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Om arftåcht per capita och per fiirpes: fatnt huru•
vida helbroders bamabarn ma ttUika med

halßroders barn ärfva, i anledning
af III. C. 2. j. //. A. B?

an fåges då fuccedera eller årfva per capita, Gall.
par tete, når få många arfsdelar conftitueras,
fom de årfvande perfoner åro, hvilket de Ty-

fke Lagvirre fålunda uttrycka: fo viel mund, fo viel
pfutid, då de åro jemnarfva, i lika led och i lika gren,
Je 11. C. i. jf. Å. B. Til ex. A år j
död, efter honom Ikal arfvet fkif-1 A.
tas; då åro B, C, D, jemnarfva.
Men tvårt om fuccederar man per
fiirpes, når få många arfsdelar con¬
ftitueras , fom ftirpes åro, ifrån hvil-
ka de årfvande perfoner nedftiga ,
utan at man hafver affeende på per-'
fonernas mer eller mindre antal, fe L. i. fp. i.ff.defuis
& legit. bered. Germ, wenn fie (perfonerne) in die Stam¬
me gehen, oder der Stämme theil nehmen; då de åro
famarfva, varandes merendels af olika gren, eller af
olika led, (e LL C 2. $. famma B. hvilket genom föl-
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Jande fchema rörde blifva
tydeligare: &, c, d9 e, f\
åra alla arftagare efter a;
b tager en lott, c tager
tvånne, fåfom den hans
farmoder g och moderfa¬
der b taga bordt; d'r e, f,
taga ej mer tilfammans ån
det fom k tillkomma kanr
cfeffe åro fåledes famarf-
va. Så, bör man ock hår -

vid anmårka. hvad ordet reprajevtntio> eller trådande l
annans ftålle och rått, egenteligen betyder: i få måtto
at det år en rättighet, hvarmedelft barnen tråda. up>
och intaga lina afledna föråldrars hålleoch repra? Tente¬
ra deras°perfoner, icke juris fi&ione, enligit Romer fk a-
Lagen,, utan efter Lagftift-arens förordnande på goda
fkiål grundad t j fa at de taga få mycket af arfvet fom
deras föråldrar, om de lefvat, taga bordt, fe III, C. 2
A. B. De Tyfke fåga: die kinder treten in ihrer Eltern
fieüe, fom eljeft Gallf plågar uttryckas medelft ordfpåket
le vif Jaifit le mort»

Hvad nu frågan egenteligen vidkommer, få bör
dervid achtas, at repraefentation. å fidone ei lånare:
ftråcker fig, ån til brodersbarn y
fe III. C. 2. Jf . ofvannåmde B\;
fåledes kommer ej C til arfvet
efter den döda A, utan B fom
genom D år halfflacht med Ä>
tager altfamman v fe 3 , /, 12,
£f0 ibid. cfr. Kongl. Sven Hof Ratts
Dom d. 12 Dec. 1741. famt Stridda
Befv, Lagfrågor, utgifne af Herr
B* E, Hoppenstedt, J. ß. o. f..
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Något om inventarier eller bouptekningar, /' an¬

ledning af 4. /♦ i XIX. C. A. B.
En förmyndares plicht och fkyldighet år, ibland

annat, at låta den omyndigas arf i loft och faft uptek-nas, te XXII. C. 1. §. A. B. hvilket giöromål kallas bo-
uptekning eller inventarium, delignatio bonorum, reper-toriurn, m. m./e L. Tutor , qui repertor. 7. pr. ff. de ad-miniflr. tutor, och det af den grund, at honom ålig¬ger , fom i detta fall bor giöra redo och rakning, atvetta ftatum familiae, eller boets art och befkaffenhet;få at inventarium fåledes år et hufvud document, titeloch grund til hans redogiörande. Defs upråttande^ kanicke efter vår Lag undvikas- Je IX. C /. §. Å. B\det ordet fkaf i början af 1. §. h. c. utmårker , ochat regeln: provifio hominis facit cejfare provifionem legis,hår afven tål undantag. Fördenfkul må en förmyn¬dare med förmynderfkapet defs förinnan fig icke befat¬ta. Och fom denna uptekning bör lkie til creditorersoch flere vederbörandes, i fynnerhet de omyndigas,underråttelfe och fåkerhet, cfr. Kongl. Refol. pä Preflerfk.bejvär af d. 14. Sept. /75/. §. <j\; altfå kunna de affkrif-
ter af inventarier, fom i Råtten forfeglade ingifvas, atboets fattigdom icke må yppas eller förmögenhet åftad-komma afvund, ej nekas någon af arfvingarne, fomicke har tillfålle at fe original inventarium, at, på giordanfökning, få del deraf; då famma copiale inventariumuti Ratten upbrytes^ i den fökandeso, och någon annansaf vederbörande, närvaro; och tillätes den begierandedet affkrifva, i någons af Råttens betienters öfvervaro:fedan lefvereras det tilbakars, och under Råttens för-
fegling åter förvaras, cjr. dndra Fortf. af Strödda be/va•rade Lagfrågor, utgifne af B. I. Ahlbirg, [ 4*
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Något til ordens uplysning: vil man for annan

