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I J. N.
FÖRSTA FORTSÅTNINGEN

Af

STRÖDDA
BESVARADE ^LAGFRÅGOR.

Hvilka,
Med den Vidt Lagfarne

Juridißa Facnitetens i Vpfala
famtycke,

Under Herr Profeflorens i Svenfka och Romerfka
Lagfarenheten, famt Ledamotens uti Kongl.

Vetenfkaps Societeten hårftådes,
Juridifka Facultetens n. v. Decani,

Doct. DANIEL
SOLANDERS

Jnfeende,
Til allmänt omprofvande åro utgifne

Af

JONAS KR ULL
från Vejier-Gothland,

Uti den Guftavianfka Lårofalen
f. nå¬

den IV. Martii MDCCLXXV/

UPSALA,
Tryckt hos Joh. Edman, Kongl, Acad. Boktr,



Vice Borg viaßaren och Radmannen
Adel och Hbgacktad

HERR OLOF KRULL,
fiimt

Vdiaåla Frun,

Fru CATHARINA
SUNNERDAHL,

Mine Huldafte ForaIdrar,

JT\etta blad fkuü vittne vara,
Har jag troget vördar Er,
Om det offer Jom jag ger 5

„ Kunde hjevtats fipräk förklara.
Blijve det nu blott min heder,

Att i ofkuld mena väl,
Och at likna Edra feder

Med en öm och taekfam Jjäh
Denna Dygd jag af Er larde,

1 Jom lif och värd mig gedt,
Af Er ejterfiyn jag fiedt,

Hur den hbijer fjälens värde.
Om Er Himlen ymnigt gifver,

Alt bvad fållhet kauas plär,
All min önfkan upfytd blifver

Som til lifvets ände är,

Mine Huldaite Foråldrars

Lydige Son
JONAS KRULL.
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Om ratta fbrftändet af particlen eller uti
II. C. io. jf. G. B.

kommit, at når en mansperfon mifftroftadt om
vederborandes bifall til åchtenfkap med den
han ville hafva, (amråddes de, at med hvar-

annan inlåta fig i kiötfligie umgangen på det derigenora
deras upfåt til giftermål kunde vinnas; hvilket medel år
emot dygd och årbarhet, och (åledes olagligit; hvar-
fore denna §. (adant fårbiuder; hvilken icke forer med
fig den mening, at då forft ankommer profvandet på
Domaren, om föråldrarne voro döde; uteflutande (åle¬
des gifromannens rättighet,- utan år affeendet, at om
föråldrarne, til åfventyrs af hårdhet, eller hvarjehanda
affigter, (om icke hade billighet med fig,/<? VI. C. 4. Jf.
d. B., vågrade giftermålet, kunde han, lom det begå-
rer, lita Domaren til, fom då hade, at (killen profva;
och uteflutes altlå hår (å mycket mindre giftomannens
rättighet, (om Lagen uti /. C\ 2. 3.; §. §. Jarnna B. de¬
ras myndighet nogfamt befåflar.

Om må ej gitter erlägga de hoter, fom III. C.
/. jf. fbrrnåmnde B. henne ålägger.

Når mo ej förmår de hår nämnde tijo daler S:mts
boter utgifva, voro icke rimeligit, at giftomannen, an¬
tingen clet då år fader eller en annan , fe 1. C. 2. 3. jf. Jf.
d. B. (kulle i (ådant fall dem utgifva, emedan han år
kårande och vanvårdad ; utan der han åndteligen vil haf¬
va (traft på henne, kan det förvandlas i detta fom an-
dramål, uti kroppsplicht af fangeKe; men år någon mö,
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föm fig Ol förbrufk hederligare, få Iårer giftoman, fa-
fom kårande, det icke påftå; utan låta fig dermed nöja
at trolofningen förklaras for ogild; egande de fattige icke
någon talan, når den brotflige ej orkar botum.

