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g? 1 ^bland thcn myckenhet Lagfrågor, fom af Ratts-
kloke Mån blifvit, i anledning af vår Lag bc-

^ (varade; the ther ock, til en del, redan åro ofs,
fom hår om Lagens kunfkap vinlågga, med yttermera
tillägg af min Herr Prtefes förelåfle; framgifver jag nu ,

(åfom ett Academifkt prof, endaft några få; emedan tid
och andre omftåndigheter ej mera velat medgifva , til
någon uplysning for thenna vidftråkta Vettenfkaps be-
gynnare. Mitt upfåt täcktes then Gunftige Låfaren be¬
näget uttyda»

Orfak til fyra vitnen vid faßning eller tro•

lofning, i anledning af III. Cap. i.jf. G.
Uti alla mål aro tu vitnen ther i tbe fammanflåmma

fullt bevis, enligit XVII. C. 29. §. R. B.; men tå trolof-
ning fke (kal, fordrar Lagen thervid fyra vitnen, tvån-
ne å mannens, och tvånne å hennes vågnar. Grunden
til ett fådant förordnande och undantag från ofvannåmn-
de regel, ligger, efter vår tanka, uti the flere omftåndig¬
heter, fom under fielfva trolofningen fig kunna yppa.
Förfarenheten vitnar at trolofningar ofta ingås flcre åc
förut, innan the med vigfel fullbordas. Och fom i
mediertid hånda kan, at enthera af the fåfte löftet ryg¬
ga vil, ett eller tu vitnen blifva fjuke, vålduge, eller ock
med döden afgå; men fådant i anfeende til fyra, icke
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ar lika fannolikt; bvartil kommer, at the vid fattning
dlkallade vitnen icke altid gifva få noga acht uppå, hvad
vid ett få glade tilfålle emellan vederbörande hufvudfa-
keligen afhandlas; i fådant fall år ej eller eden al-
dd få at lita på; then ene kan gå ut och in, medan af-
handlingen fker, then andre ej hora få noga efter, hvar-
uppå ärendet egenteligen beror; få hafver Höga Lag-
ftiftaren, i anfeende til theffe och flere thylike håndelfer 5

visligen forordnat, at giftoman vid trolovning med fy~
ra vitfjen bbr när vara, på thet at, om tvift therom up-
kommer, then fkedde afhandlingens laglighet må kui>
na behorigen ledas i bevis.

Om Fader eller Moders rättighet, at, i förmå¬
ga af VI. C, /. jf. G. B. y g iåra mb arflésy

tä bon gifterßg mot theras vilja.
Skulle then benågnec Låfaren hårvid tycka, at fora

