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Om icke, fä vida formynderfkap, i formägo af war
Lag, /wr affeende både pä perfonernas upfoßran och
deras egendoms värd m. m%; den Jom ej fyldt XXV•

ahr kan ända vara giftoman enligit I, C.
jf. G. B.} der vift ähratal for gifi>

man icke utfåttes.

Alldenffund aufloritas nubendi eller giftomannaråttåfven år en art af formynderfkap; och den fom
icke fyldt XXV. åhr, ej får vara förmyndare, fe

XX. C. 8. §• Å. B.; fynes honom icke kunna förtros at
blifva giftoman, hvarvid ej mindre förfithtighet och et
(ladgadt förflånd fordras, ån uti det fednare förmyn-
derfkap; efter fom giftermål til en fådan fammanlef-
nad (lutas, fom går ut på hela ens lifstid, famt time-
lig och ofta evig vålfård.
Hvårföre tredie fvåger laget i upfiigande linien icke
år uptaget ibland de bfriga fvägerffags arter uti IL
C. G. B., utan år hånfkutit til fidfla jf. uti LIX„

C. M. B., der likväl det förra Lagens rum
tyckes vara det egenteliga flållet ?

Cafns år denna :jSåledes år hionnläg
förbudet uti upfiigan¬
de linien i tredie fvå-
gerlaget; hvilcken ca-;
lus år tagen utur
Högftfalig -Konung
Carl Xll:ts Nådiga
Bref, dat. Lägret vid
Thorn den 3 Nov. 1703. tilde hemmavarande tu jii-

ftitiens
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ftiriens adminiHrerande befullmåchtigade Herrar Råd,
och Deras dårpu genom trycket utfärdade Refolution af
den 2. Decemb. 1703 ; fom innehåller, at Hans Maj:t
til undvikande af allehanda förargelfe, jemvål ock en
vederbörlig refpefts och vördnads bibehållande emellan
barn och föräldrar, famc alla dem fom uti upfligande
linien uti deras (lalle kunna vara, förordnadt, at tådan
efter ingen, vid flraft tillgjörandes, måtte underflå fig,
föru'an Kongl. Maj:ts erhållne fpeciale nåd och difpen-
fation bygga åchtenfkap, med de der nåmnde, och i-
bland dem ens egen eller fin afledne moders ftjufmo*
ders efterlefvande man; hvilken cafus altfa icke kun¬
nat ibland de i II. C. G. B., hvarefl Lagen förmäler
om de moralifke hinder i giftermål, fåfom på annat
flålle om de phyfifke, fe C. C. I. §. 6. och XIII. §. g.
S. B. upråknade aldeles förbudna leder införas. Och
ehuruvål Evangelifk - Lucherlke Lagfarne i allmånhet å
fido lemnadt detta tredje fvågerlags brott; lå år dock
det til achtandes, at uti fådana beblandnings mål an¬
tingen genom åchtenfkap eller lågersmål, blygfamhet
och årbarhet fordra, at man noga bör fe til det icke vörd¬
naden fpillas emot dem fom vederbör. En man år
ju fkyldig at åra och vörda fin fliufmoder, fåfom en
i moders flålle varande; til hvilkens hedrande jemvål
hans huftru tillika med honom, fålom en perfon, el¬
ler, fom Bibelen talar, ett kiött, år förbunden; hvilken
heders betygande icke bor fågas aldeles uphöra, når
mannens fliufmoder, hans huftrus fliuffvårmoder, trådt
i annat gifte, utan bör fåfom i en upfligande linia
continueras, för giftermålet fkull, emot den fednare
mannen. Håraf följer at den vördnad huftrun ålegat e-
mot fin ftiuffvårmoders* man, icke bör hållas för ut-
flåcknad, når fliuffvårmodren år död, och fåledes ej
heller genom lågersmål fpillas.

A 2 Nd-
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Något om teftamentis veciprocis, eller inbördes

teßamenten.
Det år val en regula juris; quod mntito confenfe§

ftatntum efl, »o# nifi mutuo confenfu vel dijfenju Jolvi
poteft; men få år och der jåmte at achta en annan
fådan regel af innehåll: hominis vokmtas eft ambula-
toria usqite ad mortem; hvårföre och det i vår Lag
och förevarande åmne heter: gålle då thet hans ytterfU
vilja var, anta han i det förra gäfvobrefvet fig för¬
bundit det ej at andra, eller återkalla , cfr. XVI. C. g. §.
Å. B., hvaraf fynes följa, at om den ena makan for-
klarar fig for den andra, at vilja andra fin förberörde
terordning, ehvad orfaker dertil månde vara-, kan den
andra det icke forvågra; då den och på fin fida en
annan forordning gjora kan. Men fkier det af endera
hemliga, bor thet, efter vårtanka,. icke galla.

