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ANDRA FORTSÅTMNGEN
STRÖDDA

BESVARADE LAGFRÅGOR.
Hvilka,

Med den Vidt Lagfarne
Juridifka Facultetens i Upfala

famtycker
Under Herr Profeflorens i Svenfka och Romerfka

Lagfarenheten, famt Ledamotens uti Kongl.
Vetenfkaps Societeten hårflådes,
Juridifka Facultetens n. v. Decani,

Doct. DANIEL
SOLANDERS

Infeende,
Til allmånt omprofvande åro utgifne

Af

BENGT JULIUS ADLBERG
frän Gjutheborg,

Uti den Guftavianfka Lårofalen
f. m.

den XI. Mardi MDCCLXXV.'

UPSALA,

Tryckt hos Joa. Edman, Kongl Acad, Boktr,
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Hv&rßre i anledning af X. C. och y. jf,
G. B:, uti giftorätt ej giores fkilnad

mellan, arf och1 aflinge jordv
hk m*

lIlÅrS^ uri giftorättenefter Stadsrätt, Lagen- ej haf»zh ver anfeende på årfda hus och tomter; deraLfol-
^ jer icke, at falt egendom i Staden antes i dy mål

fom losoren; emedan orlaken,, hvarföre om giftorätten
i fa fl egendom år olika förordnadt å Landet emot den
i: Staden, år den; at fom man både i åldre och fénare
tider haft noga affeende på flåchternes bibehållande och
vålmågo,. och fafl egendom på Landet icke egentéligen
beftår i hus och bygnadutan förnåmligaft i jord, få-
fom åker, ång, fkog och mark; hvarutaf man en fåker.
förmon til fit t våiftånd, genom flitigt bruk och håfdan>
de, håmta kan; men icke (år i Staden, der egenteligen än¬
damålet "Sr, at foda fig af handel och .vandel, handtverk
och mera fådant; få at hus och gårdsfkiotfel der icke giör
den råtta grunden til ens vålmågo och förkofring;- hvar¬
före Lagen i fynnerhet varit (orgfållig, at det fafla på
Landet efter all mojelighet måtte vid flächten blifva bi¬
behållit, på det at medelft giftorätt uti det, fom den e-
na makan forr giftermålet antingen årfdt eller forvårfdt,
fe X. C- fådan egendom icke måtte genom et flikt:
klvfvande förminfkas, och for den orfak undantagit be¬
rörde fafla ifrån all commimion zHer egendoms gemenfam-
kac i boet men fbm en. fådan befkafienhef icke. år i Sta-
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den: der få vål den ena makans, fom den andras flit kan
bidraga tilderas forkofring; altfå har Lagen der, få hus
och tomt, fom losoren giftorätt underkaftadt; hvarige-
norn naturen af egendom ifrån fafl til 1-6(1, eller anfeen-
det deraf ändock icke år föråndxadt; handlandes den 7.
jj". i XL C. G. B., ailenaft om faft egendom på Landet.

Huru, enligit II. C. 1«, /. A. B. b. c. d. e. /ko¬
la ärfva fin afledna gemen/amma moder a,
fom i förra giftet haft en Borgare och i

det fenan en Preß.
Förenämnde b. c. d. e. anfes

fom prefta och icke fom borgare
barn ] emedan conditio defunBi eller
dens rättighet och vilkor, fom årf-
ves, altid bor följas i arffall. Nu
var den döda a Preftahuftru; for-
denfkul anfes hennes barn af förrt

L giftet, fom Preftabarn i detta mål;
hvilket alt hosfogade fcheme nårmare utvifar. Faller
Preft med hans huftru arf til, efter hans eller deras fon;
år fonen, fom kommer at åtfvas, ej Preft, utan genom
annat embete eller fyfla fin egendom förvårfvadt, då
årfves han efter den rått, der h3n viftats, och fin nåring
idkat, antingen på Landet eller i Staden. Har han fig
uppehållit i Staden, tager fadren och modren lika; har
ban bodt eller fin nåring haft på Landet, tager fadren
två delar och huftrun tridjung ; emedan Lagen uti detta
//. C. famt. Prefte Privelegierne uti den XIII, punBen al¬
lenaft forordna, huru en Prefts och hans huftrus efter-
lemnade egendom delas fkal.