EJjefl år hår en prcefumtio Juris, at någon af båttre
varde må kunna få ringa boter erlägga, t China år o-
lydnad mot foråldrar, och dem fom ftå i deras ftålle,
grunden til Lagfticktandet derflådes,, fom Hiftorien for-
målejv

Hvarftre i anledning af III. C. f.jf. mera-
nämnde B, den förra fäflning år gild,
faftän man håfdat ßn fenare få-
Jleqvinna, eller ock med henne:

vigd. bIifvit«...
Om et fåftemannens brott, nämligen lågersmålefS1

icke kan uphåfva den förra lagliga fåfteqvinnans råttig-
het til åchtenfkapec; få kan fa mycket mindre et for-
dubblat brott, når han de faclo låtit hg med den fena—
re fammanviga, det famma giöra, eller den förras rät¬
tighet förminfka. Men fom en få befviken fallan lårer-
vilja förtro fig til famroanlefnad med en fådan otrogem
mansperfon, få bör han i fådan handelte, utom plicht-
för fitt brott, förlika den förra efter Domarens ompröf-
vande.. Favör matrimomi i anfeende til v ig fel, kan ej
giöra det fom i fig fjelft år olagligit, til lagligit, Je IL.
C. i2. (f% G. B.

Om , enligit XVI. C. L jT. G. B. til nyttiande gif
ven.bemf&lgd, bor återbåras til borgenärernes

betalning vid föräldrars dudsfalla.
Det år klart, at når hemfölgd, fon eller dotter,,

allénaft til nythande gif vem år;: få börer egande ratten;
gifvaren til, eller föråldrarne; til hvilkas egendoms mas¬
ta eller öfriga egendom.den återbåras fkall; men icke frucht

i tern
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ten och nyttan öeraf, når endera af dera år död; få ät
det år en vilkorlig gåfva; hvaraf fåledes följer, at fom
gåld börrgåldas, förr ån något fora arf kan tagas, fe X.
C\ /. /. Å. B., kan och berörde egendom, fom til hem-
föigd lemnad var, icke mer frikallas för borgenärer, ån
den andra gåldenårens egendom. I annat fall fkulle arfvin-
garne af det gåldbundna draga nyttan, och borgenåren
rnifla, fora orått voro. Nan debet quis lucvari ex aUe¬
no danmo fager Roraerfka Lagen, f flod af hvilken grund
fådan hemfölgd, åfven bör til föråldrarnas bohag åter-
leranas, i fall de i lifstiden nödgas til borgenårerne all
deras egendom afftå. Dm fkilnad fom Lagvitre giö-
ra emellan något, fom år in bonis eller ens egendom ,
och det fom år in dominio eller det hvaröf^er man ef¬
ter behag kan råda och ftyra, har ock i föregående mål
Ht rum. Det förra år af en mera vidflråckt bemårkelfe
ån det fenare. Alt hvad lagligen kan tilvinnas eller för-
fvaras anfes vara in bonis, men icke få aldeles in do¬
minio. Uteflående fkuldfordringar åro fåledes in bonis
men icke in dominio. Altfå år ock bemålte hemfölgd,
fåfom en vilkorlig gåfva in bonis, men icke i förål¬
drars dominio. Men hafoa föråldrarne, ehuru vitterligett
gåldfkyldige, gifvit något åt fina barn til full ego, åro
barnen ej fkyldige det återbåra. En gåldbunden år icke
derföre betagit at difponera om fitt, i fådant fall, och
få långe han ofver fin egendom råder, jemnj XIX. C. 4. ,

Jf. A. B.
Om ordet mån uti XVI. C. i.jf. A. B.