Lagen i XVII. C. i. §. Å. B. ftadgar: ingen hajve macht
arfvejord ä landet genom teßamente bortgifva, eüer annor•
ledes therom forordna ån lag formar; men vål enligit 4,
§. famna a C. aU aflingejord, ärfda eller forvärjda Ibsbren,
iå i Staden fom å Landet, fe Konglt Förordningen af then
19. Aug. är q6i; thet måtte altfå af theffe Lagens rum
följa then flurfats, at foråldrar endaft ega rättighet atgiö-
ra mö, fora gifter fig utan theras famfyeke arflös i af¬
lingejord, och annat rörligit gods, men icke i arfvejord,
få hålla vi cheremot före, ac följande fkäl Lagens råtta
mening innebära, Våre förfäder hafva väl mycket va¬
rit therom mone, at then fatta egencföm uti landtgods,fora någon fig förvårfvat, och til arfs lämnat, måtte vid
theras afkomma och flächt varda bibehållen, til förkof-
ring af theras vålmågo framgent > hvarföre ock, ifrån ål-
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dre tider, friheten angående en fådan egendoms forvalt*
ning noga blifvit infkrånkt, fiåfom XVII. C. A.B.i vår nu
varande Lag, jemnjör 111, C. G, M. B. L. L., åfven in¬
tygar: men få bor man dock otviflagfigt hålla fore, at
theras affigt och åndemål icke måtte annat hafva va¬
rit , ån fådan affoda allenaft fkulle ofvanberörde formon
komma til godo, fom flachten til heder voro, och ic¬
ke tilförde then famma nefa och blygd genom vanhe¬
drande giftermål, och eljes. Forthenfkul åro Vi af then
mening, at under rättigheten til arflösgiorande i i, §. af
thetta C. jåmvål begripes arfvejord å landet,! icke min¬
dre ån all annan egendom fom til arfs fkulle komma;
hvilket ock i vårt finne, beftyrkes af thet fom 3. §. i
thetta C. förmäler, ther arfvejord undantages y hvartii
allenaft orfak år, then åtfkilnad fom naturen giort, i
anfeende til then olika' férbindelfe iom år emellan for?»
åldrar cch barn, famt andre i flächten; och, hade i an¬
nat fall, på vift fått, thenna fidftnåmnde 3. §. varit onå¬
dig. Hvarförutan ock bor i agttagas, at arflösgioran-
det tå icke fkulle kunna förmå dotter, at vid thefs gif¬
termål inhämta foråldrars råd och bifall, få vida the, faft>
ån hon fådant icke å fido fatte, åntå ega rått och fri¬
het , at all fin aflingejord och lösören til hvem the vil¬
ja från henne bortgifva eller teftamentera, få at, omarf-
losgiorandet endaft beftodo iaflingejord och losoren, hon
tå icke kånde någon affaknad for thenna fin mot for¬
åldrar vifte fidvördnad. Men fkulle få illa åtbåras, at
the, eller giftoman, for egen nytto eller annan orfak hin¬
dra thet giftermål, fom lagliga fökes, je 1 G d, B., faller
af fig fielf, at theras nekande i thetta fall af Domaren
Iom öfkiåligit anfes, och henne för råtter arftagare, i få
måtto förklarar, jetnnjor VI, C\ 4, jf. ther fammaßädes;
i thy at arfsråtttighet tilkommer barn och fiåchtingar en¬
daft af Lagen genom foråldrar, men icketvertom; och
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fåledes hår, fom eljes, hvad hennes rättmätiga vilja an¬
går, galla bor: lagligit flande, olagligit återgange, Je L
C. /. §, J. B. famc 7. C. /. §. H. Bhvilka bagge rum
til .alla afhandllngar lampas böra.

Något om förord i VIII, C. i. /♦ G. B,
Emedan thet i VIII. Cl och 2. §. G. B. nämn¬

de forord, fom ock kallas pactum antenuptiale, alienaft
anler fammanlefnaden i et bolag, lom genom achten-
fkapet belefvas och ilutas, och fåledes bör endaft in¬
nehålla begges rättigheter, under hviika the forbin¬
da fig fammantråda, men teftamenten| upråttas i affe-
ende på dödsfall: altfå bör ej heller uti ett contraöt eller
afhandling, hvars egenteliga åndemål år att fammanlef-
nadens viikor faftftålla , tillika inblandas någon tefta*
ruentarifk förordning; utan ther få år fkedt, kan thet
ej uphåfva then råttighet, fom hvar ock en tilkommer
efter Lag, at \ anfcende til the under lifstiden fig förän¬
drande omftåndigheter, fin vilja, om fin egendom, in til
dödsftunden förändra, jemnf. XVI. C. 5. §. A B. Icke
thels mindre tyckes fådana förord ega beftånd, fom, faft-
ån the hafva affeende på dödsftunden, dock likvål ej
annat innehålla ån thet fora rörer-giftorätten, efter then
andel fom Lagen utfåtcer uti thet fom i communion el¬
ler bolaget gått.

Om inbördes gåfvor med varm band, matt och
bußru emellan, i anledning af IX. C.

2. jf. G. B.
Skulle man och huftru, under varande åchtenfkap,

kunna gifva hvarannan något af varde med varm hand,
fom man fåger, til full ego; fkulle ock therigenom yp¬

pas
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pas tilfålle, i fynnerhet om the barnlöfe åro, få til the-
ras arfvingars, fom borgenärers förfördelande, hvilke
enthera enfkilt hafva kan; thels utan måfte then, (öm
vil något borrgifva, vara fin egen målsman eller fui ju¬
ris; men man och huftru, fom ock kallas boldiar, åro
ett. Amor ne fit venalis. Små och ringa faker fynes in¬
gen kunna påtala.

