det faktiska herraväldet öfver saken.

Ifrågasättas kan emellertid, huruvida den förskrifna pan-
tens öfverlämnande åt panthafvaren är att betrakta såsom
en del af, ett moment i själfva pantsättningen, eller såsom
en utom pantsättningen fallande särskild akt, genom hvil-
ken det med pantsättningen af sedda faktiska förhållandet
realiseras. Frågan har praktisk betydelse för det fall, att
pantförskrifningen och sakens öfverlämnande åt panthafva-
ren icke försiggår samtidigt, och att en giltig pantsättning
icke vidare kunnat ega rum, då öfverlämnandet skedde,
exempelvis emedan konkurs i pantsättarens bo vidtagit inom
trettio dagar därefter. Spörsmålet synes emellertid böra be-
svaras enligt det senare alternativetl).

Panträtt i vara, som insatts i allmänt upplagsmagasin,
konstitueras sålunda, att den behörige innehafvaren af upp-
lagsmagasinets upplagsbevis därifrån afskiljer och utgifver
warranten med åtecknad, af honom underskrifven öfverlå-

x) I händelse sakförhållandet antages vara, att A den 1 juni till
B pantförskrifvit sina redan hos C pantsatta aktier, att C den 15 juli
afgifvit förbindelse till B att hålla aktierna i sin värjo jämväl såsom
pant för B:s fordran, och A den 12 augusti afträder sitt bo till kon-
kurs, så synes det icke vara tvifvelaktigt, att B:s panträtt är fullt giltig.
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telse. Denna öfverlåtelse skall innehålla, att den sker till
säkerhet för viss kredit, samt angifva kreditgifvaren. hans
boningsort, kreditens förfallodag, det belopp, som å för-
fallodagen skall gäldas, äfvensom öfverlåtaren-låntagarens
boningsort. Därjämte skall nämda öfverlåtelse vara orda-
grant införd äfven i upplagsbeviset samt anmäld till an-
teckning i upplagsmagasinets registerbok, äfvensom både
upplagsbeviset och warranten vara försedda med upplags-
magasinets intygan att sådan anmälan skett *).

Warrantinnehafvarens panträtt omfattar själfva varan,
hvarå warranten lyder. Panträtten kommer sålunda, till
stånd utan att panten öfverlämnas åt panthafvaren. Sär-
eget för ifrågavarande panträtt är ock, att panthafvaren
öfverhufvud alls icke får panten i sin värjo 2). Endast sken-
bart är dock warrantinnehafvarens panträtt ett undantag
från regeln, att lösöre skall vara handfången pant för att
panträtt däri må ega rum. I verkligheten innefatta stadgan-
dena om warrant i den del, som är i fråga, icke annat än
en för visst fall noga genomförd användning af grundsatsen,
att pantförskrifvet men i tredje mans hand befintligt lösöres
öfverlämnande åt panthafvaren ersattes af besittarens åta-
gande att förvara panten för den förres räkning. Den af
upplags magasinet utfärdade warranten är nämligen en för-
bindelse af upplagsmagasinet att, för det fall att den af
magasinet innehafda varan varder pantsatt, förvara varan
för panthafvarens räkning. Den första öfverlåtelsen af war-
ranten åter innebär, utom annat, en uttrycklig pantsättning
af den vara, hvarå warranten lyder.

Nyssnämda grundsats eger än vidare en omfattande an-
vändning vid pantsättning af aflastadt gods, hvaröfver kon-
nossement utgifvits. Konnossementet innehåller nämligen
ett åtagande af varans innehafvare att förvara varan för
och utlämna densamma allenast åt den behörige innehafva-
ren af konnossementet. Är panthafvaren i denna sin egen-

x) K. F. om allmänna upplagsbevis af den 30 september 1892, 15 §.
2) Å. F. 22 §.
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skåp innehafvare af konnossementet, så är hans rättsläge
alltså just det, som uppkommer då innehafvaren af pantför-
skrifvet lösöre åtagit sig att förvara detsamma för pant-
hafvarens räkning. Aflastad vara pantsättes förty verksamt
sålunda, att konnossementet med åtecknad pantsättning, in-
nefattande tillika öfverlåtelse af konnossement, öfverläm-
nas till kreditgifvaren. Detsamma gäller om aflastad vara,
hvarå fraktsedel utfärdats, om varan enligt fraktsedelns inne-
håll får utlämnas allenast emot fraktsedeln.

Frånser man pantlåneanstalternas lånerörelse, sker pant-
sättning af lösöre i regeln till säkerhet för en fordran. Pant-
rätt kan giltigt konstitueras för fordran, som beror af tids-
bestämning eller villkor, eller hvilken icke ens för tiden är
existent, men förutsattes uppkomma: till och med en ofull-
komlig förbindelse är tillfyllestgörande. Nödvändigt är icke,
att fordringen, för hvilken panten ställes såsom säkerhet,
lyder å penningar; men lyder fordringen å något annat än
penningar eller allmänt gångbara mängdsaker, inträder be-
fogenheten för panthafvaren att realisera panten först, sedan
fordringen förvandlats till en penningefordran.

Giltig pantsättning är emellertid ock tillåten till säker-
het för lån i penningar eller allmänt gångbara mängdsaker,
som gifves enbart mot panten. Där rättsförhållandet är af
denna beskaffenhet, kan väl pantsättningen hafva till följd,
att en personlig förbindelse för pantsättaren uppkommer. I
händelse lånet icke utgår ur panten, svarar nämligen pant-
sättaren för bristen 1). Denna ansvarighet kan dock genom
särskildt förbehåll uteslutas. Förbehållet behöfver ingalunda
vara uttryckligt uttaladt; tillräckligt är att det framgår, att
enligt kontrahenternas mening en dylik ansvarighet icke var
afsedd.

III. Med pantsättning af lösöre uppkommer för pant-
hafvaren rätt mot pantsättaren af få saken i sin värjo.
Har panthafvaren omhänderfått saken, åtnjuter han det be-
sittningsskydd, som tillkommer innehafvare af lösöre. Be-

i) H. B. 10: 2, 4.
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fogenhet att begagna eller nyttja panten gifver panträtten
såsom sådan icke l). Pantsättningen kan dook inrymma pant-
hafvaren dylik befogenhet. Om och i den mån till sakens
vård hör, att den begagnas, är panthafvaren befogad att
begagna saken och tillgodogöra sig nyttan af begagnandet.
Inbegriper dylikt begagnande vinnande af viss afkomst, så-
som exempelvis mjölkning af ko, tillfaller afkomsten pant-
hafvaren såsom ersättning för vården 2).

Panthafvaren är skyldig att väl bevara och vårda pan-
ten 8). Har skada å panten vållats därigenom, att panten
icke vårdats såsom sig bort, är panthafvaren skyldig att
ersätta skadan. Skada, som beror af våda, bäres däremot
af pantsättaren. Under skada inbegripes ock pantens för-
störing. Så framt ej annorlunda öfverenskommits, har pant-
hafvaren själf att bära sådan kostnad för panten, som en
så beskaffad saks bevarande och vårdande regelrätt kräf-
ver; han får sålunda icke räkna sig till godo pantsatt djurs
underhåll eller lega för rum, hvari panten förvaras. Har
däremot särskild omständighet nödvändiggjort kostnad å pan-
ten eller för dess skull, skall sådan kostnad godtgöras pant-
hafvaren af pantsättaren 4). För kostnadsersättning, hvilken

1) H. B. 10: 3.
2) H. B. 9: 1, M. B. 28: 3, K. F. om egofred den 19 december

1864 7 §. SLP. 10 §.
3) H. B. 10: 3. Försäkringsplikt åligger dock icke panthafvaren.
4) Stadgandena i 10 kap. H. B. om utfäst pant omnämna öfver-

hufvud icke ersättning för nödig kostnad. Icke heller äro H. B. 11: 3
och 12: 8 tillämpliga. Medan pantsättningen sker både i kreditgifvarens
och i kredittagarens intresse, tillgodoser nämligen lånet uteslutande lån-
tagarens, inlaget uteslutande deponentens intresse, och det kan ej an-
tagas, a t t lagen velat bestämma panthafvarens läge i detta afseende
lika gynnsamt som depositariens eller lika ogynnsamt som låntagarens.
Rättssatsen i J. B, 9: 8 måste förty ega tillämpning å lösörepant. Detta
åter innebär, a t t visserligen nödig kostnad ersattes, men a t t begreppet
»nödig kostnad" i detta fall är bestämdt på samma såt t som i fråga
om fastighet. Jfr ock K. F. ang. rä t t a t t utöfva pantlånerörelse såsom
yrke, af den 19 april 1898, 6 §.
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tillkommer panthafvaren, synes panthafvaren åtnjuta samma
rätt som för pantskillingen 1).

Slutligen är panthafvaren pliktig att återlämna panten
åt dess egare, då lösen erlägges eller panträtten annorledes
upphört. Vägrar panthafvaren att mottaga behörigen erbju-
den lösen, eller kan lösen icke erläggas af orsak att pant-
hafvaren icke anträffas i sin hemort eller är okänd, så är
pantens egare befogad att nedsätta lösens belopp för pant-
hafvarens räkning 2). Där så skett, synes egaren vara berät-
tigad att på ansökan erhålla handräckning af öfverexekutor
för pantens återbekommande 3).

1734 års lag uttalar sig icke om det fall, att omstän-
digheter inträda, i följd af hvilka panten är utsatt för faran
af snar förstörelse eller försämring eller hastigt fallande i
värde, eller hvilka nödvändiggöra särskilda och dryga kost-
nader för pantens vård. Emellertid synes den rättssats, U. L.
3: 7 stadgar, ega tillämpning äfven å utfäst pant, sålunda
att panthafvaren i antydda fall, därest pantens egare icke
på anfordran löser panten eller ersätter den med annan
pant, är befogad att försälja panten och hålla det influtna
såsom pantsäkerhet4). Hvad här nedan under IV säges om
tillkännagifvande af lösningsdag, då pantsättaren ej kan
anträffas, eger tillämpning jämväl i fråga om anfordran af
nu nämd beskaffenhet.