Om atta, fom dro narmaß beflachtade, bbra tillika
vara förmyndare eller giftomän fhr en min¬

derahrig , om de vilja, och äro
dertil {k ickel ige ?

Lagfiiftaren vil altid undvika och förekomma con-
fufion och oreda j hvilken merendels voro at befara,
om många flculle vara förmyndare tillika; då ofta den
omyndigas båda kunde biiiya förhindradt, och til ba-
kars fatt genom deras Ikiljachtighet och flridighet ii
förefallande mål; emedan det ofta förfares Mono ord-
fpråket lyder : fä mänga bnfvaden, fä mänga finnen.
Af hel annan befkafFenhet år det förmynderfkap fom
i XXTir. C. 5. §. A. B. omförmåles. Dock bör Do¬
maren få bårutinnan, (om eljeff, efter hvarje måJs fig
företeende fårfkildta omfiåndiheter förordna.

•Si* >
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Hvurfore i avledning af XX.. C. /. och 2-, /. /. /t..
B. endaß fader och moder, och-ej den ofri^a nar•
maße flacht, kunna vara fina barns förmynda¬

re ffaß an de ej äro XXX. ahr \ fåfom
8. Jf. i bemalte C. omformaler ?

Den naturliga fkyldigheten förbinder fader och1
moderat fe fina barn före, dem de til verlden fkaffadt;;
och de prcefumeras altfå, at förnåmligaft vilja fina barns
båfta. Men om de varda vanföhre, eller under tiden
funnos få finnade, at de mera förhindra ån befordra
barnens båfta; börden nårroafte i fliehten, eller tven-
ne i deras flålle af Domaren förordnas. Och, har Lag-
fliftaren, hår fom annorflådes, af goda fkiål, och for
angelågenheten fkull, fladgadt, at den måfte hafva
fyldt XXV. åhr, fom i gemen fkal til förmyndare för¬
ordnas, Imediertid voro det en illa finnad fader eller
moder > fom i anledning af XXL C. i. §. ofvannåmde
B. utan defto vichtigare omftåndigheter, (kulle vilja
fig ursåchta, at hafva behörig omforg och vårdnad
för fina egna barn,, enligic XXU. C. 2. §. S. B.
Emedan fkrfteliga afhandlingar [kola (kie med tveg-
ge manna om faken kunnige vitnen, fe I. C. 2. jf.
J. B., hvarjåre det likväl fiär teflatori fritt,
enligit XVI. C. /. /. A. B. at låta vitnen ve¬

ta teftamentets innehål, eller ej ?
At Lagen i detta C. och §. lemnade i tefhtoris

frihet, at låta vitnen veta teftamentets innehåll eller
icke, år, efter vår tanka, orfak, at vitnen til den
åndan egenteligen nödige åro at betyga, det teflator
af fri vilja, och vid ett af fiukdom oturberadt förftånd
det giordt, och med egen hand underfkrifvit; men in¬
nehållet kommer dem icke vid at vetax emedan och

A 3, åt-
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åtfkilliga omflåndigheter kunde vara, i anfeend e til
bviika, vitnen fkulie kunna teflaméntet förhindra, och
flridighet deruti förordfaka, dar innehållet dem voro
bekant, cfr. Andra fnrtfättuingen af ftroäda befvarade Lag'
jrägor, utgifne a f Herr B. J. AbIberg, f. 2. 3.
Hvarfbre icke Lagen tillåter at betiena (ig af tven
ne fienar uti ett ror, der allenafl en krok. eller knä
på rbrgången år > då man endafi behojver visning
af två fienar : fäfom ock at vid fådant tillfälle ej
mera än tvenne våderftrek i bållen under biertefle-

nen uthuggas , om och femflena ror, fe
XII. C. 1 f. J. B. der Jammctftå•

des fattas?
Figuren af delTa två

fienar år denna: men

fom man naftan al¬
drig kan tilfyllefl fö¬
rekomma flndigheter
om råmärken, få lån¬
ge ordlpraket fannas:
vil da träta, kiop dig
en jordtorfva, fom
emot det Italienfka
fvarar: qui bä, terra bä
guerra; ty har Lag-

fliftaren blifvit föranlåten at i ofvannåmnde rum uti
Lagen införa det rå och rör fkola låggas med fem
fienar, at få mycket klarare rågången giöra, antingen
tvenne eller flera byar ftöta tillfamman. I fkog och
mark finnes mångeftådes tvenne fienar flå fom kunna
likna råftenar, och gifva tillfälle til tviflighet. Derföre
år och ftadgadt, at icke allenafl fem ftena rör mäfte låg¬

gas
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gas, utan och ledare eller utliggare flrax derhos ,'fäv
tas, at fielfva ftafleden få mycket utförligare giöra.