Det ordet mmi tages ofta både i Lagen och almaht
tal uti geneve communis eller brukas både om man och
qvinna; men hvarföre det uti bemålte Capitels t. §. an-
föres uti nnmero pluralis och egenteligen förflås uti ge¬
neve mafculino, eller om mankiönet, år der före, at man
tryggare bör kunna förlita fig i detta fall på mansper -
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foner, (om merendels hafva ftörre förftånd och eftertanc-
ka. Dock åro derföre redelige och förflåndige qvins-
perfoners vitnesbörd i denna håndelfe ej aldeles förka-
ftelige; hvilken omftåndighet åfven, efter vår mening, bör
låmpas til andra Lagens rum, der mnn nåmnes; låfora
uti i. C. 2. §. och XV. C. 4. §. J. B. Hvartil kommer at
Lagen, qvinsperfoners vitnesmål, når de eljeft åro vitnes
gilde, fe XVII. C. 7. jf. R. B. , i gemen icke förbudit.
Om Upbhdsmans rått til formynderfkap , i for-

mågo af XX. C. 8- /♦ Å. B. of/j XVIL C.
H. B.

Den 8- §• i förbemålte XX. C. år en almån regel
angående de befkafFenheter fom hindra någon at förmyn¬
dare vara; och at den fom hafver Kronones eller andre få«
dane medel under hånder, icke må vara förmyndare;
har affeende på den fåkerhet, fom en omyndig bör på
fin egendom hafva hos förmyndaren. Men (kulle en få-
dan håndelfe förefalla, at icke någon år at tilgå, fora
man hade macht et fådant giöromål pålägga, och en
Krono Upbordsman voro genom fkyldfkap dertil förbun¬
den,^ -nämnde XX. C. §. 1 - - 6, och jåmvål hade tilförlå-
teligit låford om fin ricktighet och redlighet; få åro vi
af den tanka at han under bemalte regel icke begripes.

Skulle emot förmodan vid redogiörandet, någon
tvift befinnas både vid deras upbörd, få ock förroynder-
fkapet; har Lagen i bemålte XVII. C. g,§. förordnadt,
huru om förmons ratten dömas (kal. Håraf följer at fe-
dan uti berörde Lagens^rum i Å. B. år ftadgadt, huru
vida en Kronones Upbordsman kan vara förmyndare;
har Lagen på detta flålle utfått hvad förmon barna arf
kan tilläggas hos den fom har blifvit förmyndare; hvar-
vid anmärkas bör om han blifvit Upbordsman förr el¬
ler fedan han til förmyndare år förordnad.

Hvar•
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Hvarföre i fynnerhet laga fång å jord i I. C.
/././. B. finnas utfatte.

Lagliga fått och utvågar att blifva egare få af faft
fom los egendom , åro mångahanda: men emedan i den¬
na B. fornåmligafl handlas om faftigheters laga förvårf-
vande, med mera fom dertil hörer; aitfa åro ock i det¬
ta C. laga fång ock åtkomfi: af jord och faftigheter i fyn¬
nerhet ut (arte. Huruledes hvarjehanda rättigheter til nå¬
got kunna forvårfvas, eller enom tilfalla, derom finnes
uti alla de andre Balkarne efter hvarje måls befkaffen-
het; låfom ock om någon prajcriptio temporis, eller fa-
talier dervid åro at i ackttaga, på hvar fit (falle tydeiigen
anfordt. Hvad jura eller rättigheter, fom ock kallas res
wcorpora/es, eIjeft vidkommer; få emedan man dem med
våra utvårtes finnen icke kan röra vid , efter Lagfarnas ta-
lefåttj altfå åro de hvarken faft eller los egendom, hvil¬
ket ock Romerfka Lagen bifaller. Docklikvål aldenftund
de icke af och för fig Ijelfva beftå; utan åro med belag-
de egendomar lika fom fogade famman; ty råknas de ock,
fåfom vid dem någondera fåftade, efter omftånrligheter-
ne, til löft eller faft. Egenteligen kallade res merce fa-
cultatis, det år, fådane ting, dem man efter egit behag
ock godtycko får difponera om eller forvaka, nyttia el¬
ler icke nyttia, höra ej under någon fiags håfd. Prse-
fcriptio år et fått både at förvårfva och förlora egande
råtten af et ting, medelft en i Lagen utfått vifs tid, fom
då år det famma fom laga titel, eller fång. Sådane 5
loft kunna, til efterfyn, tiena, mårgongåfva i IX. C. $.§„
G. B. fördel i XVII. C. derfammaftådes: förftreckning i
penningar eller vahror i IX. C./fynd i XXI. C. 2. §. B. B,
XLVIII. C. M. B. farot många nerä.