IV. Jämte det pantsatta lösöret omfattar panträtten
äfven dess tillbehör, så vidt dessa jämväl äro i panthafva-
rens värjo, samt sådana under panträttsförhållandets fort-
varo fallna alster af panten, hvilka icke utan vidare med
af skiljandet öfvergå i panthaf vårens ego. Principiellt gäller
det sistsagda ock om fruetus civiles, om ej annorlunda är
öfverenskommet. •

!) Jfr K. F. om egofred 9 §.
2) B. B. 9: 2. Jfr ock K. F . om upplagsmagasin 19 §; i det där

nämda fallet skall beloppet nedsättas hos upplagsmagasinet.
3) B. B. 9: 2, K. F. om egofred 8 §.
4) Jfr K. F. om upplagsmagasin 24 § 3:dje stycket. .
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Panträtten innefattar befogenhet för panthafvaren, att
i händelse panten icke löses, uttaga eller, då panträtten
grundar sig å warrant, låta uttaga betalning genom tillgodo-
görande af pantens försäljningsvärde.

Det hvarmed panten skall lösas, eller pantgälden, ut-
göres af pantskillingen med utfäst ränta och annan tilläfven-
tyrs betingad afgift*). Gäller panträtten till säkerhet för en
fordran, utgöres lösningsbeloppet af fordringens hufvudstol
med utfäst ränta. Hvarken i det ena eller det andra fallet
svarar panten för ränta, om icke ränta är utfäst, således
icke ens i fall af inora 2). Har panthafvaren vidkänts kost-
nad för panten, för hvilken honom tillbör ersättning, ökas
pantgälden med sagda ersättning.

Har panten blifvit ställd såsom säkerhet för en tredje
persons gäld, eller har den från pantsättaren öfvergått i an-
nans ego utan att han blifvit personligen ansvarig för gäl-
den, kan därefter med verkan mot pantens egare hvarken
ränta å pantgälden utfästas eller denna annorledes ökas ge-
nom öfverenskommelse mellan panthafvaren och gäldenären

Pantegarens rätt att lösa panten afskäres icke därige-
nom, att lösning å utsatt dag uraktlåtits. Sådan rätt står
honom fortfarande öppen, så länge panten icke realiserats.
Men uraktlåtenheten har till följd, att lösningsbeloppet, om
panten redan uppbjudits eller värderats, ökas med kostna-
derna för uppbjudandet och värderingen. Realiseras panten
genom försäljning, komma till de nämda kostnaderna ytter-
ligare utgifterna för försäljningen 3).

Pant bör lösas å den dag, som vid pantförskrifningen
utsatts. Är lösningsdagen bestämd allenast till förmån för
pantsättaren, är han berättigad att lösa panten äfven före
närnda dag. Vill panthafvaren sätta ut panten till annan,
synes pantsättaren ock vara berättigad att genast lösa pan-

1) Jfr K. F. ang. rätt a t t utöfva pantlånerörelse såsom yrke, af
den 19 april 1898, 5 §.

2) H. B. 10: 2.
3) Jfr K. P. ang. pantlånerörelse 6 § andra stycket; K. F. om

upplagsmagasin 24 § 2:a stycket.
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ten, om än lösningsdagen icke inträdt. Angifver pantsätt-
ningen icke viss lösningsdag och icke heller, huru sådan dag
bestämmes, är såväl panthafvaren som pantsättaren obetaget
att genom tillkännagifvande åt den andre bestämma dag för
pantens lösande *). Sådant tillkännagifvande får af panthaf-
varen göras hos domstolen eller öfverexekutor å den ort,
hvarest panthafvaren bor, i händelse pantsättaren icke kan
anträffas vare sig därstädes eller å sin boningsort 2).

Utgör panten säkerhet för fordran, så är lösningsdagen
gäldens förfallodag. Att märka är emellertid, att förfallo-
dagen för warrantinnehafvares fordran gäller allenast emot,
med icke till förmån för warrantinnehafvaren 8). Innehafva-
ren af upplagsbeviset är därför befogad att när som helst
lösa panten. Detsamma gäller, där viss förfallodag eljes
enligt uttryckligt förbehåll eller kreditaftalets beskaffenhet
är bestämd allenast till förmån för kredittagaren. Kan gäl-
denären icke anträffas å sin eller panthafvarens boningsort,
är panthafvaren befogad att hos öfverexekutor eller domstol
tillkännagifva att panten bör lösas, med verkan att han eger
uttaga betalning ur panten, såsom om tillkännagifvandet hade
utgjort behörig uppsägning eller kraf hos gäldenären. Är
pantens egare annan än den personligen ansvarige gäldenä-
ren, synes uppsägning eller kraf hos gäldenären ersättas af
ett motsvarande tillkännagifvande åt pantens egare. så vidt
panthafvaren blott vill hålla sig till panten.

Då flere lösören gemensamt utgör pant, är panthafvaren
berättigad att efter godtfinnande såväl uttaga pantgälden ur
en eller flere af dem som ock att frigifva en eller flere af
panterna.

Befogenheten att ur panten uttaga betalning tillkommer
panthafvaren med uteslutande af andra. Enär panträtten
är en sakrätt, kan denna befogenhet icke afhändas panthaf-
varen eller minskas genom pantsättarens eller tredje mans

1) J . B. 9: 1.
2) H. B. 10: 6, ULP. 9 §.
3) K. F. om upplagsmagasin 18 §.
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tillgörande. Vara, som insatts i allmänt upplagsmagasin
mot upplagsbevis och varrant, får öfverhufvud icke utmätas
eller sättas i kvarstad *). I öfrigt är väl handfången lösöre-
pant underkastad utmätning för egarens gäld, men den får
hvarken fråntagas panthafvaren annorlunda än emot full
lösen eller säljas annorlunda än med bibehållande af pant-
hafvarens rätt. Endast så till vida inskränker utmätningen
panthafvarens rätt, att denne är skyldig att, om än panten
eljes icke ännu finge lösas, mottaga lösen, som bjudes vid
utmätningen eller försäljningen eller efter det försäljning
skett2). Har åter pantegarens bo afträdts till konkurs, eger
konkursboet samma rätt som om panten hade för dess räk-
ning utmätts, dock sålunda att konkursförvaltningen allenast
i det fall eger låta försälja panten, att panthafvaren icke vill
eller underlåter att själf föranstalta försäljning3).

Panträttens andra uteslutande verkan yttrar sig däri,
att panthafvaren har rätt till betalning ur panten framom
alla andra. Omfattas samma pant af två eller flere pant-
rätter, gäller förty, dels att tidigare panträtt medför rätt till
betalning framför senare tillkommen, dels att den sistnämda
icke heller kan utöfvas annorlunda än att den tidigare pant-
rätten bibehålies eller innehafvaren får full lösen 4). Från-
ser man de legala panträtterna och utmätning, så förekom-
mer dock endast undantagsvis, att panträtt i lösöre konkur-
rerar med annan panträtt i samma sak.

V. Innehafvare af handfången pant är befogad att öf-
verlåta sin panträtt till annan6), öfverlåtelsen bör föregås

*) K. F . om upp lagsmagas in 30 §.
2) U. L. 4: 12.
3) Konkurss t . 76 § , jfd med 10, 71 § § och U. L. 4: 12.
4) Warrant innehafvare har dock ovillkorlig r ä t t till pantens försälj-

ning, se K. F . om upplagsmagasin 22 §.
5) Medan lagen i J. B. 9: 6 inrymmer den, å t hvilken fastighet är

pantförskrifven, befogenhet a t t ,,afstå sin pant rä t t ighet till annan"
stadgar H. B. 10: 6 om den, som har handfången pant, a t t han får
»sätta ut" panten till annan .

Ifrågavarande stadgande kan ut t rycka uppfattningen, a t t e t t rä t t s -
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af underrättelse till pantens egare därom, att och till hvem
panträtten kommer att öfverlåtas. Panthafvarens underlå-
tenhet att meddela sådan underrättelse gör dock icke öfver-
låtelsen ogiltig, utan ådrager blott honom skyldighet att

ärende, hvarigenom panthafvaren sätter ut sin pant till annan, konsti-
tuerar en ny panträtt i saken till förmån för den sistnämde. Osanno-
likt är dock, att 1734 års lag, som ju öfverhufvud undvikit att i rätts-
budens affattning antyda teoretisk konstruktion, velat i detta särskilda
fall bestämma den teoretiska konstruktionen af det rättsförhållande,
hvilket pantens Mutsättande" grundlägger. Emot ett sådant antagande
tala dessutom vägande skäl. Så framt saken pantsatts åt förste pant-
hafvaren till säkerhet för en fordran, hvilket ju är det vanliga, kan
nämligen denne icke så förfoga öfver panten, att panträtten alldeles
lösgöres från sitt accessoriska förhållande till sagda fordran. Om exem-
pelvis A fått lösörepant för sin fordran hos B och sedan sätter ut pan-
ten till C, så måste pantens realisation genom C ovillkorligt hafva till
följd, att A:s fordran är gulden till det belopp, som utgått ur panten.
Omöjligt är väl icke att tänka sig denna påföljd inträda, om än panten
allena för sig utsatts. Helt visst förklaras dock förhållandet långt enk-
lare så, att C:s rätt omfattar icke blott panten utan ock A:s fordran
hos B.

Konstituerar åter en såsom pant ställd saks utsättande till annan
icke en ny panträtt i själfva saken, så förmår ett sådant rättsärende
öfverhufvud icke grundlägga en panträtt, hvilken omfattar saken såsom
sådan. A andra sidan är en panträtt icke möjlig utan visst objekt, till
hvilken den hänför sig, och såsom föremål för en ny panträtt till för-
mån för den, till hvilken saken utsattes, kan icke tänkas annat än an-
tingen saken eller utsättarens egen panträtt. Skall en panträtt skapas
genom rättsärendet, måste densamma alltså vara en panträtt i en pant-
rätt. En sådan konstruktion tyckes emellertid vara öfverhöfvan inveck-
lad. Härtill kommer att H. B. 10: 6 icke antyder, att förste panthaf-
varen genom pantens utsättande skulle gentemot andre panthafvaren
erhålla en pantsättares-gäldenärs ställning: pantsättare-gäldenär är äf-
ven gentemot honom den ursprungliga pantsättaren.