Om ordet framdeles i KUL C.
8> jf. G. B.

Ehuruvål vid förfta påfeende, thet ftraff fom i IBl
C. 6. §. G. B. ftadgadt år på thet ther uti nämnde brotts{kulle fynas til then 8. §• uti XIII\ C. f. B. kunna låm-
pas; dock likväl kan thet förra, vid närmare efterfin-
nande ej annat ån för mycket gröfre ån théfta fed-
nare anfes* i thy at then i förra rummet omrörde be¬
dragare, förft genom fådant fvek kränker then heder
och anfeende fom then fvekna i lamhållet, genom pri¬vilegier och Ståndens öfverenskommelfe tillagd är; ochfedan thet til vigfel kommit, fiutar Lagen, med all fao-nolikhet, at the fig med hvarannan beblandat; få at then
fvekna qvinnans heder och flere omftåndigheter icke me¬
ra åro the famme, fom the tilförene varit; men tbere-
mot i then lenare håndelfen, anfer Lagen then bedrag¬na vara lådan fom förr , icke til fin heder fkåmd, el'er
menlig, utan kan y når hon från bedragaren fkild år,likväl komma til ett hederligit giftermål. Och althen-ftund ohka brott fordra olika firaff; och uti fädåne fvekfom thenna §. förmåler, mångfaldige och mycket fkilj-achrige omftåndigheter kunna vara , få at then enes il-
bragd finnesvid utrönandet lindrigare, en annans (Våra*
re, hvarefter ftraffet låmpas bör; ty har och ej någotVifl ftraff i gemen kunnat i Lagen uefåtcas, fom emot

alla
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alla omftåndigheter voro lika fvarande; utan år med thet
ordet framdeles, Domaren förvift til andra ftållen i the
följande Balkarne, ther om hvarjehaada bedrågecKår
intort ocb ftraff therpå utfått; af hvilka Domaren må
kunna, efter {åkens inhåmtade råtca art, påiågga thet
ftraff, fotn båft, i anfeende til brottets btfkaffenhet pas-
far; varandes på åtlkillige ftållen både i Åcfda, Jorda,
Handels och Mifsgiernings Balkarne, om bedrägeri och
fvek handlat > lame ftraff ålagt,

Om råtta forflåndet, af /. och 2. /. /♦
i III. C. Å B.

Hår, hvareft talas om bak och fidoarf, voro förr Stads
och LandsLagen i få måtto olike, at L. L. uti II. C. Erfd.
B. giör bågge föråldrarne och famfyfkonen til famarfva:
men St. B. ocb C., uteftuter then dödas fyfkon, når
bågge föråldrarne lefva, få at- fy (könen thefs dödas, ej
kommo til något arf, utan then ene af föråldrarne vo¬
ro död; hvilket vår Lag i III. C. 1. §. Å. B. bifaller,
och huru tå (kulle årfvas, år i then följande 2. §, förordnat.
På then frågan åter, huru början af thenna 2. §åra [y-
fkon til, ett eller flere, efter then dnda, [om arfvas fal; årf
ven the med fader, eller moder, ocb tage fader eller mo~
der fin dely Jom i /. §, Jagdt år, och fyfkonen tbet, fom tbe-
ras fader eller moder årfva bordt, om then lefvat, m. m.
må rätteligen förflås, når man then med the efterföljan¬
de orden i famma §. jemnförer: år ej utan ett JameUer
hal} fyfkon, fom arf med moder ta^er; niute tå halft bvar-
thera, (vare vi fåledes: i begynnelfen af therina 2. §.
förekommer en allmän regel, huru then barnlös dödas
iyfkon (kola dela arfvet med then (om lefver af förål¬drarne; (å at om then lefvande år fader, tager han ef¬
ter Landsrätt cvådeiarae, enligit i- § ,och then dödas fy-