Skulle någon ort få befkafFad vara, at fådana flo¬
ra (lenar ej voro at tilgå, fom på få flållen lårer yp¬
pas ; få har Lagen gifvit vid handen, huru man fig der
hade at förhålla. Tydelighet fkadar aldrig; men mör¬
ker gifver anledning til tråtor.
Om en pupill är fkyldig, at flå vid det contraft,

fom hans förmyndare för honom flutadt, når
han blifver myndig för än contrattet

til ända gådt ?
Pupillen år fkyldig at hålla det contrafl fom för¬

myndaren å hans vagnar flutat under defs minderåhrig-
het, fe IV. C. 9. §• J. B., der han ej kan vifa något fvck
eller egennytta vara förelupen, eller fådana omfcåndig-
heter infalla, fom uti Lagen, fe famma C. 4. §. och
XVI. C, 15. §. ibidem inforde åro, och flere.af dylik
befkaffenhet; få at man på en fådan fråga ej kan gifva
något allmänt fvar; utan måfle altid fes på de varande
omftåndigheter, i anledning af hvilka förberörde mål
pröfvas böra.

Något til uplysning af 1. C. 1. jf. B. B.
Til en byes å nyo byggande, kan ofta vara orfak;

fåfom om en^ by genom vådeld blifvit afbrånd, och
jordågarne åfåmjas at bygga den på ett annat bequåmt
ftålle; lå kan och en by af vattnflod forfloras, iå at
vederbörande måfle den annorflådes anlågga: vi fin¬
na och på flere flållen, at der nu grof fkog ar, har til-
förene by flådt. Och fom hvar jordägare i fådana by¬
ar vet, huru många ören eller ortugar han har i byen
ågt, få bör förfl, der den nya byen anlågges, bygnings
tomt utmatas efter den proportion i öre eller örtug m.
m. fom §, utvi far, at grannarnes andelar åtfkilja, fom
hvar och en ågt; få at den fom flörre del i byen förr
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haft, får ftörre alnetal till tomten i den nya byen; och
når den år lagligen med allas nöje utmätt, år den fe-
dan grunden till proportionen i åker ang och alla å-
goi;. Huru mycket jord i gamla tider år råknadt emot
et öre eller örtug, eller på ett marka land, har, utom
flere afledne Ingenieuren Agner uti fin tryckte Geoda-
fia Svecaiia eller ortuga delobok, åfven något derora
infördt. Men nu vila öre eller örtugar, (om ett hem¬
man i jordböckren år anteknadt före, allenaft propor¬
tionen hemmanen i (amma by emellan, utan affeende på
den quantitet af åker, (om (varade emot ett öre eller ör¬
tug i förra tider, utan endaft til den quantitet hela
byen nu åger.
Om dem plicbt, fom fin utfatte pant, hvarom ta•

las uti X. C. H. B., hem ligen återtager.
Alt det, (om man från annan olofligen tager, utan at