Det från affattningen af J. B. 9: 5 afvikande uttryckssättet i H. B.
10: 6 finner i själfva verket sin naturliga och tillfyllesgörande förkla-
ring i de olika förutsättningarna för lösörepanträtten och den ställning,
panthafvaren såsom besittare af panten intager gentemot tredje man.

Lagbudet hvarken uttalar eller behöfver uttala den annorstädes
stadgade rättsnormen, att panthafvaren formellt är behörig gentemot
medkontrahent i god tro att föryttra och således ock pantsätta sin
pant med bindande verkan mot pantens egare. Lika litet har lagbudet
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ersätta skadan, som panträttens öfverlåtande tilläfventyrs
tillskyndar pantens egare 1).

Till giltig öfverlåtelse af panträtt hör pantens öfverläm-
nande i dens vård, till hvilken panträtten skall öfvergå.
Enär panträtten icke får af panthafvaren delas, kan han icke
öfverlåta panträtten annorlunda än i dess helhet. Särskildt
är honom icke tillåtet att, om än han mot panten erhåller
mindre än den af honom själf utgifna pantskillingen, med
verkan mot pantens egare förbehålla sig panträtt för skill-
naden sålunda, att den, till hvilken panträtten öfverlåtes,
skall förvara panten äfven för hans räkning; ty detta skulle
just innefatta en delning af panträtten. Pantens innehafvare
är därför städse innehafvare af panträtten i dess helhet
Han är behörig och skyldig att mottaga lösen till fulla be-
loppet, då sådan bjudes af pantens egare, likasom egaren
omvändt är både berättigad och skyldig att lösa panten hos
den förstnämde. Ett förbehåll af ofvan antydda beskaffen-
het har allenast den verkan, att öfverlåtarens medkontrahent
gentemot honom är skyldig att mottaga, resp. uttaga pant-
skillingens fulla belopp och tillhandahålla öfverlåtaren hvad
denne däraf tillkommer, öfverlåter panthafvaren icke pant-
rätten, utan pantsätter panten, ehuru allenast för samma
eller lägre pantskilling och i Öfrigt under samma villkor som
vid pantsättningen till honom, så grundlägger sådan pant-
anledning att vidkommande dylik pantsättning inskärpa, att panten
måste öfverlämnas i tredje mannens värjo för att panträtt i densamma
skall komma till stånd. Hvad lagbudet utsäger och bort utsäga är där-
emot, dels att panthafvaren öfverskrider sin materiella befogenhet och
handlar oredligt mot pantsättaren, om han sätter ut panten annorlunda
än såsom en åt honom själf öfverlämnad pant, men att han omvändt
är materiellt befogad att öfverlämna panten åt annan så, att panten
äfven i den sistnämdes hand gäller såsom utsatt af den ursprunglige
pantsättaren och häftar blott för den kredit, denne mot panten erhöJl,
dels att panthafvaren icke kan afstå sin panträtt till tredje man annor-
lunda än att panten blir handfången pant hos denne, eller således m. a. o.
att öfverlåtelse af panträtten måste ske så, att panten, på samma sätt
som den ,,sattes" i pant hos öfverlåtaren, Bsättes" ut till den, till hvil-
ken panträtten skall öfvergå.

i) H. B. 10: 8.

26
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sättning visserligen panträtt för förvärfvaren; men gentemot
pantens egare har pantsättningen icke annan verkan än om
panträtten hade till förvärfvaren öfverlåtits.

Panträtt, som gäller till säkerhet för fordran, kan icke
öfverlåtas annorlunda än tillsammans med sagda fordran.

VI. Löses icke panten å utsatt dag, är panthafvaren
befogad att skrida till pantens realisering. Utgör panten sä-
kerhet för fordran, som lyder å annat än penningar eller
allmänt gångbara mängdsaker, måste dock fordringen redan
hafva förvandlats till en penningefordran. Ifrågavarande
befogenhet tillkommer emellertid icke panthafvaren, om pan-
ten väl innehafves för hans räkning af annan, men denne
tillika besitter saken såsom egen pant och hans panträtt
har företräde. I sådant fall kan den förres panträtt reali-
seras endast så, att panten utmätes, med mindre innehafva-
ren samtycker till realiseringen.

Vidkommande pants realisering stadgar 1734 års lag,
att panthafvaren först skall låta uppbjuda panten, å landet
vid ett lagtima ting och i stad vid rådstufvurätten å tre
måndagar, samt sedan låta värdera panten och underrätta
egaren om uppbjudandet och det panten åsatta värdet. Ega-
ren har därefter att, i stad inom fjorton och på landet inom
tjuguåtta dagar från det sagda underrättelse delgafs honom,
lösa panten. Vill eller kan han ej lösa densamma, bör han
inom samma tid meddela panthafvaren, huruvida denne skall
behålla panten till det värde, densamma blifvit åsätt, eller
låta försälja panten å offentlig auktion. Bestämmer pantens
egare det förra alternativet, och öfverstiger värdet pantgäl-
den jämte kostnaderna, för hvilka panten häftar, så öfver-
går panten i panthafvarens ego, så snart han till egaren gul-
dit eller nedsatt öfverskottet. Har egaren underlåtit att be-
stämma realisationssättet, eger panthafvaren låta försälja
panten å auktion. Panthafvaren är befogad att i detta,
likasom i andra fall, såsom pantens egare anse pantsättaren,
så länge icke hos honom anmälts och visats, att panten
öfvergått till ny egare.

De anförda reglerna ega emellertid icke tillämpning å
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warrantinnehafvare och icke heller å pantlåneanstalt, som
med behörigt tillstånd drifver pantlånerörelse såsom yrke.
Vidkommande warrantinnehafvares och sådan pantlånean-
stalts pant gäller allenast, att panten skall realiseras genom
offentlig auktion, dock med den ytterligare inskränkning, att
egendom af viss beskaffenhet, som pantsatts i pantlånean-
stalt, icke får ens vid auktion föryttras under dess gångbara
värde, utan bör af anstalten öfvertagas eller under hand för-
säljas till sagda eller högre värdex).- Pantlåneanstalt får
icke försälja sin pant tidigare än en månad efter förfallo-
dagen.

Ofvannämda reglers tillämpning får uteslutas och ute-
slutes vanligen genom förbehåll vid pantsättningen. Ett
dylikt förbehåll kan, ehuru icke uttryckligen uttaladt, framgå
ur pantsättningens eller den pantsatta egendomens beskaffen-
het, såsom exempelvis då pantsättning skett genom öfver-
låtelse af konnossement eller vara pantsatts, som måste skynd-
samt realiseras. Allenast det kan icke uteslutas, att pantens
föryttring eller åtminstone försök till föryttring skall ske å
offentlig auktion eller genom annat likartadt försäljningssätt,
samt att, i händelse försök till föryttring .å auktion egt rum,
panten icke får under hand säljas till lägre pris än det vid
sagda auktion erbjudna. Stadgandena i U. L. 5: 2, 3 ega
ock ovillkorlig tillämpning å realisation af utfäst pant2). I
händelse pantegares bo afträdts till konkurs, gäller vidare
ovillkorligt föreskriften, att panthafvåren skall på förhand
underrätta konkursförvaltningen om tiden och stället för för-
säljningen 3).

öfverenskommelse därom, att panten, därest den icke
löses, utan vidare tillfaller panthafvaren, är ogiltig.

Med undantag af warrantinnehafvare är panthafvaren
befogad att själf föranstalta pantens försäljning, men ock

!) De närmare föreskrifterna härom ingå i K. F. om upplagsmaga-
sin 22, 24—26 §§, K. F. om pantlånerörelse 6 §.

2) Ännu strängare föreskrifter stadgar K. F. om pantlånerörelse
6 § 3:e mom.

3) Konkursstadgan 76 § enligt K. F. den 3 dec. 1895.
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skyldig att därför redovisa till pantens egare 1). Auktionen
skall vara utlyst såsom i U. L. 5: 6, 7 stadgas, försäljnin-
gen skall ske i uppslag 2). Vid försäljningen länder till efter-
rättelse vidkommande sådant, som hör tillsammans, att ett
ej må från annat så söndras, att det, som blir öfver, varder
för egaren onyttigt. Är panten delbar, eller äro panterna
flere, får endast så mycket säljas, att köpeskillingen förslår
till täckande af pantgälden jämte alla kostnader3).

Försäljningen öfverför panten i köparens ego, fri från
hvarje panträtt4). Köpeskillingen tillhör panthafvaren, så
långt som erfordras till täckande af pantgälden och kostna-
derna. Återstår af köpeskillingen ännu något därutöfver,
och var panten besvärad med annan panträtt med lägre
rang, tillhör öfverskottet dess innehafvare, dock icke utöfver
beloppet af hans pantfordran. Hvad tilläfventyrs ännu är
öfrigt tillhör pantens egare. Köpeskillingsbelopp, med hvars
gäldande panthafvaren lämnat anstånd, anses i förhållandet
till annan rättsegare såsom om det uppburits af panthafvaren.

VII. Pants försäljning genom panthafvaren afhänder
egaren och öfverför till köparen eganderätten till panten i
kraft af panthafvårens i panträtten liggande befogenhet att
föryttra panten. Nämda rättsverkan af en timad försäljning
förutsätter således, dels att föryttraren verkligen hade pant-
rätt i det sålda, dels att befogenhet att försälja panten
redan inträdt, dels att antingen panten försålts å offent-
lig auktion eller ock, om panten föryttrats under hand, att
försäljning under hand var tillåten och att försäljningen
försiggått under iakttagande af de för slik föryttring stad-
gade föreskrifter. Utan betydelse för försäljningens rättsver-
kan är däremot, att öfriga vare sig i lag stadgade eller öf-
verenskomna bestämningar vidkommande pants realisering

1) H. B. 10: 2.
2) K. F. om frivilliga auktioner den 22 mars 1898 2 §, U. L. 5: 8.
3) Jfr K. F. om upplagsmagasin 25 §, U. L. 5: 8.
4) Så framt icke panten, i grund af tidigare panthafvares sam-

tycke, sålts af senare panthafvare med bibehållande af den förres
panträtt.
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icke iakttagits. Underlåtenhet härutinnan ådrager blott pant-
hafvåren skyldighet att ersätta pantegaren skadan, som un-
derlåtenheten vållat honom.