Om rätta ?neningen af V. C. /. /. B.
Uti Lagen år faft egendom i grund af åtkomffen an-

fedd af tyenne naturer och cgenfkaper, emedan den an-
A 3 tingen
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ningen ar genom arf från flachten kommen i ens befit-
ning, eller har en fiejf genom kiöp 1ig den förvårfvac.
Förvaltningen af den förra har Lagen infkrånckt fåfom
Jorda Balken tydeligen innehåller ; emedan man den
utan tunga och omkoftnad fått; öfver den lenare, fom
man genom egen omkoftnad fig föilkaffktt och Ikyl—
demån låledes i den famma" icke någon från flach¬
ten tilfallen rått ega, har Lagen lemnac den lom fam¬
ma ege.idom förvårfvat fri difpofition eller förvaltning
efter godtycko; men fkuiie någon genom bordsråttig-
het fått fram för andra tilkiöpa fig en faft egendom ,

hvilken rättighet genom fkyldikap honom difalht, få,
faflån han titulo onerojo eller med befvårande fång det a£-
lat; dock likväl emedan den rättighet fom han hårvid
fått nyttia år årftelig, och faledes uteftångt andre från
kiöpet; fördenfkul har Lagen honom förbundit vid fam¬
ma reglor, fom angående arfvejord faftftålte åro; men
dock få, at han har fri macht, angående kjöpelkiilingen
at få förordna, lom öfver annan aflingejora. Således
om man kiöper af fin broder des aflingejord, år detta V
kiöp icke af den grund börds rättighet underkaftadt , at
den kiöpte egendomen år innom fliehten. Rått til börd
grundar fig på arfsrått. Hvad förbealkul i bemalte C.
och §. fåges om aflinge jord,, bör rätteligen förflås om
bördkiöpt aflinge. Det kallas aflinge jord i affigt på
kiöparen, fom den med fina penningar a flat eller fig for¬
vårfvat. Bördsråtts jord år och kallas ej allenaft den
fom man bördat, utan ock når fådan jord kiöpes, fom
man har rått at börda. Til följe hvaraf om någon fiiljfr
fin arfye eller bördkiopta jord til fin nårmafte Ikyl-
deman, få kan ej den andra förvågras at löfa fin andel
deruti; altfom de åro lika at årfva, om jorden til arfs gåttefter VI. C. 3. §. d. B. Men om famma jord flere å- *
boer ej tola kan, går dermed f-om famma C, och §. vi¬

dare
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dåre innehålla; hvilken förra omftåadighet til annan afc
linge jord ej lampas kan,.

0?/; dew del af mannens bhrdhbpta jord, fom hu-
ftrun, per viam facti, fatt til fin giftorätt,
och Jedan tilfalht hennes barn af andra
giftet i ar}, af förra mannens

barn eller barnabarn inbbrdas.
Den bördkiöpta jorden år i denna håndelfe fadrens*