(kon
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Ikon treding, fom varit modrens del, om hon lefvat.
Men inemot flutet af then 2. §. år modren tillagt hälf¬
ten af arfvet. når ej mer ån ett fyfkon lefver, och med
henne blifver famarfva; hviiket, i en lådan ferfkild hån»
delfe,år ett undantag från then regel lom i början af
thenoa §. flår;hvartil råtta orfaken år; at thet voro mycket
betånkehgit, och icke val med kårleken och vårdnaden
hos barnet enligit, om thet, for hvilken modren få många¬
handa befvår och koftnad haft, fkulle taga tvådelarns
mot henne, och hon allenaft få en treding; fom ock
famma barn vidare hade, genom modrens goda hus-
hålning, at efter henne forvånta någon fordel. Thefs-
utan år ock i thetta III. C. at mårka, at fom uti förra,
få L» fom St. Lagen, ej någorftådes namnes om half-
flåchtens rättighet, utan allenaft i thet IX. C. L. och VII.
C. E. B. ST. Lagen ,hvareft om lam och funderkulla arf
handlas, få har therigenom, emellan Råttskloke, mån-
ge fkiljåchtigheter fig yppat: förft om halfflåchten aldrig
fkulle komma til arfs, förutan i berörde håndelfe allena;
och for thet andra, om the ock fkulle med famflåcht i an¬
dra håndelfer få årfva, huru delningsfåttet fkulle vara, når
antingen på entbera fidan halfflåcht endaft concurrerade, el¬
ler ock både på fådernes och modernes fidan; huru tå then
halfflåchten tillagde fierding fkulle uttagas. Nu fom fvårt år
at utleta grunden, hvarfore halfflåchten aldrig fkulle få mer,
ån en fierdepart: altfå til at icke allenaft hafva en ren
och faft grund til delning half och famfyfkon emellan,
utan ock klart vara, huru the fkulle uti arffkapen con-
eurrera eller fammanftå; ty år uti nya Lagen af then
gruncl therom ftadgat: at når ett barnloft fyfkon dodt,
och allenaft en af foråldrarne i lifvet voro, fkulle del¬
ningen på thet fåttet fke, at then af foråldrarne lefvaa-
de får fin andel efter fom forr forordnat blifvit, och
thet, fom then döda af foråldrarne bort tasa, om then

B lef-
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lefvat, komma theo dödas fyfkon til delning; hvaraf
följde, at om begge föråldrarne voro dode, och både
(am och halffylkon lefde efter, (kulle alle the, fom, i
anfeende til eben ene af föråldrarne, voro famfyfkon,
thefs del (ig emellan dela , och the fom voro af then
andra makan , och genom then (amma med then dö¬
da famfyfkon, allena niuta thens, andel $ hvilket båft af
följande (cheme kan intagas:

, c7%'}ciioL cfyxurb^un t_yH.an 7)od. Jkhidra i 'tyzt.rtnai
dcd. II 1 \ c) od.

Jcnjiir ofJa--
dr&iis 12000&
ZCCOfå, afjfåj
modrene

6O OC Rilltet.

Üdctterfiar af
Madrctzr cvfi-

dcljSoO^Tj af
J^ufnedrons

intet .

SengfSudrens
del 3CCC får,
afSfåufhicdrcns
6cO C får, iru

tet . 1

.S/icmct Jon
nr död ock
tcinvzar tit
arflSCCC få,.

Dotter yenom
fihsKoder.
TOGOSgenom
fndr-enlSQO. få

Summ ot
36OC få.

Songenonijih
Moder 4000 få
c/aicriiJadren
3COO får Jlenv

7000 får.

Hade nu i thefta mål fadren lefvat, få hade honom, efter
Landsrätt,1tilkommit i arfvet tvådelarne, nemligen 12000,
hvilka (kulle delas emellan then dödas fyfkon, etne*
dan the alle fem åro famfyfkon efter fadren, och få un-
få af thefle 12000, broder broders lott och fyfler fy-
fters lott; men modren til then döda, fom ånnu lef-
ver, taga ttedingen eller 6000. Voro ock hon jemvål
dåd, få fkulle then treding, fom på henne hade lupit,
tilkomma hennes tvenne lefvande barn, efter theras dö¬
da broder allena, få at fonen af the 6000, fingo
4000, och dottren 2000 daler. Och (om thefle åfven vo¬
ro med (yfkonen af rhet förra giftet, genom fadren fam¬
fyfkon; la borde the af fadrens 12000 faafva hvar-

the»»
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thera fm andel lika med ehem af förra giftet, fåledes,
at fom nu blefvo tre löner och två döttrar til berör¬
de 12000 dal. arfvingar; få beiupo fig på hvarthera lö¬
nen 3000, och bvarthera fyftren 1500J på bvilket lått
then dödas hel eller (amlylkon fingo 10500, men
half fylkonen 7500, fom giör tillamman 18000 daler,
broder broders lott och fyller fyllers lott. På thetta fått
forfares uti alla mål ther fam eller hel - och half fylkon
fammanftöta; lå at uti thenna vår Lag år fattad en ren
och naturlig grund i alla fådana arffaf