Saknas förstnämda förutsättning, så har försäljningen
emellertid samma verkan som försäljning af lösöre, hvilken
besittaren vidtagit, så framt den såsom pant sålda saken
icke mot eller utan egarens vilja kommit ur hans besittning
samt köparen var i god tid. Detsamma gäller, om panten
sålts, innan föryttringsbefogenhet för panthafvaren inträdt,
men sagda brist icke var köparen känd eller uppenbar. Icke
ens den omständighet, att de ofvanantydda föreskrifterna om
sättet för försäljningen åsidosatts, har obetingadt till följd,
att försäljningen är ogiltig. Var det nämligen köparen alls
icke bekant, att försäljningen innefattade realisation af pant,
så underlyder försäljningen jämväl i detta fall den allmänna
regeln om verkan af en föryttring, som besittare af annans
lösöre, om än materiellt obefogadt, vidtagit.

VIII. Utfäst panträtt i lösöre upphör genom
a) pantens lösande, resp. lösens behöriga nedsättande;
b) pantfordringens uttagande ur panten;
c) pantens frivilliga återlämnande åt egaren;
d) panträttens eftergifvande;
e) pantens undergång.
I regeln upphör panträtten ock därigenom, att
f) panthafvaren annorlunda än genom realisation af

panten blir dennas egare; dock har ett dylikt rättsfaktum
icke alltid nämda verkan.

Däremot upphör panträtten icke, om panthafvaren ofri-
villigt förlorar pantens besittning; han är tvärtom behörig
att genom klander återvinna panten. I händelse panthaf-
varen öfverlämnat panten i tredje mans förvar, och denne
obehörigen afyttrat panten, har panthafvaren lösningstalan
mot förvärfvaren.

Har pantens undergång vållats af tredje man, eger pant-
hafvaren mot denne utföra talan om ersättning samt upp-
bära och i stallet för panten hålla ersättningsbeloppet så-
som säkerhet.
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Utgör panten säkerhet för fordran, upphör slutligen pant-
rätten genom fordringsrättens upphörande. Däremot upphör
panträtten icke, om icke själfva fordringen, utan endast
talan på grund af densamma afskurits, såsom exempelvis i
fall af tio års preskription eller preklusion *).

72 §. Legal panträtt.

Särskilda legala panträtter i lösegendom nämnas i sjö-
lagen. I regeln är egendomen härvid underpant. Enligt
skattelagstiftningen är stundom viss lösegendom underpant
för skatt, i regeln dock tillsammans med fastighet. I öfrigt
medgifver lag icke panträtt i lösegendom såsom underpant.

Härutöfver förekommer i ett fall en legal panträtt i lös-
egendom, hvilken befinner sig i panthafvarens värjo. All-
mänt upplagsmagasin har nämligen panträtt i där insatt
vara för de kostnader, hvilka upplagsmagasinet förskjutit
för varan eller vidkänts för varans uppläggning och vård
eller för annat i och för varan utfördt uppdrag 2).

Lösen för panten utgöres af nämda kostnaders belopp
och bör gäldas, då varan uttages. Upplagsmagasinet är be-
rättigadt att genom försäljning af varan uttaga lösen jämte
försäljningskostnaderna, i händelse varan icke uttagits inom
åtta dagar från den dag, densamma bort uttagas, dock så-
lunda att försäljning icke ens får utlysas förr än efter för-
loppet af nämda åtta dagar. Därjämte har upplagsmagasi-
net rätt — och icke uteslutande i sitt panthafvare-intresse —
att redan före den dag, då varan bort uttagas, försälja den-
samma, om fara är att varan förskäm mes; likväl skall för-
handenvaron af sådan fara vara intygad af sakkunnig per-
son, innan försäljningen eger rum. Upplagsmagasinet är
åter pliktigt att inom fyra veckor försälja varan, om sådant
äskas af innehafvaren af förfallen warrantfordran, hvarvid
den magasinet tillkommande lösen skall tillika uttagas3).

1) K. F. om preskription den 9 nov. 1868 6 §.
2) K. P. om allmänna upplagsmagasin 7, 24—26 §§.
3) Å. F. 24—26 §§ .
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Försäljningen skall ske genom auktion å varubörs eller
i magasinets lokal samt utlysas i enlighet med därom med-
delade föreskrifter. Upplagsmagasinet är icke skyldigt att
underrätta varans egare, att och när försäljning skall ega
rum. Ej heller synes föreskriften, att panthafvaren, i hän-
delse pantens egaré afträdt sitt bo till konkurs, bör under-
rätta konkursförvaltningen om tillernad försäljning af panten,
ega tillämplighet å upplagsmagasin.

73 §. Exekutiv panträtt.

I. Sådant besittningstagande af annan tillhörigt lösöre,
som innefattar en i lag särskildt lofgifven utöfning af egen
makt, grundlägger i tvenne fall för besittningstagaren panträtt
i lösöret, nämligen då fä, som inkommit å bete på annans
mark, eller kringstrykande hund intages l). Med afseende å
sin verkan kan besittningstagandet särskildt i det förstnämda
fallet betecknas såsom själfpantning. Strängt egentlig är
denna beteckning likväl icke. Begreppet själfpantning inne-
bär nämligen, att någon med egen makt sätter sig i besitt-
ning af annans egendom för att hålla densamma såsom pant
för fullgörande af en förpliktelse, hvilken vid besittnings-
tagandet ålåg denne. Emellertid kan väl en sådan förplik-
telse föreligga, då fä intages, men är ingalunda väsentlig
vare sig för besittningstagandets laglighet eller panträttens
uppkomst. Hvarken det ena eller det andra förutsätter, att
djuret redan gjort skada, då det intages; tillfylles är tvärtom,
att djuret inkommit å bete på den intagandes mark 2). Vid-
kommande kringstrykande hund gäller åter, icke blott att
den får intagas och att panträtt i densamma vinnes, oak-
tadt hunden icke gjort skada eller eljes ådragit egaren nå-
gon förpliktelse, då. den intages, utan ock att hundens in-
tagande, änskönt en sådan förpliktelse i verkligheten redan

1) K. F. om egofred den 19 december 1864 7—9 §§, B. B. 12: 3.
K. P. om jakt den 20 oktober 1898 33 §.

2) Jfr ock B. B. 12: 4.
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vid nämda tidpunkt skulle föreligga, alls icke grundlägger
panträtt till säkerhet för denna förpliktelse.

1. Fä får intagas, då det för att beta inkommit å
mark, som tillhör eller innehafves af annan än djurets egare
eller innehafvare och hvarå denne icke har rätt eller lof att
låta sina kreatur gå på bete. Jämväl kreatur, tillhörande
markens egare, få intagas af markens innehafvare, om han
besitter hela den jordlägenhet, till hvilken marken hör, och
hans besittningsrätt är så omfattande, att hvarje nyttjande
af marken är egaren betaget. Däremot eger torpare eller
annan, som på lega innehar visst område af jordlägenhet,
intaga jordegarens kreatur allenast, om dessa inkommit på
legotagarens odlade eller särskildt inhägnade egor.

Med ,,fä" förstås gräsätande tamdjur. Äfven svin är fä,
om än i vissa afseenden särskilda rättsregler gälla om svin.

Behörig att intaga är den, hvilken såsom egare eller be-
sittare råder öfver marken, resp. hans husfolk och under-
lydande å hans vägnar.

Den, som intagit annans fä, är pliktig, dels att genast
underrätta djurets egare om dess intagande, dels att vårda
djuret såsom om handfången pants vård är stadgadt. Är ej
veterligt, hvem djuret tillhör, och kan upplysning härom ej
heller erhållas hos närmaste grannar, eller kan underrättelse
icke delgifvas honom utan stor svårighet och betydande tids-
utdräkt, ersattes hans underrättande af lysning, kungjord i
församlingens kyrka. Kungörandet bör ske å första sönda-
gen efter det djuret intogs. Sedan underrättelse om inta-
gandet meddelats egaren, resp. lysningen kungjorts, är den
intagande berättigad att nyttja djuret enligt hvad om hit-
tadt fä är föreskrifvet.

Gör den intagande anspråk på ersättning för skada, som
djuret orsakat vid det tillfälle, då det intogs, skall han låta
syna och värdera skadan genom två af honom tillkallade
ojäfvige män. Till synen skall djurets egare kallas, om han
är känd och närboende samt kallelse utan svårighet och tids-
utdräkt kan honom meddelas.

Det intagna djuret utgör pant, dels för skadeersättnin-
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gen samt kostnaderna för synen och egarens kallande till
denna, dels för kostnaderna för djurets intagande, egarens
underrättande därom, resp. lysningen, och uppmaningen till
egaren att lösa djuret, dels för kostnaderna för djurets un-
derhåll och vård under den tid, det hålles intaget, dels slut-
ligen för kostnaderna för pantens försäljning, där sådan eger
ram. Från kostnaden för underhållet och vården skall dock
afräknas den nytta, den intagande haft genom djurets be-
gagnande x). Uppstår tvist om dessa kostnaders belopp, bör
ock uppskattning af dem ske genom gode män.

Panthafvaren är berättigad att låta försälja panten, om
densamma icke af egaren löses inom fjorton dagar efter
skedd uppmaning. Sådan uppmaning skall ske ofördröjli-
gen och synes böra angifva jämväl det belopp, som kräfves,
eller de grunder, efter hvilka beloppet beräknas. Uppmaning
är icke af nöden, där lysning ersatt underrättelse åt egaren
om intagandet; i detta fall är lösningstiden fjorton dagar
från lysningens kungörande. Egaren är dock berättigad att
lösa panten, så länge den ännu icke försålts.

Försäljningen skall försiggå å offentlig auktion, som
förrättas af kronobetjänt. Auktionen bör vara utlyst såsom
i U. L. 5: 6, 7 stadgas och får utlysas, så snart lösnings-
tiden blifvit bestämd.

Bestrider djurets egare, att detsamma lagligt intagits,
eller bestrider han skadan 'eller ersättningens eller kostnader-
nas belopp, eller förvägras djurets utlämnande, då han er-
bjuder lösen, är han berättigad att hos kronobetjänt eller
hos god man, som af panthafvaren godkänts, nedsätta lösen
eller för dess genom uppskattningen bestämda belopp ställa
pant eller vederhäftig borgen, med verkan att panten genast
skall till honom utlämnas. Vägras det, eger kronobetjänt
på begäran af pantens egare förhjälpa honom till hans rätt.