ellér mannens börd, uti hvilken huftrun efter Landsrätt
icke kan få någon giftorätt; emedan med bördkiopt jord
år famma befkaffenhet, fom årfd jord , fe C. 3. f,
ßdftnatnnde J. B. Men om dén under varande åchtenfkap
blifvit inbordad, har huftrun at niuta erfåttning for fin
andel i kiöpefkillningen, fom af famfålt bo tagen blif¬
vit. År det nu få at huftrun fått en triding i den in-
lofta jorden, få har dén lenare mannen icke kunnat få
någon giftorätt i den famma, fom for åchtenfkapet hen¬
ne Bifallit. Når nu om bords råtten emellan barnen och
och barnabarnen tviftas , få bör i achttagas at de alla
fom af bägge månnerne aflade blifvit, åro, i anfeende
til modren, famfkyfkon; hvaraf följer at de lika rått til
bördande hafva , når berörde jord förfåljes..
Om nahorätt eller Ibfen, hvarom talas uti VIL
C,/. B, Jfven kan lämpas til obebodd? grästom¬

ter', eller dylike, jernte hvarannan i Staden..
Nabo kan icke, når någon af deffe faljes,. ftödia fig

på naborått; tv den fom fig derafi gemen betiena vil9
roåfte vi fa något befvår och" laft fbro han affin grannes
tomt lider, emedan allenaft naborått å denna laft och be-
fvårfig grundar, fe- 3 - - j. jf. i detta och /7./. uti
XXF. C. R. B. De Romerfke och Canonifke Lagar nåm-
na; ej något om bördsrått i fadan mening fom vår Lag:

der--
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derom biuder; hvartil vi icke någon annan orfak kun¬
nat finna, år at det ftridde emot Jus Quiritium, eller de
Romares fullftåndiga egande råte. De tala dock om jus
reluitionis eller lösnings rått, fåfom, til efterfyn, om
jus vicinitatis eller nabo rått; emedan denna rättighet
hade fammanhang med deras juribus fervitutis eller tun¬
ga och laft, fom granne af annan tola bör ^ fe X. C. 20.
jf. R. B. eller annat mårkeligit befvår, Je f. /. i förft
berörde Capitel. (Jti andra Länder år val ock nabo
rått på landet antagen, deri beftående, at om landtbo
yil fålja fin åker och ång, bör han fin granne dem för¬
ut hembiuda. Men fålunda tyckes det, fom kunde man
hela rymden omkring fina ncdllagne bopålar, få inlofa.
Deremot vår Lag naborått i Staden allena påbiuder;
fe början af. 1 Fil\ C. I. B, ,• varandes orfak dertil,
at man der val och beqvåmligen må kunna idka fin han¬
del och handtering, utan at derutinnan lida hinder och
befvår, åfven då grannen år ogin; hvilken HESIODUS
kallar ingens mahim eller en ganfka ftor börda. Hvar-
före ock Fältherren THEMISTOCLES, då han vari begrepp
at til falu aflåra fitt landtgods; låt han tillika kungiöra,
at det famma jemte flere beqvåmligheter, ock hade goda
grannar. J gemen år dock til achtandes, at om man
af en ond granne hafver befvår; få hafver man af en

fod omfe tienfter och nöjen; i thy at nåra viftande tyc-eslikafom fordra nåra bekantfkap, utom de fkyldighecer,
hvartil Lagen dem inbördes förbinder, fe XXF, C. /7.

R. B. Det hörer dem til at, fom Latinerne fåga fequi
amkitiam det år, lefva i famdrågt och förtroende. Hår-
vid anmårkes tillika, at det fom i Staden kallas naborått,
kallas å landet lösningsrätt, fom har en flerfaldig grund.
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Napot om byte af jord, i anledning af XL C.
4. /. L B.

Hvarfåre den fom i byte unfått någon jord, och
den ledan går honom ifrån, icke får tikråda fm jord, vi¬
dare ån at den finnes i hans eller hans arfvingars, når«
mares eller fiårmares, händer, utan genom laga titlar el¬
ler fång, hvarom i bemålte C. och §. ftadgas , kommit til
andra; år orfak, at förekomma vidlyftiga råttegångar
och mångfaldiga oredor, då hvar ock en fkulle leda til
fm man ,7^ 3. §. i bemålte C. och B.} och Ikulle då en
ofta komma at umgålda för det han ej varit orfak, u-
tan redeliga förfarit. Huru många contra&er och affked
fkulle icke då, efter längre tids forlopp, och deri fore¬
fallande perfoners och tings omväxlingar, gioras til intet:
huru många olågenheter yppas? ingen för framtiden vo¬
ro fåker om fitt; och Lagens åndamål, at en hvar der-
vid bibehålla, förgåfves. Hit horer ock 2. §. i VIII. C, d. B.