orfak, m. m.» uti V. C. 8. jf. J. B.
Klander eller vindicatio rei venditae, fe I. C. 3. §. H.

B for annan orfak ån börd, fe Fl. C. jf.^ B. kan gio-
ras: i. i anfeende til perfoner fom fält: på kiop, fom
upbiudes, fe IV. C. ib. derföre at fåljaren icke haft
macht at fålja, Ce XI. C. /, 6. §§. G. B. XXII. C. 3. §.
Å. B. IF. C. 7, 8. §§. J. B. L C. 8- §. H. B. i thy at
han antingen ej varit myndig, fe XIX. C. 1. §. A B,
icke ågare,/* X. C. i. §. i?, litet vetande, fe XIX. C.
4. §. A B. vanvettig, fe IF. C7. §. J. B. cfr. XXXII.
C. /. §. M i?. drucken, elf. IF. C. 7. §. <7. Ä illa fiuk,
f/r XX/. C. 1. §. i, X//. C. /. §. R. B. trugad, loc¬
kad eller förledd, cfr. 1. C. 1. §. H. B- IF. C. 3. §. U. B.
i anfeende til vårde, fe I. C. 3, §< H. B. eller vilkor, fe
I. C 2. §, J. B. fom icke kunna fullgiöras, fåfom phy-
fice eller moraliter omöijeliga: 2. kan ock fadant fkie, i
anfeede til faken fom fäljes: når egendomen tilhÖrer nå¬
got bolag, hvars flera förvaltare och delhafvare til defs
afhåndande icke famtyckt, cfr. XI. C. I. 1. §. A B.
XF. C. B. B. då den tilförene varit fåld åt någon an¬
nan, fe IF. C. 4. §. y. B. då någon ftadgad inrättning
år, at den ej far fåljas eller fkiljas, til cex. et få inråt-
tadt Fidei commifs, cfr. XVI. feqq. C. A B. då egande
ratten och nyttjande råtten icke åtföljas, je FII. C\ 2. §.
V B. cfr. Kong. Brejv. af d. OB. 1742 och Kongl. Svea
Hof Ratts Bref af d. 21 ÖB. famma är: då faftigheten ic¬
ke får föndras ifrån det ändamål, hvartil den år anlla-
gen, cfr. IF. C. ß §. J. B.\ 3. for Kioparensfkuf kan
ock klander fkie, i fall han år förbuden at kiöpa i af-
ficht pä fin bärkomß, til ex. ofrålfe at kiöpa Såteri, fe
Adel. Privil. d. 16. OB, är 1723. §. 27: Handtering, til ex.
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Stapelftads Borgare och Bruksforvaltare ät kiåpa Bergs¬
mans hemman, fe Kongl. Refol. d. ij Nov.' 1664. §< hvil-
ket åfven forftås om Ståndsperfoner, Adelsmän och
Kronohetjånte, fe Kongl, Re/d. pä Allmogens bejv. d n.Nov.
1686. §• 28\ ocb fribct, e. gr. en fiende, utiåndfk krigsfån¬
ge. En annan fak år, om deffe fångar antaga vår E-
vangelifk Lutherfka låra, och flå hårftådes fina bopålar
neder, fe Kongl. Defen]'. Commisf. Bref til Landsbofdtngarne
d. 21 Jun. 1709 och, 31 Maji 1710. o. f. v.

Något til uplysiiing om tefles fingulares eller vit-
nen, [om hvar för fig något fedt eller hbrdt

ha/va, i anledning af 2/. §. i XV11. C. R.
B • ocb huruvida man år fkyldig at

vitna mot fig jielf7 . .