2. Hund får intagas, då den kringstryker å främmande
jaktmark. Under stadgandet faller icke vallhund, som åtföl-
jer ren- eller boskapsjord, om än den därvid ock skulle

i) Jfr M. B. 48: 3. SLI. 10 §.
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stryka kring å annans jaktmark. Behörig att intaga hun-
den är markens egare eller, om jakträtten innehafves af an-
nan, jämväl af jakträttsinnehafvaren. Markens egare är dock
icke befogad att intaga jakträttshafvarens kringstrykande
hund, medan den sistnämde däremot har sådan rätt med
afseende å hund, som tillhör jordegaren.

Den intagande är skyldig, dels att underrätta hundens
egare om dess intagande eller, i fall egaren icke är känd,
låta kungörelse därom nästa söndag tillkännagifvas i försam-
lingens kyrka och anslås i kommunalstämmans samlingsrum,
dels att vårda hunden såsom handfången pant. Löses ej
hunden inom sju dagar efter det egaren erhöll underrättelse
om dess intagande eller, där kungörelse skett, inom femton
dagar efter dennas af kunnande, är hunden förverkad till den
intagande, dock sålunda att lösningsrätt fortfarande står öp-
pen, så länge hunden ännu finnes i den intagandes värjo.
Lösen utgör tre mark. tillökta med femtio penni för hvar
kalenderdag, hunden hållits intagen.

II. Kvarstad, hvarmed utmätningsman på begäran af
behörig rättsegare belagt flottgods för att säkerställa gäl-
dande af ersättningen för flottningsskada, grundlägger för
rättsegaren panträtt i det med kvarstaden belagda virket för
skadeersättningen x).

Flottgods beläggande med kvarstad för flottningsskada
får icke likställas med själfpantning. Lagstadgandet att å
ena sidan rättsegaren får omedelbart hos utmätningsman
begära och å den andra sidan utmätningsmannen eger utan
förordnande af öfverexekutor verkställa kvarstaden är in-
galunda uttryck för den uppfattning, att en pantningsrätt
tillkommer rättsegaren, hvilken dock icke får utöfvas genom
egenmäktigt besittningstagande utan skall sättas i verket af
utmätningsman. Nämda stadgande afser icke annat än att
rättsegaren må snabbare och med mindre kostnader erhålla
kvarstad än om han nödgades begära sådan hos öfverexe-
kutor, och det innefattar icke heller mera än att utmätnings-

!) V. L. II: 24.
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mannen i förevarande fall inrymts en befogenhet, hvilken
eljes icke tillkommer honom utan blott öfverexekutor. Vid
begäran om kvarstad å flottgods har sålunda utmätnings-
mannen att själfständigt pröfva, huruvida de lagstadgade
förutsättningarna för kvarstad föreligga, eller m. a. o. huru-
vida den ifrågavarande skadan är flottningsskada öfverhuf-
vud och vidare flottningsskada af den beskaffenhet, för hvil-
ken kvarstad får ega rum, huruvida kvarstaden begärts af
behörig rättsegare, samt huruvida det flottgods, som kvar-
stadsbegäran af ser, får beläggas med kvarstad för den ifråga-
varande skadan. Till behörig begäran om kvarstad hör åter,
att skadan, dess beskaffenhet och omfång samt tiden och
sättet för dess tillkomst såväl angifvas som ock sannolik-
göras, resp. kunna af utmätningsmannen genom egen iaktta-
gelse prima facie konstateras, att det skadeersättningskraf,
hvarför kvarstad äskas, icke öfverstiger det belopp, hvartill
skadeståndet rimligtvis kan högst uppgå, samt att sökanden
visar sig hafva kraft virkesegaren på skadeståndsbeloppet
Har dock virkesegaren genom skiljedom ålagts att gälda
skadestånd, länder bestämningen i skiljedomen om skade-
ståndsbeloppet, ändock saken dragés under domstols pröf-
ning, till efterrättelse. Förutsättning för kvarstadens bevil-
jande är slutligen, att virkesegaren oaktadt krafvet hvarken
guldit eller ställt säkerhet för skadeståndet.

Har utmätningsman, på begäran om kvarstad å flott-
gods för flottningsskada, med kvarstad belagt visst flott-
gods, så kan emellertid frågan om kvarstadens giltighet
komma under pröfning allenast sålunda, att kvarstaden be-
hörigen öfvérklagas hos öfverexekutor. Att kvarstad i det
föreliggande fallet lagenligen icke bort beviljas är däremot
utan rättslig relevans, i händelse utmätningsmannens åtgärd
icke öfverklagats. Den verkställda kvarstaden grundlägger
sålunda för kvarstadssökanden panträtt i det med kvarstad
belagda flottgodset för den ersättning, honom tillkommer för
nämda flottningsskada, dock under sådant resolutivt villkor
att panträtten förfaller, om kvarstaden öfvérklagas och i följd
däraf upphäfves.
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Panten svarar dels för det skadestånd, som redan vid
kvarstadens verkställande är eller därefter varder bestämdt
genom dom i föreskrifvet skiljemannaförfarande, dock i senare
fallet icke utöfver det belopp, som vid begäran om kvar-
stad af sökanden uppgafs, dels ock för kostnaden för kvar-
stadens verkställande och den kostnadsersättning för skilje-
mannaförfarandet, som tillagts sökanden i skiljemannadomen.
Försäljes panten, uttages därjämte försäljningskostnaden.

Utan egarens begifvande får panten icke säljas förrän
efter utgången af fyra veckor från kvarstadens verkställande.
Utmätningsmannen är pliktig att försälja panten efter nämda
tids förlopp, om skiljedom, fastställande skadeståndsbeloppet,
då redan föreligger. Att ändring i skiljedomen sökts eller
ännu får sökas utgör icke hinder vare sig för pantens för-
säljning eller för skadeståndsbeloppets utbetalande till pant-
hafvaren. I händelse ändringssökandet har till följd, att
skadeståndsbeloppet nedsättes eller att virkesegaren förkla-
ras icke hafva varit skyldig att utgifva skadestånd, står ho-
nom endast öppet att af kvarstadssökanden återkräfva hvad
denne uppburit utöfver det definitiva skadeståndsbeloppet
eller, i senare fallet, hela det ur panten uttagna beloppet.
Försäljningen sker å offentlig auktion såsom om försäljning
af utmätt lösegendom är stadgadt.

Försäljning af panten får icke ega rum, utan panten
skall genast frigifvas. om flottgodsets egare erlägger det be-
lopp, för hvilket panträtten gäller, eller ock ställer pant eller
borgen, som af utmätningsmannen godkännes, för hvad kvar-
stadssökanden ur panten tillkommer samt gäldar verkstäl-
lighetskostnaden.

Virkesegarens konkurs utgör icke hinder för panträtts
konstituerande genom kvarstad å virket, och är likaledes
utan betydelse för en före konkursen genom kvarstad kon-
stituerad panträtt. Konkursförvaltningéns underrättande om
tiden och platsen för auktionen är icke heller i detta, lika
så litet som i det under I 1 nämda fallet, af nöden.

III. 1. Genom utmätning af lösören vinner den, för
hvars fordran utmätningen skedde, panträtt för samma for-
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dran i den utmätta egendomen. Då utmätning sker samti-
digt för två eller flere fordringar, grundlägger den för en
hvar panträtt'i den utmätta egendomen i dess helhet, men
dessa panträtter hafva inbördes lika rang. Varder egendom,
som redan är utmätt för en fordran, yttermera tagen i mät
för en annan fordran, har däremot panträtten för den förra
prioritet1).

Utmätningen grundlägger panträtt endast i sådan ut-
mätt egendom, som tillhör gäldenären. I händelse emeller-
tid hos gäldenären utmätts annan tillhörig egendom och
denna blifvit försåld utan att egaren i föreskrifven ordning
gjort sin rätt till egendomen gällande, så af skär försäljnin-
gen hans rätt, och har utmätningen samma verkan, som om
den ifrågavarande egendomen hade tillhört gäldenären2) 3).

Panträtt kommer till stånd genom utmätning allenast
under förutsättning, att det, som utmätes, därvid ock undan-
drages gäldenärens faktiska herravälde. Tillfyllestgörande i
detta afseende är emellertid, att å lösöret anbringas något
märke eller tecken, utvisande att det är utmätt. I händelse
egendomen tidigare belagts med kvarstad, hvarvid densamma
redan blifvit på antydt sätt undandragen gäldenärens herra-
välde, eller om egendom, som redan är utmätt, ytterligare
utmätes för en annan fordran, är ett upprepande af egen-

1) U. L. 4: 30. K. F. om förmånsrätt 8 §.
2) U. L. 4: 10. När och på hvad sätt egendomens egare bör göra

sin rätt gällande för att hindra egendomens försäljning, samt vidkom-
mande verkan af dom, hvarigenom hans anspråk underkänts, men hvil-
ken ännu icke vunnit laga kraft, se samma lagrum. Lagbudets orda-
lydelse antyder icke, att det vore å saken verkande, huruvida det hos
gäldenären utmätta lösöret kommit ur egarens värjo mot eller med hans
vilja, eller huruvida inroparen är i god tro eller icke. Det sistnämda
skulle tvärtom stå i uppenbar motsägelse till lagrummets innehåll. Vid
sådant förhållande synes konsekvensen icke kunna undvikas, att lika-
som egarens talan genom försäljningen afskäres, oaktadt inroparen icke
är i god tro, så måste samma rättsföljd inträda, oaktadt lösöret kom-
mit ur egarens värjo mot eller utan hans vilja.

3) Angående verkan af utmätning i oskift bo för delegares en-
skilda gäld se U. L. 4: 11.
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domens afskiljande icke af nöden 1). Befinner sig lösöre, som
utmätes, i tredje mans vård, är det i förevarande afseende
likaledes tillräckligt, att lösöret förklaras utmätt, jämte det
i förrättningsprotokollet antecknas förbud för besittaren att
utlämna lösöret till förfång för den, till hvilken gäldenärens
rätt till lösöret i följd af utmätningen tilläfventyrs öfver-
går, samt att förbudet meddelas besittaren genom tillstäl-
lande af utdrag ur protokollet. Tvifvelaktigt är, huruvida
icke vid en senare enahanda utmätning af samma lösöre för-
bud ånyo måste delgifvas besittaren.