riKixuüan viitrjö

»oft 161 becn em rrÅ
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Om man i förmägo af IX. C. i. fl. A. B. än¬
dock bor upråtta inventarium eller bouptek-
ning, faßan egendomen år fä hefliajfad3
at den kan bortgifvas, eller redan år

genom teflamente bortgifven.
Emedan uci förledna tider, få margfaldige tviffer,

och fvåra at utreda, upkommit,-härrörande'deraf, at bo-
uptekningar uti fferbhufet icke upråttade blifvit; hvarfö-
re fom ej någon kan fe förut, hvad framdeles genom
hvariehanda förändringar hg yppa torde; fordenfkul,* at
efter möjeligheten, all oreda kunna förekomma, har La¬
gen i denna §. få alfvarfammeligen .forordnadt, at vid
alla dödsfall fkal den efterlefvande vara^jférbdmäenj af
innom en vifs tid, Je 2. jf. i d. C. Xn .tiilfor^feiigpip-
tekning öfver boet författa låta, utan^fjt"undantag.;'qaj;k-
tadt hvad förord deremot kunde vara gtdfdé varupaer
tefiamente jemnvål förflås bör, och få full||)mi^vara,
fom denna §. förefkrifver, famt befiyrkås gpqpfn jun-
derfkrift med en edelig förplichtelfe* haff| riaärfc $j eller
kan veta , om icke teflamentet kunde våra åtal under-
kaffadt, innan vederbörande arfvingar fådt alla i flerb-
hufet befintelige fkrifter och handlingar noga igenomfe;
hvarföre ock et fådant vite blifvit utfått för den, hvars
fkyldtghet varit, at inventarium eller bouptekning upråt¬
ta låta, fom den 5. påföljande §. innehåller, hvarföre ock
uti 6. §. år tillagdt, at om någon fatte fig i egendomen,,
utan författad uptekning , och gåld fedan yppas, fkulle
han vara förluliig af upteknings förmon, och fvara til
fulla gålden, ehvad egendomen räckte til eller ej: och alt-
få år ingen ifrån inventarii upråttande vid dödsfall befriad»

Om de ordens: åro ej vitnen at tilgå: råtta för-
fland i XVI, C. ocb /. fl. bemalte B.

At förekomma de hyarjehanda omftåndighecer, fom
%
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fig yppa kunde om teflamentets richtighet, har I agfllkta-
ren funnit angelågit, at få inråtta denna i. fom den
i bokflafven lyder; men fom Domaren vid fårfkilte måls
förekommande, til hviika Lagen lämpas fkal, altid ma¬
lde ofvervåga alla dervid varande omflåndigheter, hvii¬
ka undertiden åro fådane, at de utefluta denna allmänna
Lagens limitation eller infkrånkning; livarföre det icke
gior tiifyileft för den , fom teflamentet beflrida vil, at
blott hålla fig vid den. exception eller invändning, at
vitnen det icke nnderfkrifvit, ändock de varit at tilgå,
utan åligger honom, at anföra fådane omflåndigheter,
fom gifva anledning til mißtanka och tvifvelsmåf, at vid
téft åmön tVa tide redeligen tilgådt; och når han
del ^qch':Öet befinnes med teftarors egen hand
vå%J flWiF\}|| o'ch upderfkrifvit, då det kallas holographutn,
år 'T^|§f^iaf .dit galla bor; emedan åtfkiliige orfa-kér kfawiVå1Vara/-JiVarfore teflator icke velat vitnen tilkal-
1af in nehåra de orden: åro c) vitnen at tilgå:
défipWénifil^ rågemen. at de antingen teflamentet ickeurtBelfkFitVIt, éiler a*tden, fom det farnma beflrida vil,
ej kan med vitnen vifa, at det ej galla bor.

Något om gåfva> i anledning af /. /. i VIII.
C /. B.

A gifver B fin fafla aflinge egendom med vilkor,
at B fkal til hans död honom föda och anflåndigt låta
begrafva: om nu B varder fall't, hafva då defs borge¬
närer rått til immiflion e'ler införfel i denna egendom?
Vår mening år den: Om B varder fallit innan det vil-
koret blilvit fullgiordt, i anfeende til hvilket gåfvan en-
daft år gifven, få kunna BS borgenärer ingen rått haf¬
va, at tilgripa er» fadan vitfcoilig gåfva, innan det utfat-
te vilkoret fullgiordt år Skulle BT ei hafva fullbordat fin
fkyldighet, fom vederbort, utan AS barn eller arfvin-
gar hafva fkiål, at tala detoäj få tyckes ofs åfven dem

A 2 haf-
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liafVa.rltt,at egendomen lagligen ärerkafla och löfa, der
den famma ej redan år lagfaren, i anledning af det, fom
i detta C. och 2, /. om gåfva fladgadt år.
O/i fkiluaden emellan XXVII. C. 2, /. B. B. och