Något om urminnes häfd, enligit XV,
i C. 1. if. 1. B.

Hvarföre urminnes håfd, hvarom i detta C. och §.
handlas, ej finnes omrörd ibland de ofrige fått och utvä¬
gar at blifva egare af jord, m. m. uti I. C. 1. §. J. B. der
den likvål år en laga åtkomft af faft egendom , år orfak,
at den icke år någon tituhis odquiRtionis, utan den pra:-
fupponcrar eller förutfåtter en laga titel vara föregången ;
emedan man fig ej foreftålla kan, at någon Ikulle emot
dels vilja låta fin egendom vara i annars hånder få långe,
utan at derpå tala, och fitt lagligen vindicera eller återkalla.
Således giör ej urminnes häfd, det fom år orått til rått,
utan fbm titulus elleråtkomfien hår år okunnig, år båt¬
tre tro en vål ån illa efter ordfeden: man arifes fom år-

* lig och god, til defs annat bevifas; fordenlkul! heter det
ock: at, når en fak år tvifvelachtig, åro innehafvarens vil-

B kor
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kör mera formonliga: han innehafver forty han innehaf-
ver, aibldandes trygg, hval annan til åfvencyrs emothans befitcning invänder. Således praefumerar Lagen ho¬
nom vara råtcer innehafvare til dels åkåranden fin båttre
rått til befittningen å daga lagt. Och i få måtto hafverin-
nehafvaren berörde fördel, emedan onus probandi gHerbe-
fvåret at bevifa, åligger den fom klandrar, eller vil mot-
fatfen befonna, låfom redan år anfordt.

Om ordet ingen uti XV. C. i. jR 1. B.
Uti belkrifningen af urmines håfd i berörde C. och

§. fynes vål likt, at ordet ingen år fammandragit af tveri-
ne ord icke någon, fom i ßi/o Curia ofta brukas, eme¬
dan ingen, fåfom ett non ene, icke har några adfe&io-
nes; oanfedt, både i de gamla Lagar och annorflådes, det
ordet ingen öfver alt år infördt; åfven fom i Latinen mil¬
lus och nemo y men ej bordet hår uptagas , fåfom allenaft
fatt mot någre, varande det indefinitum eller fa belkaf-
'fadt, at det kan lampas få vål til flere fom färre, eme¬
dan både en och några kunna vitna om det lammaj u-
tan förklarar 4. §. i detta C. tydeligen, huru urminneshåfd fkal beftyrc.kas, når den i tvifter om egor och råt-
tigheter dervid förevåndes, (å at meningen i denna §.icke år at på ens vitnesbörd alt fkulle bero. Råttegån¬
gen i defsa fall måfte ju få vara: at når et hemmans eller
byes egare, förmena det en annan angrånfände hafver
borta från dem det (om til deras by med råtta hörer*
tiftala de den angrånfande, antingen i förmågo af funnerå och rör, eller något annat fkiål, fom tyckes giltigt va¬
ra. Den tiltalte förevånder då, til fitt förfvar, urmines
håfd på det han innehafver: fom han nu, efter XVII. C.
33. §. R. B., bör bevifa lin invändning, få har Lagen idetta C, och 4. §. I. B. förefkrifvit huru det fke bör:
nämligen at honom åligger, med gamla och laggilda fkrif-
ter eller trovärdiga mån, de der om orten vål kunnige