Utmätningen grundlägger panträtt under resolutivt vill-
kor. Panträtten förfaller nämligen:

a) om utmätningen öfverklagas och varder upphäfd eller
af annan orsak återgår; och

b) om gäldenärens egendom inom trettio dagar från ut-
mätningen afträdes till konkurs eller, där utmätningen skett
i dödsbo, om detta i laga tid upplåtes till konkurs 2). Tvif-
velsmål kunna hysas, huruvida nämda trettio dagar, där hos
gäldenären utmätts lösöre, som befinner sig i tredje mans
vård, böra räknas från utmätningsförrättningen eller från
den dag, då förbudet att utlämna lösöret delgafs besittaren 3).

Panträtten i det utmätta gäller till säkerhet såväl för
den fordran, för hvilken utmätningen skedde, som för ut-
mätnings- och försäljningskostnaderna.

Är den utmätta egendomen föremål för sådan utfäst
eller legal panträtt, som icke hindrar pantens försäljning
utan förbehåll om panthafvarens rätt, eller för laglig reten-
tionsrätt, så åtnjuter innehafvaren af sagda rättighet företrä-
desrätt till betalning ur egendomen, så framt han anmäler
sitt anspråk före egendomens utropande 4) 6).

!) U. L. 4: 17—20.
2) Konkurss tadgan 46 § mom. f., K. P . om förmånsrä t t 8 §.
3) Jfr U. L. 4: 18, 19 med 4: 30, 5: 7, 9: 2.
4) U. L. 4: 12.
5) Enär panträtterna i fartyg uteslutits ur denna framställning,

upptages icke heller det spörsmål för skärskådande, huruvida utmätning
af fartyg grundlägger panträtt.
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Panten försäljes genom utmätningsmannen å offentlig
auktion. Huru auktionen skall utlysas' och hvad vidkom-
mande försäljningen eljes skall iakttagas, därom stadgas i
utsökningslagen. Försäljningen befriar det sålda från pant-
rätten, men upphäfver icke denna. Panträtten kvarstår näm-
ligen fortfarande efter försäljningen, ehuru numera omfat-
tande, i stället för den ursprungliga panten, den för densam-
ma influtna köpeskillingen, och den upphör först då köpe-
skillingen gäldas till borgenären. Oaktadt det ofvan under
b nämda resolutiva villkoret inträder först efter det panten
försålts, har i följd häraf utmätningssökanden icke någon
företrädesrätt till den influtna köpeskillingen, utan skall
denna öfverlämnas åt konkursförvaltningen. Tvifvelaktigt
är dock, huruvida icke utmätningsmannen äi berättigad
gentemot konkursboet att afdraga beloppet af verkställighets-
kostnaderna och sålunda göra sig betalad för desamma.

2. Ehuru anläggning å annans grund, hvarmed icke
får lagfaras, är lösegendom, skola enligt U. L. 4: 32 å sådan
anläggning, om densamma är besvärad med intecknad pant-
rätt, i utsökningsförfarande tillämpas hvad angående fastighet
är stadgadt, dock med ett närmare angifvet undantag. Ifrå-
gavarande lagrums innebörd är emellertid allenast den, att
utsökningslagens bestämningar vidkommande fastighet skola
utöfver eller i stället för stadgandena om lösegendom komma
till användning, så vidt gäller panthafvaren eller eljes på-
kallas däraf, att inskrifning af panträtt i anläggningen före-
kommer i inteckningsprotokollet. I allt öfrigt underlyder
sådan anläggning i utsökningsförfarande lagbuden angående
lösöre, alldeles såsom vore den icke intecknad. Det i lagen
angifna undantaget är i själfva verket en själffallen konse-
kvens af och uttalar indirekt denna uppfattning. Att U. L.
4: 26 icke har tillämpning å anläggning af ifrågavarande
beskaffenhet innebär nämligen ock det, att U. L. 4: 10 skall
komma till användning. Följaktligen har utmätning af an-
läggningen samma verkan som utmätning af annan lösegen-
dom särskildt ock däri, att utmätningen konstituerar pant-
rätt i det utmätta, om nämligen utmätningen så utförts, att
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anläggningen undandragits gäldenärens faktiska herravälde.
Tvifvelaktigt är blott, huruvida pantens exekutiva försälj-
ning har samma verkan med afseende å hela köpeskillingen,
som exekutiv föryttring af fastighet enligt 67 § eger x), eller
om nämda verkan inträder allenast så vidt gäller inteck-
ningshafvaren, medan öfrige utmätningssökandes panträtt
fortbestår, men omfattar den återstående köpeskillingen2).
Emot frågans besvarande enligt det förra alternativet talar,
att rättssatser med väsentligen olika materiell innebörd
korarae till användning allt efter som anläggningen är eller
icke är besvärad med intecknad panträtt, och att denna
rent tillfälliga omständighet icke synes rättfärdiga en sådan
olikhet.

74 §. Panträtt i rättighet.

I. Genom utmätning af viss fordran vinner utmätnings-
sökanden „panträtt" i fordringsrätten. I rättslifvet »pantsät-
tas" fordrings- och andra rättigheter. Åtminstone rent prak-
tiskt taget är begreppet panträtt i rättighet alldeles oumbärligt.

En panträtt i en rättighet kan visserligen icke vara en
sakrätt8), utan allenast en rättighet, hvars förebild utgöres

1) Se ofvan s. 384, 385.
2) Spörsmålets betydelse framträder, om man antager, a t t en X

tillhörig anläggning u tmät t s för A:s fordran den 1 juni, a t t auktionen
utsa t t s a t t ega rum den 15 juli, a t t anläggningen emellertid u tmä t t s
den 1 juli för B:s fordran och a t t , sedan anläggningen den 15 juli för-
sål ts för A:s och B:s fordringar, X:s bo afträdes till konkurs den 20
juli. Bejakas det första al ternat ivet , så utfår äfven B sin fordran ur
köpeskillingen oberoende af konkursen: i motsa t t fall åter utgår endast
Ars fordran jämte verkställ ighetskostnaden, medan återstoden skall öf-
verlämnas å t konkursförvaltningen.

3) Pan t r ä t t en i rä t t ighet kan icke förklaras så, a t t dess föremål i
verkligheten är, icke den angifna rät t igheten själf, utan dennas objekt.
En sådan konstruktion kan nämligen icke genomföras för alla fall, utan
är åtminstone i vissa fall alldeles utesluten. Så exempelvis, då aktie är
pant. BAktie" betecknar nämligen en samegares sameganderät t , så be-
stämd, som aktielagen utvisar, och begränsad till viss, genom aktiens
nominella belopp ut t ryckt kvotdel. P a n t r ä t t i samegarnas gemensamma
egendom d. ä. i bolagsegendomen kan åter bolagsmannen icke konstituera.
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af den sakrättsliga panträtten. Objektet för en sådan pant-
rätt är hvarken en sak eller något, som af rätten likställes
med en sak. Sagda rätt kan förty icke heller innefatta ett
sådant rättsligt herravälde, som är utmärkande för sakrätten.
Men någon oegentlighet ligger icke däri, att en rättighet af
ifrågavaxande beskaffenhet betecknas såsom en panträtt.
Densamma har nämligen icke blott samma ekonomiska funk-
tion utan ock i hufvudsak samma sakliga innehåll som den
sakrättsliga panträtten; och det rättsliga herravälde, som vid
en sakrätt eger rum öfver dennas objekt, ersattes vid pant-
rätten i en rättighet genom den behörighet att förfoga öfver
rättigheten, hvilken panträtten gifver panthafvaren.

Lagen omnämner väl icke särskildt konstituerande af
annan panträtt i rättighet än utmätningspanträtt. I det ut-
sökningslagen utan vidare inbegriper rättigheter under sådan
lösegendom, hvari panträtt vinnes genom utmätning, antages
emellertid såsom själffallet, att rättigheter på samma sätt
som lösören kunna vara föremål för panträtt. Där panträtt
i rättighet eljes i lagen omtalas, förutsattes likaledes såsom
gifvet, att sådan panträtt är likställd med-panträtt i lösöre.
Olikheter betingas dock af objektets olika beskaffenhet. Så
vidt gäller det oftast förekommande slaget af panträtt i rät-
tighet, nämligen panträtt i fordran, utredas dessa olikheter
nedan under II.

II. Likasom annan pantsättning afser jämväl pantsätt-
ning af fordran att tillförsäkra panthafvaren befogenheten
att ur panten utfå visst penningebelopp. Men detta syfte
förverkligas sålunda, att fordringsrätten genom pantsättnin-
gen öfverflyttas till panthafvaren dels under det resolutiva
villkoret, att öfverflyttningen återgår, om den pantsatta for-
dringsrätten löses innan densamma guldits eller blifvit fÖrytt-
rad i och för pantbeloppets uttagande, dels ock med skyl-
dighet för panthafvaren att redovisa till pantsättaren för
hvad å den pantsatta fordringen influtit utöfver lösnings-
beloppet och kostnaderna för dess uttagande.

Så länge panten icke lösts, är panthafvaren behörig att
uppbära sådan betalning, som gäldenären är berättigad att

27
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erlägga och erbjuder. Det sålunda erlagda träder i den ur-
sprungliga pantens ställe. Panthafvaren är vidare befogad
— samt vid utfäst panträtt ock skyldig — att vidtaga så-
dana åtgärder, hvilka tilläfventyrs äro påbjudna eller eljes
påkallade för den pantsatta rättighetens bevarande.

Har panten icke lösts å utsatt dag, är panthafvaren
befogad att hos gäldenären kräfva betalning, om gä Iden för-
fallit till betalning, samt jämväl att genom lagsökning eller
vid domstol utsöka och indrifva fordringsbeloppet. Beror
förfallodagen af uppsägning, är panthafvaren ock behörig att
hos gäldenären uppsäga fordringen till betalning. Panthaf-
varen är dock icke skyldig att indrifva gäldbeloppet, så
framt icke sådan skyldighet ålagts honom genom förbehåll
vid pantsättningen, utan får, om han så önskar, realisera
panten genom försäljning såsom om lösörepant är stadgadt.