XXIII. C. /. /. R. B.
Emellan begge defse rum angående antalet af Rat¬

tens ledamöter, loro åro fullmyndige ut fyna och döma,
ar aideles ingen flridighet; ty förft år af I. C,
nämnde B. klart at Håradsholding anfes exclufive eller o-
beråknad ifrån Nämnden; fedan år det, ,at mårka, at
i förr befagde XXBil. C. 2. fi. forordnas alienaft om
befiktning, huru en bonde defs åboende hemman til
hus och egor håfdat; och om han det båttrat eller för¬
värrat, hviiken förrättning, iåfom den hafver mindre Fvå-
righet med fig,ån et laga Ting och Hårads fyn, uti en
up kommen jorda tviftj ty har ock Lagen fladgadt, at
uti et fådant mal år nog, at Håradshofdmg med fex af
Nämnden fynen eller befiktningen fårråtta, och jåmn-
vål döma må, på det ock åboerne icke må med för flor
omkoflnad betungas. Men uti XXIII. C. /. jf. B. för¬
ordnas, når Råtten å Hårads eller Lagmans ting, få ock
vid laga fyn i jordatvifl, må anfes for domför; och al-
denftund en fådan flridighet, der jordegare tvifla om
egor i fkog och mark, åker och ång, famt boklada fkiål,
der rå och'-ror med andra fkiljemårken fkådas, och no¬
ga pröfvas fkola, årenganfka vigtig fak emot den, hvar-
om i berörde XXVll. C. B. B. förhandlas, och år alle¬
nafl en hufelyn: hvartöre år i meranåmnde C. och /. ]f.
R. \B. fladgadt, at vid en fådan laga fyn, fqm förr om.
rört år, ej mindre antal til Råttens formerande ån vid
laga Ting bör vara. Altfå har Lagen ej utan vigtiga fkiål,
uti olika faker förordnadt olika antal af perfoner, at va¬
ra doraföre.

Nå-



c$5b Y ry (/ 7 V

Något om pant i anledning af 6. /. i IX. C.
H. B.

Ändock en panthafvare (kulle få komma öfverens
med fin gåldenår, at der han innom förelagd tid ej in-
löler panten, (kal den hora borgenåren til; få bör dock
med panten få forfaras, Com denna §. förelkrifvec; eme¬
dan både tredie mans' rått ofta hårunder beror, der (kul-
denår har flere borgenärer, de der kunde på något fått
hårvid komma at lida; fom ock at all mifstanka och til-
falle til ocker må förekommas. Det voro ock mera at
an fe for ocker, ån tillåtelrg ranta, om borgenär en lå¬
dan clauful eller mening låtit i gåldenårs forfkfifning in¬
föra: at om han ej til den förelkrefna tiden betalte, (kul¬
le; han , utom laga ranta,, en vifs fumma betala, fom olag-
ligit voro, Je bemalte f.. Och (kulle det vara en förderf-
velig frihet, at tvinga en nödtrångd , at befordra en fnål
mennilkias girighet få högt (bm han ville: hårtil kan
låggas, at denna clauful kunde tiena i (lallet för et a-
chrifteiigit interefse. Den bör til dels verkan hår an(es>
fom den ej voro tillagd.

Något om flicht på eder och fvordom, i anledi
ning af iIL. C. /. /. M. Bt

Fördubling. af böterne för eder och fvordom år ej
förordnad, (om uti andre åtfkiliige mål år (kedt, eme¬
dan defse brott icke hårröra af ftadgadt råd och före-
gångit öfverlåggande, fom månge andre; utan af ovana,,
låttfinnighet i mennilkians (vaghet, och en häftig öfver-
ilning, lå at om böterne (kulle fördubblas få ofta nå¬
gon "i häftighet (voro, (kulle han på en kort tid innan
vanan kan öfvervinnas, bota all fin egendom, och en
del (edan fnart förfalla til andre brott, at (kaffa (ig fö¬
dan. Man får ej altid döma om en gierning af defs ut¬
gång,, utan ock ofca efter dens upiåt, fom den giortft..

lem«
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lernte hvad Lagen flereftådes om fadan (kilnad (ladgar,
fåger afven den XXXV. Dom. Regi: man ßtall döma om
gierningen efter bans mening, fom henne giorde , om det fkedt
dr af berådt mod eller ej. Lagen har med forrnåmnde
och dylik mi(shandel et fkiåligit medlidande; hvilket,
utom annat, når ofvermage (tia!, de orden få ofta det
fker m. m. utvifa uti L, C. i. f. a. B. Angående fordel¬
ningen af böterne i forß bemalte C. och §, fä ftråcka de fig
icke til de boter, (om de ofrige §. §. i d C utiåtta, utan
delas de enligit XXXII, C. i. fl. R. B. Je Kongl. Svea Hof*
ratts protocolls utdrag af den 27. Januar, år 1742.