'S [5 (W J 1 D \

åro, och på ed fin kunna vitna, a? de hvarken fielf-
ve veta , eller af andra hördt någon tid annorlunda varit
hafva, håfden bettyrcka; och når han det gittat giöra,
har han det omtvittade genom urminnes håfd forfvarat.
Når man nu fåledes fammanfogar den i. och 4. §. §. i
detta XV. C. finnes liusligen Lagens rrerdng. Eliett: år
ock i gamla L. L. IV. C. och 4' art. K. B. fanorna be •

fkrifning af urminnes håfd införd. [ gemen år til mårcloui-
des härvid, at, genom denna håfd allenatt, den CICERO
kallar patronum generis humum, och ej någon annan, e-
genteligen få kallad håfd, fattig heter lagligen hos ofs för-
vårfvas; hvarföre ock den i förra L. L. omrörde try å-
ra håfden, når man på god tro egendomen få långe,
innehaft, år i få måtto uphåfven.

Om fbrmons rätt efter dom eller intekning
uti XVII C. /. L B,

I denna §. talas om förmon hos gåldbunden bon¬
de iör inneftående afrad för flere ån try år ; at råntega-
ren ei annan förmon hafver ån efter dom eller intek¬
ning; hvarmed förttås både om någon dom innan con-
curs blifver, eller bonde gods fitt til borgenårerne afttår,
voro fallen emellan honom och råntegaren: fom ock
den dom, fom, angående borgenärers rått och företräde
for hvarannan, til den gåldbundna egendomen kommer
at fälla dem famtelige emellan; då Domaren efter de re-
glor om förmons rått, hvilkä XVII. C. H. B. forefkrifva?
hvars och ens borgenårs fkuldfordrans egenfkap pröfvadt,
varder utfärdad.

När, i anledning af V. C. /. /. och /X. C. 7.,
/. B. B, äng och äker til bofkaps bet

upgifvas må»
Komma grannar öfverens, at inflåppa fina krea¬

tur i oråtter tid, få år det illa giordt, at de kunde tilta-
B 2. las;
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las derfore; men (om de åra få öfverens, få lemnar-man
dem at, fom det heter, binda (kadan vid deras egna
ben. Men hvad överenskommandet angår, hvaroro i be»
malte IX. C. och 7. formales; få år det lika mycket
om tvånne eller flere bo fåmroan i en by, och når nå¬
gon trefkas, eller af egenfinnighet fåtter fig emot, år
ock på (amma ftålle forordnadt, huru då (kal förhållas:
och oanfedt af den 5. §. i V. C. d. B. (kulle vilja (lu¬
tas, at når ho och fåd inbärgade åro, voro utan undan¬
tag råtter tid at upgifva ång och åker; (å kunna dock an¬
dre omftandigheter vara til alla jordegarnes båfta, at
man icke ftrax når inbärgningen för fig gådt, må få (itt
indåppa; hvarföre Lagen har anfördt, at de (kola kom¬
ma öfverens, når rätter tid til upgifvande, med allas
famfaite nytta, inne år; och defsförinnan måfte dermed
uppehållas, fom icke kan gå ut på lång tid; (å at Doma¬
rens anlitande icke lårer betarfvas, efter fom hvar och
en betet ofelbart nyttia vil, oanledt icke (å häftigt, fora
til åfventyrs en:'obetånkt byaman; i hvilken håndelfe
ock ringare böter åro utfatte: och fåledes bor particlen
och fammanbinda de foregående med de efterföljande or¬
den, då Lagen år klar.