Enär en fordringsrätt icke får delas utan gäldenärens
samtycke, är gäldenären, oaktadt fordringen pantsatts för
mindre belopp än det, hvarå fordringen lyder, befogad att
gälda hela fordringsbeloppet till panthafvaren. Panthafvaren
är likaledes i antydda fall behörig att kräfva och utsöka
hela fordringsbeloppet. Gäldenären kan dock vägra att till
panthafvaren gälda mera än hvad denne i lösen tillkommer;
och invänder gäldenären, då talan af panthafvaren föres mot
honom, att panthafvaren icke är befogad att kräfva mera än
lösens belopp, kan panthafvarens talan bifallas allenast med
sådan inskränkning, att han icke eger uppbära mera än sagda
belopp.

Ränta å och annan afkomst af den pantsatta fordringen
tillkommer städse pantsättaren. I regeln synes panthafvaren
icke ens vara befogad att uppbära sådan afkomst, så länge
icke dagen för pantens lösande redan är inne eller gått förbi.

Af det resolutiva villkoret följer, att panthafvaren icke
är befogad eller ens behörig att förfoga öfver den pantsatta
fordringen i andra fall eller på annat sätt än ofvan nämts.
Dock är panthafvaren befogad, — och vid utfäst panträtt
ock skyldig — att redan före pantens lösningsdag göra
fordringen gällande, om sådant måste ske inom viss tid vid
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äfventyr af rättsförlust och lösningstidens utgång af sådan
grund icke kan afvaktas. I händelse skyndsam utsökning
af gälden påkallas af omständigheter, hvilka innebära fara
att betalning eljes icke utfås, är panthafvaren åtminstone
med pantsättarens begifvande befogad och vid utfäst pant-
rätt på hans uppmaning skyldig att utsöka fordringen.

Då panträtt i fordran vunnits genom utmätning, eger
dock den afvikelse från de ofvanangifna reglerna rum, dels
att utmätningsmannen i regeln är skyldig att försälja den
pantsatta fordringen, så vidt dess innehåll icke till honom
guldits, dels att i vissa fall realisering genom försäljning icke
är tillåten 1).

Rättssatsen att panträtt i lösöre icke eger rum med
mindre lösöret blifvit handfången pant har icke annan till-
lämpning å pantsättning af fordran än att, om fordringen
grundas å eller är bunden vid viss handling eller eljes skrift-
ligt fordringsbevis finnes, sagda handling skall öfverlämnas
åt panthafvaren. Likasom vidkommande öfverlåtelse af ford-
ran gäller jämväl om pantsättning, att skriftlig form väl
icke är rättsligt, med i regeln dock faktiskt nödvändig. Där
den pantsatta fordringen grundas å förskrifning till order,
skall pantsättningen vara tecknad å själfva förskrifningen
eller denna eljes vara indosserad till panthafvaren, vid äfven-
tyr att panthafvaren icke har bättre rätt än vanlig cessio-
narie. Äfven i ofvanantydda afseende eger emellertid en
afvikelse rum vid utmätning. Utmätningspanträtt i fordran,
som icke grundas å eller är bunden vid viss handling, kom-
mer nämligen till stånd först då gäldenären genom honom
tillställdt utdrag ur utmätningsprotokollet förbjudits att betala
till annan än utmätningsmannen ellej den, till hvilken for-
dringen varder försåld.

III. I nyttjorätt kan panträtt genom utfästelse konsti-
tueras allenast såsom införsel, med eller utan befogenhet att
föryttra panten. Att nyttjorätten icke får öfverlåtas utgör
allena för sig icke hinder för konstituerande af införsel, ehuru
utan föryttringsbefogenhet.

i) U. L. 5: 4, 5.
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Nyttjorätt, som icke får öfverlåtas, får icke heller utmä-
tas. Utmätning af öfverlåtbar nyttjorätt grundlägger där-
emot panträtt i rättigheten, hvilken panträtt städse innefat-
tar försäljningsbefogenhet. Då nyttjorätt utmätts, kunna
emellertid stadgandena i U. L. 4: 24, 25 komma till användning.

I nyssnämda afseenden är åborätt å kronohemman lik-
ställd med annan öfverlåtbar nyttjorätt1). Däremot eger den
afvikelse rum, att utmätt åborätt skall försäljas såsom om
exekutiv försäljning af fastighet är stadgadt a). Konsekven-
sen synes fordra, att försäljningen har samma verkan jäm-
väl med afseende å utmätningssökandens rätt till köpeskil-
lingen som exekutiv försäljning af fastighet. Enär åborätt å
kronohemman i fall af åbons död icke tillhör dödsboet, in-
verkar upplåtande af åbons dödsbo till konkurs icke i någon
händelse å utmätningshafvarens panträtt, och icke heller
åbons konkurs, som börjat under hans lifstid, om åbon emel-
lertid aflidit före den utsatta auktionsdagen.

14 KAPITLET.

Retentionsrätt.

18 §. Retentionsrätt.

I. Med retentionsrätt förstås en rätt i en sak, i kraft
af hvilken rättsegaren är befogad att, ehuru saken tillhör
en annan, kvarhålla densamma, till dess han erhållit betal-
ning för en fordran eller eljes något fullgjorts.

*) I Anteckningar efter Prof. R. A. Wredes föreläsningar öfver ut-
sökningsväsendet å s. 311, 312 uttalas under åberopande af U. L. 4:24,
att åborätt å kronohemman utmätes väsentligen på samma sätt som
fast egendom. Stöd för detta påstående gifver dock U. L. 4: 24 icke.
Sagda lagrum meddelar nämligen, såsom särskildt dess andra stycke
utvisar, föreskrifter gällande utmätning öfverhufvud, vare sig fast eller
lös egendom är i fråga.

2) K. F. ang. åborätt å kronohernman af den 6 juni 1883 3 §
andra stycket.
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Retentionsrätten är alltid en rätt i en sak, som tillhör
en annan än rättsegaren. Principiellt är retentionsrätten
icke inskränkt till lösöre. Föremål för retentionsrätt kan ock
vara en fastighet eller viss kvotdel i fastighet, t. o. na. viss
pars kvanta af en sådan. Retentionsrätt i fastighet förekom-
mer dock allenast i några fall och är dessutom långt sva-
gare än retentionsrätten i lösöre 1).

II. Då fastighet i följd af klander eller lösningstalan
fråndömes en egarebesittare, har denne rätt att kvarhålla
fastigheten för sådan nedlagd kostnad, för hvilken honom
tillkommer ersättning af klandraren 2).

Enahanda retentionsrätt tillkommer ock nyttj orätts haf -
vare med afseende å det område, som nyttjorätten omfattar,
då rättigheten i följd af klander häfves eller förfaller.

Härjämte åtnjuter säljare af fastighet retentionsrätt i
fastigheten för icke-krediterad köpeskilling.

Hvad åter vidkommer de i lag medgifva retentionsrät-
terna i lösöre, så kanna dessa sammanföras i följande huf-
vudgrupper:

1. Den, hvilken å en annan tillhörigt, men i hans vård
befintligt lösöre nedlagt kostnad under sådana omständig-
heter, att han vid sakens ut- eller återlämnande är berätti-
gad till ersättning för denna kostnad, är ock befogad att
kvarhålla lösöret intill dess ersättningen gäldas 3).

Ur analogin af inlaget följer, att fraktförare, så vidt han
icke enligt särskild lagbestämning åtnjuter panträtt i det
fraktade godset, har retentionsrätt i detsamma icke blott för

!) I stället- tillorkännes understundom det materiella förhållande,
hvilket borde gifva upphof åt en retentionsrätt i fastighet, ett ännu
kraftigare rättsskydd, antingen så att ett anspråk på afträdande med-
gifves allenast såsom ett lösningsanspråk — såsom vid talan om afträ-
dande af bördetorp — eller så att ett rättsärendes häfvande på grund
af ogiltighet göres beroende däraf, att guldet vederlag återbäres, se
Samling af J. D. domar af N:r 89, 130, s. 13. N:r 105 s. 8.

^ Se of van s. 204, 213.
3) H. B. 11: 3, 12: 8, SLI. 10 §.
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nedlagd kostnad utan ock för frakten1). Under nedlagd
kostnad inbegripes kostnad för godsets skull, såsom utlägg
i anledning af och arvode för sådant uppdrag eller sysslande,
som af afsändaren eller emottagaren anvisats eller af om-
ständigheterna påkallats.

2. Typen för den andra gruppen är rättegångsfullmäk-
tigs 2) och handtverkares 3) retentionsrätt samt retentionsrät-
ten för hittelön 4).

Rättegångsfullmäktig är befogad att, till dess hans ar-
vodeslön och gjorda utlägg blifvit guldna, kvarhålla de rätte-
gångsskrifter, hvilka han omhänderfått, vare sig de tillkom-
mit i rättegången och utgifvits till honom i hans egenskap
af ombudsman eller af hufvudmannen öfverlämnats åt full-
mäktigen för att sätta honom i stånd att behörigen utföra
hufvudmannens talan. Retentionsrätten förutsätter att å ena
sidan handlingen öfverlämnats åt fullmäktigen i och för en
rättegång, och att fullmäktigen i följd af uppdraget tillkom-
mer arvodeslön eller vidkänts utlägg, däremot icke att den
afsedda rättegången sedan bragts under domstolens pröfning
eller ens anhängiggjorts. Ifrågavarande retentionsrätt till-
kommer icke allenast rättegångs-fuUmäktig, utan hvarje om-
budsman, som befullmäktigats att företräda hufvudmannen
vid myndighet, och likaså fullmäktig i förfarande inför skil-
jemän.

Handtverkare, och likaså hvarje annan, åt hvilken lös-
öre öfverlämnats för att iståndsättas eller bearbetas, eger
efter utfördt arbete kvarhålla saken till dess betalningen för
arbetet guldits.

Rättssatserna angående de nyssnämda slagen af reten-
tionsrätt ega analogisk användning i alla de fall, hvilka upp-
visa de för ifrågavarande typ karakteristiska kännemärkena.

1) Jfr ock sjölagen 112 §, U. L. P. 22 §, U. B. 8: 11. Detta gäl-
ler däremot icke vid resandes befordran med skjuts, se K. P. ang. skjuts-
hållningen den 12 nov. 1883 23, 24 §§, B. B. 28: 9.