Hvad nu vidare the orden i thenna §. vidkomma®
ay nagottbera ... traden ta
tbe i fader eller moder fins ßälie och rdtt^ få torde ock hos
ogade fchemc tiena til uplysning: a har bortteflamcnterat

all fin ågendom til annan, hvaref-
ter r dor, och federmera a; fåledes
blifver frågan, når tellamentet fkal gå
i fullbordan, om e, cs lön eller dot¬
ter, kan komma til arfs efter lin afled-
ne faderbroder al Hårtil 1 varas: fom

1 jl i doder icke kan årfva en dodan, jfc lik-O
^ eO val Pl. C. 2 §. d. B; hvårföre ock ef

döda fader ej kan arfva fin döda broder <7, och fåledes,
fåfom förr ån brödren genom döden afgången, icke nå¬
got Lag likmåtigt forordna, fom kan minSta eller för¬
öka thens rått fom lefver,når arfvet faller, hyi'ken ge¬
nom Lagens förordnande, låiom broder eller lyflerbarn,
får tråda up i hans föråldrars rum, och med then dö»
das efterlefvande lyfkon blifva famarfva, och altfå icke
åtniuta något i thetta arfikap, fåfom af föråldrar lem-
nät^ utan fåfom honoro genom Lagens förordnande,
tillägnat. Och ehuruvål Lagen I thenna §. åfven inne¬
håller, at fam eller half fylkons barn Ikola tråda i fa-

B 2 ders
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cers eller moders fläüe och ratt; följer dock icke theraf
at på faders eller moders behag {kulle bero, hvad råte
theras barn må hafva at åtniuta, eller at the fkuHe.haf-
va macht famma rått, förut och innan arfvet faller, bort-
gifva och barnen betaga, jemnf. hvad tilförene vid flu¬
tet til VI. C. i. §, G. B. fagt år; utan förflås allenafl med
thet ordet rätt hårflådes, at barnen fkola få then andel
af chen dödas efterlåtenfkap fom Lagen tildelaf theras
foråldrar, om the vid arfFallet lefvat.

Om råtta forflåndet af XXVIII. C. iz, /. B. B.
ock XLIIC, 3. /. M. B.