vilja det återfiålla, kommer i gemen under namn af tiof-
nad, i fådan bemårkelfe, fom Lagvitcre, det ordet i all-
menhet förklara. Fördenlkull, fom pant gifves ej allenaft
til borgenårs fåkerhet för det lånta; utan ock, at han
derutur kan unfå betalning, når gåldenår år in mora
folvendi, det år , icke förmår, år trög eller trefkas at
betala, utan at creditor nödgas, enligit 2. §. i ofvan-
nåmnde C. och B. med panten förfara; hvarefter den
famma blifver, 1 förmågo af denna §. et omedelbart laga
fång, titulus adquirendi, fe I. C. 1. §. J. B., och nårmafte
grund til fåkerhetens i debitoris egendom, förvandlan¬
de til creditoris egande rått. Altfå och emedan en
pant , för gifvit lån, år i panthafvarens hand i ftållet
för det han utlånt; och der låntagaren ftulit det han fådt
låna, voro han ofelbart en tiuf; följer deraf,-at når de¬
bitor fiiål panten tiHbakars, år det (å mycket (om hade
han ftulit det han fådt låna; hvarvid och flere befvå-
rande omftåndigheter fynes lammanftöta, fåfom bed rå-
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geri ro. m. hvilka detta brott giora nåftan fvårare ån
en enkel eiufnad , hvarom (e XL. C. 1. §. M. B., cfr. ds afHerr Hoppenßedt utgijne flrödde bejvarade Lagfrågor ,
fid. 12. 13. Skulle och debitor jemvål gifvit fin credi-
tor {kriftelig förbindelfe, fom och kallas fyngrépba^ kan
berörde creditor åndå fin fordring på det låttet förlora,
at debitor påftår honom hafva panten forfatt, (å at han
den bör betala, utom annan olågenhet dervid, fom 3. §. imerbemålte C. omrörer, cfr. och der* 7. §. ibidem. Uti
iådana mål, förefalla ofta lå fårfkildte omftåndigheter, at
i Lagen ej något vift kunnat utiåttas, iom til alla mål
låto fig låmpas. Äfven (om når pantens quantum eller
vårde år ftörre ån lånet, bor i acht tagas, huru långe lå¬
net ftådt, få at råntan, fom lågges til hufvudftolen, fe
IX. C. 7. §. S. B. abforberar eller upvåger hela panten,
eller och blifver ftörre; hvilka omftåndigheter med fle-
re vid hvart och et fårlkildt forekommande mål öfver-
vågas cch profvas måfte, lå långe det heter: minima civ*
cnmftantia variat rent. Och ehuruvål man icke kan fågas
egenteligen ftiåla fitt eget, få afhånder man likväl

, i få måtto, for flem vinnings {kull, creditoren, emot
hans vetenfkap och vilja, famt honom til fkada , den
befittning, rått och fåkerhet han lagligen fådt i den pant,fom honom i ftållet för betalning cils vidare blifvit of-
verlåmnadcfr. Herr J, Knills utgifne forfta Fortfät'
ning af ßrodda befvarade Lagfrågor fid. 7.; hvarföre
och en fådan fiajjs ftöld af Råtts Kloke furtum poffes-
fionis kallas, i aniéende til ftraffet vida fkildt ifrån det,fom Lagen i IX, C. 4. §. B. B. omtalar, hvarmed och
Romerika Lagen inftåmraer, cfr. Herr J. L. AmmelgrensDeputation de Contre&atione rei aliena }. 111.

Om och huruvida man i anledning afXL. C. S- Jf.
M. B. far gildra får tiufvar?

At gildra för tiufvar, få at de allenaft fafthållas, på det
B man
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man måtte få fe och kienna dera , at de få mycket låttare
mage kunna öfvertygas, år ej illa gjordt; men (å gildra,
at de taga (kada til lifvet eller deras lemmars fordårf-
vande, år flraffbart. For längre tid tillbakars ar håndt,
at en fom ofta mifte jern utur fin bod, och til at ut-
forfka hvem honom det afhånde, upråttade han tvenne
gilder, der låttaffc var i boden fig inbryta. På den ena
fidan fatte han behändigt en piflol laddad med kula, på
den andra fidan en bona laddad med hagel; om natten
därefter kom den^om årnade fiiåla, och få (närt han hade
lädt hufvudet inunder (yllet, och dervid kommit at röra
vid gildret, geck bollan lofi:, och fkiöt tiufven genom huf¬
vudet, at han ftrax doride. Denna gildrare dömdes til
hel mans bot, oanfedc han betygade, det hans tanka aldrig
varit at (kada tiufven til litvet, ;utan allenaft til någon lem.Han hade åfven bordt betänka, at ti'ufven geno\m denna
brådod åfventyrade fin falighet, hvaremot prilet på jer-
nec ej kunde komma i någon jemförelfe.
Huru firajfas den, fom tillägger annan någon grof

mißgierning, men gitter den ej bevifa?
Det årahid at i acht taga, om den fom någon injuriarealis år tilfogad, (kulle målet högre rubricera ån det

vid ranfikningen befinnes, kan man icke ftraxt beläggaden lidande med ftraff, dertore at han farit vill om ti-
tulo criminis, når han bevift det han lidit * och då år
nog at Indens fiipper med det ftrafr, fom Lagen på la?-fionen utfått, utan at lågga den någon plicht nppå fom må¬
let något fvårare angifvit. Men påflår den klagande åndtc-
ligen, at det angifna målet bor for få qualificeradt anfes,
fom han det rubricerade, f hllla vi före, at domaren ågerprofva, hvad flraft i anledning af LX. C. M. B. må kunna
lämpas efter omftåndigheterna, de der, om icke altid, åt-
minftone merendels, åro af olika belkaffenhef.

G; A. Å