2) R. B. 15: 12.
3) H. B. 17: 3, K. F. ang. förmånsrätt 3 och 20 §§ .
4) SLJ. 9 §, M. B. 48: 2. Se och s. 176.
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Har råd eller yttrande begärts hos sakkunnig i en rätts-
eller teknisk fråga, eller har exempelvis åt en arkitekt eller
ingeniör uppdragits att införa ändringar i en byggnadsritning
eller planen för en vattenverksanläggning, så är han befogad
att till dess hans arvode erlagts kvarhålla handlingar, ritnin-
gen o. a. d., som åt honom öfverlämnats i och för uppdra-
gets utförande. Likaså tillåter rättssatsen om retentionsrätt
för hittelön och hittarens nedlagda kostnad analogisk tillämp-
ning å hvarje sådant icke ombedt sysslande med viss eller
vissa, annan tillhöriga saker, som objektivt varit påkalladt
af och tillgodosett egarens intresse.

3. En tredje grupp af retentionsrätter utgöres af jord-
egares, husegares och hyresvärds retentionsrätt för lega och
vissa andra anspråk.

Frånser man de legoaftal, hvilka falla under 1909 års
förordning, så eger retentionsrätt rum för jordegaren under
de förutsättningar och till säkerhet för de anspråk samt har
den omfattning, som tidigare angivits *), ehvad legoaftalet är
landbo- eller torplega eller icke. Att märka är dock, att
retentionsrätten, om legoförhållandet underlyder 1902 års
förordning, är inskränkt till egendom, som får tagas i mät.
För husegares retentionsrätt för hyra är likaså tidigare redo-
gjordt2). I hvartdera fallet är väl normal förutsättning för
retentionsrättens utöfvande, att legovederiaget, resp. ansprå-
ket på ersättning, är förfallet till betalning 3). Emellertid får
retentionsrätten äfven därförinnan utöfvas, om och så snart
legotagaren söker bortföra den retentionsrätt underkastade
egendomen under sådana omständigheter, att uppenbart är
att han därmed afser att beröfva legogifvaren möjlighet att
utöfva sin lagliga retentionsrätt4). Med jordegaren, resp.
husegaren, är den likställd, som innehar jord- eller husega-
rens rätt.

1) Se of van s. 275.
2) Se of van s. 277.
3) Jfr ock K. F . den 19 juni 1902 § 55.
4) Jfr J. B. 16: 7.
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I legoförhållanden, hvilka falla under 1909 års förord-
ning, eger legogifvaren retentionsrätt för samma anspråk som
ofvan antyclts, och har retentionsrätten samma omfattning
som enligt 1902 års förordning om jordlega. Däremot får i
dessa fall legogifvarens retentionsrätt utöfvas först vid lego-
förhållandets upphörande x).

Hyresvärd är befogad att för hushyra, kost och annat
dylikt kvarhålla gästens gods. Hyresvärd är den, hvilken
åt annan till beboende på längre eller kortare tid upplåtit rum,
med eller utan möbler, men åtminstone med någon uppass-
ning, särskildt ock innehafvare af värdshus, gästgifveri o.
a. d. 2). Retentionsrätten omfattar all den egendom, gästen
med- eller infört, äfven om den icke tillhör gästen, dock
själffallet med undantag af sådant tredje person tillhörigt
gods, som mot eller utan hans vilja kommit ur egarens be-
sittning.

4. Retentionsrätt grundlägges i vissa fall genom lo 11 ig
själftäkt. Vid oloflig skogsåverkan få dragare, redskap och
andra af åverkaren för brottets föröfvande medhafda före-
mål, vid oloflig jakt bössa, jakttyg och hundar samt vid
olofligt fiske båt, redskap och annat af jordegaren, resp.
jakt- eller fiskerättens innehafvare, eller hans folk fråntagas
föröfvaren af brottet, där han anträffas vid eller strax efter
gärningen, samt såsom vedermäle behållas, till dess skade-
ståndet gnidits och, vid oloflig skogsåverkan eller jakt, jäm-
väl säkerhet ställts för böternas gäldande 3). Retentionsrätt
uppkommer i dessa fall genom själftäkten, oberoende däraf
om det såsom vedermäle tagna tillhörde den brottslige eller
icke; dock gäller äfven här, att retentionsrätt är utesluten,

1) K. F. den 12 mars 1909 30 §.
2) ULB. 22 §, U. B. 8: 11, H. B. 17: 5, K. P . om förmånsrä t t 5,

20 §§ , R. B. 10: 5.
3) Skogslagen 47 §; K. F . om jak t 37 §; B. B. 17: 17 i K. P. 23

juli 1902. Vid olofligt fiske i vat ten , som omnämnes i 18 kap. B. B.,
har polist jänsteman och vid oloflig jakt , som hör under a l lmänt å ta l ,
ha lva allmän åklagare samt krono-, s tads- och- polisbetjänte enahanda
rätt.
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om det tagna tillhörde tredje man och mot eller utan hans
vilja kommit ur hans besittning. Vedermälet skall vårdas
såsom handfången pant; dragare får nyttjas såsom i B. B.
9: 1 säges 1).

Lika litet som panträtt i handfången pant beröres reten-
tionsrätten af stadgandena därom hvad får utmätas. Un-
dantag i detta afseende utgör dock jordegarens retentionsrätt
i legoförhållanden, hvilka underlyda 1902 och 1909 års för-
ordningar om jordlega.

III. Retentionsrätten innefattar befogenhet ätt kvarhålla
den egendom, som är rättighetens föremål, intill dess det
betalningsanspråk fullgjorts, till hvars säkerhet retentions-
rätten gäller. Retentionsrätten kan emellertid när som helst
häfvas genom att säkerhet ställes för det fordrade beloppet2).
Säkerheten kan giltigt ställas med bestridande af själfva
anspråket eller dess belopp. Huru säkerheten skall ställas
och af hvem densamma skall pröfvas, därom synes lända
till efterrättelse hvad för motsvarande fall är stadgadt vid-
kommande pant, som tagits genom loflig själftäkt. En rätt
att realisera saken innebär retentionsrätten icke. För att
utfå sin fordran är retinenten tvärtom i regeln hänvisad
till att utsöka densamma och låta bringa utslaget i verk-
ställighet, hvarvid han visserligen kan anvisa utmätnings-
mannen att i främsta rummet taga den kvarhållna saken i
mät. Ifrågasättas kan, huruvida saken i detta fall får mot
egarens bestridande utmätas, om den hör till sådan egendom,
hvilken icke är underkastad utmätning.

Till retentionsrättens väsen hör, att retinenten är i be-
sittning af saken, hvilken retentionsrätten afser. Utlämnar

*) 49 § i konkursstadgan stadgar icke en retentionsrätt, utan be-
fogenhet för säljaren att bäfva köpet, om icke köpeskillingen gäldas.

2) Skogslagen 47 §; K. F. om jakt 37 §; B. B. 17: 17. Enligt
skogslagen skall åtal eller talan af målseganden anhängiggöras inom
viss tid, vid äfventyr att det tagna vedermälet eljes skall återställas.
Älven ställd säkerhet synes böra anses hafva förfallit, om nämda tid
försummats.
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han saken, så har hans retentionsrätt förfallit. Retentions-
rättens tillvaro och dess utöfning sammanfalla därför.

Ett viktigt undantag i detta afseende utgöra dock de
under 3 nämda retentionsrätterna. Innehafvandet ersattes
nämligen här däraf, att saken befinner sig å legogifvarens
fastighet eller i hans hus eller i de af honom innehafda
rummen. Retentionsrätten måste förty i dessa fall inne-
fatta en befogenhet, som under vissa omständigheter får och,
om retentionsrätten skall bevaras, äfven bör utöfvas, nämli-
gen dels att, om legotagaren bortflyttar, med egen makt om-
händertaga den egendom, som är retentionsrättens föremål,
dels att med egen makt hindra egendomens bortförande, dels
slutligen att begära kvarstad, om skäl finnes att befara egen-
domens undanskaffande.

Retentionsrätten är en sakrätt och sålunda verksam mot
en hvar. Retentionsrätt i lösöre upphör förty icke, om saken
frånhändes honom mot eller utan hans vilja, om han blott
ånyo omhänderfår lösöret; han är ock i sådant fall berätti-
gad att föra talan om dess återvinnande. Ej heller beröres
retentionsrätten däraf, att saken öfverlåtes till annan, om
den blott fortfarande är i retinentens besittning. Däremot
hindrar retentionsrätten icke sakens utmätande, utan upp-
häfves tvärtom genom utmätning. Detsamma gäller, om
egarens bo af trades till konkurs, utom då saken hör till så-
dan egendom, hvilken icke är underkastad utmätning.

Utgöres retentionsrättens föremål af fastighet, har reti-
nenten i de senast nämda fallen endast sådan rätt, som inne-
hafvare af ointecknad införsel eger. Är retentionsrättens före-
mål åter lösöre, så träder i stället för retentionsrätten en för-
månsrätt att ur sakens värde utfå betalning för den fordran,
hvilken retentionsrätten afsåg att säkerställa. Betalningsan-
språket måste dock i föreskrifven ordning göras gällande; och
vid utmätning tillgodonjuter legogifvare förmånsrätt för annat
betalningsanspråk än legovederlag allenast i det fall, att re-
tentionsrättens föremål är utmätt jämväl för sagda anspråk.
B^örmånsrätten innefattar i regeln företräde till betalning
framför alla andra, och näst efter utmätnings- och försälj-



427

ningskostnadema, och den gäller likaledes i regeln för reti-
nentens hela fordran. Undantag utgör dock legogifvares för-
månsrätt. Dels ega vissa andra fordringar företräde till be-
talning framför legogifvårens, dels åtnjuter legogifvåren för-
månsrätt endast för legovederlag för viss tid. Huru jordegares
och husegares förmånsrätt i detta afseende begränsats är
tidigare angifvetx). Hyresvärd åter har förmånsrätt för hus-
lega i samma omfattning som husegare och förmånsrätt för
tre månaders kost, räknadt från den dag, gäldenären ingaf
sin konkursEtnsökan eller försattes i konkurs eller, vid ut-
mätning, från den dag, då egendomen såldes.

Se ofvan s. 275, 277.
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