Om fullfår uti XXXVII„ C, 1. •§. M. B.
Hvad med fullfår i detta C. och §. förftås, förklarar

nogfamt ftraffet, fom bårpå utfått år, jemnf X. C. S. M. B. m.
JV. L. L. (å atderöfvermage,tilfogar någon få fvårt får,at för
lyte,/<? XXXIV. C. /. §. M.B. jemvåi botas (kal; bör hander-
före umgålda halft mindre ån mogande man. Och åro vål i
fidftnåmnde Capitel upråknade åtfkillige får och (kådor,
hvarföre lytesbot betalas bor: men fom laefioner eller (kå¬
dor åro få mångfaldige, at vid Lagfticktandet omojeligk
år alla kunna uptånka, få at upråknandet fkulle blifva
fullt och få fullkomligit, at icke åndå någon håndelfe
ytterligare kunde förefalla; altfå hålla yi före at, vid få-

dant
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dant tilfålle, Domaren icke år betagit at pröfva, huru vi¬
da den fårade kan anfes, at af det unfångna får få lyte, och
altfå lytesbot bora pålåggas i fen håndelfé, fom Lag-
fticktaren, af den orlåk fom förbemålt år, icke utfått.

Om andel i böter i anledning af LILL C. 2.

/. M. B.
Uti alla brott år den förnåmiigafl berättigad til andel

iboterne, emot hvilken man i fynnerhet brutit; hvarfö-
re i detta C. och §. år fladgadt, at fader eller moder,
nåmligen om allenafl endera af dem lefver, emedan då
begge lefva de anfes for en perfpn, bora niuta måls egan-
de ratten, om de åkåra: och faft det ordet tbefsa der ibegyn-
nelfen infordt år, i anfeende til alla de mål, fom i /. jT,
utfatte åro: få folier dock ej deraf, at icke i andra dyli¬
ka fall detta bår i achttagas , låledes, at den lidan¬
de, når han fielf klagar, målsågande råtten i boterne
erhålla må; hvårföre ock i enkla hors boter, fe LV\ C►
<f. $. d. B. den ofkyldige makanden bor niuta til godoj
hvarigenom ftraffet for den brotflige ej minfkas ; emedan
dens andel i boet lika mycket derigenom forringas, fom
då, når den kårande, fom å Konungens vågnar kåra eger,
iåmma andel fingo; men nu ökes den ofkyldigas råttig-
bet i boet. Om buftrun den brotflige mannen förlåter,tå
at han ej blifver {kild från henne; få år i fidftbemålte C.
och §. forordnadt, at förenämnde A£lor Pablicus den Or
{kyldigas ande! i fådan håndclfe niuta bör.

Om orden olaga tilmåle i förenämnde LIIL
C* ock 2. /.

Hårvid kunna många mål förefalla af fårfkilte befkaf-
fenheter; hvarfore icke någon vifs piicht kunnat utfat-
tas, fom til alla (kulle lampas. Om A£tor Publicus mar¬
ker någon lös perfon lågrad vara; få underrättar han fig
af henne om lågersmannen, och hvad fkiål hon emot ho¬
nom hafverj dä han, på hennes angifvande, låter famma

B 3 man
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man, jemte henne, til, Ratten inftåmma; icke kunnandes
veta förut af livad kraft hennes bevis vid ranlakningen
befinnes ; och tå kommer onus probandi eller bevilåndet
på qvinnan, fom mannen angifvh 5 och om hon uti be-
vilet brifter, kan Aötor icke dömas til någon plichti
utan der det klärligen fkulie utrönas, at hon, utan alt
fannolikt fkiål,- hade mannen iågersmålet tillagt, kan
hennes for löofkaiåget ålagde böter, eiler fångeile vid
vatn och bröd , hvilket ftraff från Cancniika Lagen
uprunnit,, med några flere dagarökas; men fkulie en
Actor tillägga någon fkuld för iösachtigf. umgänge med
en los q vinna, der hon ännu icke finnes hafvande vara,
och han tå brifter åt bevis; få måfte jemvål perfonen
anles (om angifven år; emedan förkleningen år for den
ena fvårare och ömare ån för en annan; och plichten få*
ledes lämpas i anledning af LX. C. d. B,\ hvarvid dock
altid bpr ach tas', om Aölor til fitt angifvande har fkiålig

anledning haft, då han för plicht kan, efter om-
ftåndigheterne, förklaras fri.

G. A. A
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