Vitnen kallas i gemen de, på hvilkas ord man fat-
ter tro til fa£lum. At judicielle vitnen fkola, forrån de
vitna, afiågga ed, fe XXI1. C. /8- §. R. A. finnes i Mo-
fis Lag, ofs vitterligen, ickeftadgadt, ehuru hos Judarne
fernhanda fiags edgång med deras fubdivifioner varit
gan gfe, fe J. HENR. G THONIS Lex. Rahb. Philolog. v.
v. juråment. och tefr. ocb Herr PRJES1D1S Disp. de Pro¬
bat. düorum'teil, in aß, curiaIi^ de brukade likvål avifa-
tionen eller formaning at fåga fanningen, cfr.XFl]. C-
18. §. R• B. At vitnes eden fkal aflåggas, innan vitnet
feck giöra fin beråttelfe, år förft i Kejfarens CON-
STANTINI MAGNI tid borjadt, fe L. 9. pr* C. de
teß. De Grseker och Romare likafom Judarne, fågo
måft på vitnens frågd, det år, fådane, fom genom ef-
terdöme af ofirafFeligit lefverne, gifva mera vicht åt
fina ord, ån genom eder, hvarmedock vår Lagin-fiåm-
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mer, fe XVII. C. 7, 2p. §. §. /?. 2?. / dä de på et förftån-
digt fått deras beråtte fer afgifva: når de lånt fina
ögon at fe det i fråga varande föremål, och fina oron
at hora det iom förtåljes, fe 24. §. ib; emedan otvifvel-
achcigt år, at våra utvårtes finnen, når alla dithorande
omftandigheter behörigen i achttagas, ega veracitet i
fådanmåtto, hvardl de af naturen årodanade, och kunna
bibringa fåker underråttelfe; varandes defsutom fenfa-
tion eller kiånflen medelft ögon, öron, m. m. den låt-
tafte kunfkaps grad; halft fom den endaft har at fkaffa
med närvarande ting. Således fågas de icke hafva fen-
fum communem, fom det förhänder varande ej kunna åt-
fkilja. Hvad nu demonftratio år i anfeende til vetten-
fkaper, det famma år vitnesmål i afficht på laga vits¬
ord och trovärdighet, fej > 16, /B.§. §. ib. Och huru kun¬
na fa&orum fanningar annorlunda, ån genom vitnesmål
conftateras, få vida de förut, och på annat fått ols icke
kunnige åro? Det hörer ock til vitnens validitet och
kraft, at der de voro, fom en del Råttskloke få-
ga, negantes, eller at alla ej hade fig fa&um bekant ,
men tu det intygade, blifver det en fanning eller veri-
tas judicialis hvad defle intygadt,^ XFI1. C. 2p. §. R. B.
De måge varaoculati, ögon, videvaru eller åfyna vitt¬
nen, eller auriti, öron vitnen, ehuru LUCIANUS kallar
verba alata , och SENECA teftes de auditu, fecunda no¬
ta , fågandes på et annat ftålle: bomines amplius oculis,
quam auribus credunt; ftår dock faft, på ofvannåmde
grund, at de vitnen ega vitsord, fom åro de båfta i an¬
feende til quantiteten ooh qualiteten, Je 20. §. ib. Sådana
teftes oculatos eller auritos fordrar ock POLYBIUStilHi-
ftorifk trovärdighet, hvilket dock MENCKENIUS uti
DifT, de eoy quodjufium eft circa teßimonjjiftoricorum ve¬
derlägger.

Hvad nu de vitnen angå, fom hvar för fig, och ej til-
li-



8 ) 43 ( ft
fika något fedt eller hordt hafva, fom eljeft kallas teftes
iingulares, Cå voro i anfeende til fingularitatem obflativnm,
diverfificativam och •cumu/ativ im, hva-rom Lag och Ratts-
kloke formåla, många omitåndigheter tat i betänkan¬
de taga; få at en fådan uti vifta håndelfer, ej annor¬
lunda ån fom delator eller angifvare borde an fes; få-
fom, då någon blifvit admitterad at virna, och af hans be-
råttelfe funnos, at han allena hördt det han vitnadtom; di
bör han anfes fom delator, emedan det han i få måtto
vitnadt, icke hade kunnat utfpridas, utan genom honom
ailena, få at hans utfago altfä ej något verka eller ope¬
rera kan, fe XKIJ. C. 7, §. R. B. cjr. Kongl Refcript. tilÅbo HofRätt y d. 24 April 1754, ferdeles i brottmål,
fe likväl ii. §. ibid jemford med Kongl. Brefvcn d. 23 Mars
1338 och d. 4 Jul. 1741, och i andra mål fom et laga vitne,
cfr. Kongl. Utßnget d. 10 Mars /757. Och fom et vitne ej
år aldeles tilråckeligit, få åro ock ofta många teftes
fingulares, ån mindre, når de icke uti omftåndighe-
terna hålla ens, få at den ene förfvagar den andras tro¬
värdighet, fe 2j>. § i ofvannamde C, Imedlertid blifver
mången fak få bemandtlad, at den hvarken med fynen
eller hörflen, utan allenaft med diupt efterfinnande och
noga Ikierfkådande kan blifva utredd, likafom for-
fkiamdt vin kan fynas klart i glafet, men duger ej når
man fmakardet: front is fallax fides.