Om ordet mantal uti XXVII. C. /. /. M. B.
Med det ordet mantal forRås icke ailenaft hufvud-

talet på innevånarne och perfonerne uti et Hårad eller
Sochn; (åfom uti mantaisflirifningen på Landet och i
Ståderne, utan ock hemmans (torlek (torre och mindre;
och år altfa meningen i detta C. at dulgadråps boter (ko-
Ja betalas efter hemmantalet i Håradet; eller (öm man
eljeft det kallar, röketalet; få at åboerne, alt fom de
ftörre eller mindre hemman eller hemmansdel bruka,
efter proportion boterne erlägga, och icke fom förra
Lagen innehåller ; emedan om böterne emellan alla roans-
perfonerne delas, (kulle de, når omfider voro til dul-
gadråpsboter dornt,1 fom i Håradet varit når dråpet (ked-
de, til en (tor del kring hela Riket utfpridde vara', och
boterne af dem ej kunna utfökas. Detta botefått angår
ej Ståderne, hvarfore ock i C. (tår: d Landet dråpen.

Om råtta meningen af 10. Jf. i XL. C. M. B.
Uti L C. den der nämnde B. år icke i gemen ut¬

fått med hvad (trafF den beläggas (kal, (om (täpper tiuf
eller andre mifsdådare, utan ailenaft 20. d. S.mts boter
på en målsegare, fom lägger grof mifsgierning neder;
(åfom ock huru en Åttor Publicusbör anfes, fom ej kå¬
rer å mifsgierningen, når målsegaren det ej gior; och

få-
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(aledes går detta C. ieke vidare angående (träff. Det F.
C. f. #. handlar allenafl: om kroppsplicht med arbete, fpo
ocii ris, famt håchte vid vatn och bröd, huru de emot
penninge böter fkola (vara, och når de adpliceras eller
tillämpas må. Fördas altfå med de orden i d. XL. C. och
jo. fom jbrr i denna Balk ur[kils: det XIX. C. i f. B.
men de orden: plicbtejom i StraffBalken urfkils: (yfta på
i. och 4. /. jf. uti V. C. i f. B. fåfom vifande förvandlin¬
gen at penningeböter, til en rått proportion i kropps-
plicht, och når den bör hafva rum, (å at den emot brot¬
tet kan fvara.

Om foråldrars målsegande andel i lonfkalåges *
böter m. vi. enlrgit Lill. C. 2. jf. AL B.

Hvarföre föråldrar eller, der de ej til åro, målsman,
niuter målsegande ande'en i lonfkalåges böter, år or-
fak, at de i fådane mål måft lida, dels genom fkamflåe-
ken på deras hus och (lacht, dels genom mifstanka, fom
(kulle de ej hafva haft behörig förforg och infeende på
deras barns eller pupillers lefverne. Skulle den lägrade fielf
(ig för Råtta angifva; få år det en ganfka fålfynt hån-
delfe; och då måtte hon ofelbart hafva inflåme fin lågers-
man, då ej lårer fela, at icke någon Kronobetient år
vid Rätten tilftådes, fä at han något dervid tilgiörjoch
måfte altfå niuta målsegande andelen * men om (å (kul¬
le vara, at han ej voro når* år ej annan utväg, ån at
föråldrarne eller målsman den (amma taga, eller ock de
fattige; få at den lägrade den fielf ej får behålla; emedan
ej någon kan béta til (ig fielf, och fåledes få för fin o-
dygd iikafom belöning.

Om 3. §:s uti LIV. C. M. B. råtta förfland.
Orfaken hvarföre uti de tvenne mål, fom derma §.

innehåller, olika böter finnes utfatte, år, at, fedan man
har trolofvat fig vid en qvinna ©ch dertil kommer com-

B muni*
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munio covporuvi eller inbördes beblandelfe, år det fåfom
et giftermål, fom med vigfel fullkomnas bor, fe III. C.
ß. jf. G. B. få at detta brott år fvårare ån et enkelt hor
i thy, at han desutom en annan tillika, genom faftning
vid fig, bedragit, och derfore med ftorre boter belagdt,
ån det LV. C. i. §. M. B. innehåller; men fom fåftnin-
gen med den fenare år utan all verkan, få at hon icke
någon rått hafver, at påftå åchtenfkap i anfeende til en
lådan faftning; altfå år det ock et mindre brott, når
den fenare fåfteqvinnan förft blifvit lågrad; och
har fåledes olikheten af boterne fitt fafta fkiål.

G\ A. Ä.
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