Orden i XXF11I. C. 12. f.B, B, åro få lydande: gäfl-
gifvare Jvare fie/f för tben orått, fom han eller havs bion
gior then vägfarandz, och för bedrägeri eller flöld bote dub¬
belt ; och i XLII. C. 3, §. M. B: (Hål fkieppare, forman,
eller theras folk thet them gifvit är at fora eller förvara;
gälde thet äter, och böte fyradubhelt tiitfnådens varde, f
tby fall vare famma lag, tber gäftgifvare, eller krbgare, frän
gåfen fliäl. Håraf fkönjes at firafF för gåftgifvares fföld
af vågfarande, år efter thet förra l agens rum dubbelt
emot annan fföld, (c XL. C. 1. §. d. Beller fex:g§d1féf*
få mycket fom thet ftulne vårdt år i affeende på böter;
men orkar han them ej, utan fkal plichta med krop¬
pen, dubbelt efter fföldens varde: thet andra rummet
åter ålägger honom at bota fyra dubbelt, tiufnadens,
lamt en fierdedel mer ån fföldens vårde, når thet, i
briffc af bötum, på kropps plicht ankommer, fe Kongl.
Bref. til G, Hoj Rätt af den /7, fan. 1741. Thet kunde
förchenfkul lynas fom förfl bemålte Lagens rum ej val
med hvarannan fammanftå; men thet fynes endaft få.
Når man med behörig upmårkfamhet them hvar för fig
efter finnar, få finner man, at thefle Lagar icke angå ett
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thet famma, utan tvenne brott, dold och bedrägeri. B. B.
draffär gådgifvare och hans hion, thet år, huftru, barn,
fe XXXI. C. i §• M.B.)Och annat hans husfolk, fördold
på the läker , tyg och åkedon , fom then retande med
fig förer på gådgifvaregården eller ock infåtter uti the
af honom lånte hus och rum, dubbelt, på thet at gå-
den, få tom fråmmande och i gården okunnog, må va¬
ra få mycket fåkrare om fitt, och ungå åfventyr. Men
har gåden thetta fitt låta gods hos gäftgifvaren i förvar
fatt, och i hans giömmo antvardat, fe 3. §. i mera förfi¬
nande C. och B., lamt XII. C. t. §. H. B. och thet, vid
egarens efterfrågan, föregifves va a dulit, til at thyme-
dels, lika fom förblinda then vågfarande, tå thet lik-
val ledan hos gådgifvaren finnes, eller af honom upfå-
teligen undandickes och döljes; tå fkal han bota fyra
dubbelt tiufnadens varde för then begångne dölden och
bedrageriet med thet anförtrodde godfet, och thet åfven
tberföre, at han enligit ofvannåmnde XXVIII. C.3.§,B. B
vetandes fitt åliggande, åntå betienar fig af then dörre
lå«ilighet och tixfålie han hafver ån andre, at från then
retande dia'a. At han för öfrigit fkal återgåida thet hans
husfo k af then refandes faker förderfva, har fin grund
dels i förbemålte gådens fåkerhet, dels ock at gådgifva-
ren må vaia thedo angelägnare at förfkaffa fig troget
och rede! i gir husfolk, på thet han i theras otrohet, i få
betk ada t mål, ej må göra dg delachtig. Således år ock
thetta Lagens rum, 1 vid affeende, ett undantag från
then allmänna regel uti XI. C 4. §. O. B: hvar äger fin
Jak enfam bota, och ej annars lott forvärka, jemnf. XVII%
C. 2. §. och XVIII. C. 3 §. H. B. Jamt VII C. /. §. UtJ. B.
Sluteligen anmårkes härvid , a t når bedrägeri med an¬
nan mitsgieming få råra fammantållas , fom i föreva¬
rande håndelfe (ker, kan thet föga med egit namn ut¬
märkas, och kallas tberföre af Lagfarne, crimen ftellio-

B 3 na-
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nätas, Cicero fåger i gemen: ca funt animaävertendapec-
cata maxime, quee difficilime prcecaventnr.

Jemnforelfe emellan XXXI. C. i. jf. ock XXXVIL C.
/. /♦ M. B.

Uti XXXL C. i. (f. 'M. B. ftadgas : at om éfverma-
ge dräper nägon med vilja.; tå botes af gods hans tret-
tijo daler, och thet följande XXXIV. C. i. §. S. B. påbin¬
der for fårande, hvaraf man lyte får femtijo, och for fa-
ramålet tretijo, tiifamman åttatijo daler; men når man
hår vid jemnförer XXXVII. C i. §. D. B Com formaler:
at ther öfvetmage gior full får, bote halft mindre, ån then
fom myndig år, fä i lyte\ foni färamål, thet år, fyratijo daler;alt filfverm^nt, fe XXXII. C. i. §. R. B., och fåledes tijodaler mera ån tå han någon med vilja dräper; år härvid
förft at befinna, at fådane fåramål åro tvenne flagsböter ålagde, fom når the i grofvafle mål fammanlåg-
gas, giora ett ftörre antal penningar anför dråp; fedan
år åfven at betrakta en erfåttning för then fom lidit.
Then fom år dråpen kan ej någon erfåttning få, eme¬
dan han ej mer år til: men then fom år lytt blifven, ock
icke allenaft måtte i all fin tid lefva uti en neslig defor-
mifet eller vanfkapnad, utan ock lida mehn i fin närings
förvårfvande, famt något embetes förtrådande; bor, för
en fådan grof honom bifogad Mutilation eller mebnlig-

het, niuta någon erfåttning, hvårföre ock i Lagen
lytes boten honom allena år tillagd.

G. A. Å.
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