För öfrigit at en fkal vitna mot fig fielf, kan
man icke begiera, men om parten beropar fig på ho¬
nom, icke hafvandes anledning, ar målet honom rörde
och Domaren altfå tillåto honom vitna, giör han för fit
famvete båft, at han jemvål utfåger det fom honom fielf
befvårar: men emot den, fom genom hans vitnesmåli
blefvo correus, kan det icke galla, fe 7. $.J. C,
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Sluteligen, hafver jag härvid, få väl til mina med-
ftuderandes tienft, fom egen nytta, bifogadt följande fche-
ma, hvilket til ftörre delen år et utdrag, af framledne
Kongl. Revifionso Secreterarens Vållborne Herr DAVID

EHRENSTRÅLES afhandling om Contra£ter, uti III
Afdelningen af hans Jurisprudentia Civilis.

G, A. Å.



Perfoner ( eller-

Får fig fielfve /Achtenfkap, I. C. i. §. G. B. rn. m.
betraktade \ Bolag, XI. C. i. §. Å. B. och XV. C. H. B.

något vift de¬
ras fa£tum.

Contra&er
åro antin-/

gen

Principales
[om fbr fig jjelfva
flutas, ocb anfe an* '

!

tingen
eller

Lofgifne j
fomäter drol eller

eller

någon
Egendom
ocb röra

Ägande
Råtten

eller

nyttiande
Råtten

AccefTorii
bvilka i afjeende
pa andra flutas, I
ocb anfe antin»
gen

någons fåkerhet, [om

eller

någon årkiånfla, [om

jForbudne, de der angå fortuita y fåfom

'Depofitum, Inlagsfå eller fortrodt gods, XII. C. H. B.
LocatioCondu&io operarum, XIV. C. H. B. operis XII. 12. §. ibid.
Mandatum, Ombnd, år antingen Judiciale XV. C. R. B. eller extra fudiciale XVIII

C. H, B. cfr. 1X11. C. A. B.

Gåfva, I. C. i. §. VIII. C. J. B. cfr. om Faßninga gdfvor, III. C. 8- §. G. B. Morgotigäfva,IX. C. 4. §. ibid. Om hemgift, XVL C. ib. Teftamente, XVI. fqq. C. Å. B. Faddergdfva XVII. C. 2.
§• H.B. Donatio remuneratoria ellerga/vaför moda XVII. C. q. §.H.B, och XV.C. 12A.R. B.
Gdfva af jremmande Herrfkap IV. C. 6. §, M. B. Gdfva för oloflig orfak, /. C. 12. §! R. B. m. vt.

EmtioVenditio, Ki5p och Salu 5 Naturalis & Artificialis, hvarom handlas i II. intil
det VIII. C. H. B. o. f. v. cfr. Kongl. Växel Stadgan af d. 21 Jan. 174$.

Mutuum, Forftreckning i penningar eller vahror, IX. C. 1, 2, 3, 4,11,12. S6.Hbvarmed jemnf. IV. C. U. B.
Permuta tio, Byte och Skifte, fe l. C. x. §. III. C. IV. C. 2. §. in fin. XI. C. 4. §. J. B.-det fenare betyder ock dcvifio eller delning. XI. C. 2. §. A.B. X. C. 4. §. och XIX. C. 4. §. B. B.

fCommodatum, Lån, XI. C. H. B.
\ LocatioCondu&io rerum, Lego och Hyro, XVI. C. T. B.. XIII. C. H. B. XXVIII
\ C. B. B.

fPant, X. C. i - g. §. i H. B. IX. C. J. B. cfr. XVII. C. 73. §§. H. B. V. C. <T./ U B. VII. C. 7. §. R. B.
\ Borgen , X. C. 8. folj.§.§. H. B. XXVI. C. R. B. jemnf. IF. C. 12. §. U. B.

t Rånta, IX. C. j. följ. §.§. H.B. cfr. V. C. 11. §• IX. C. 7. §. J. B. r «
\

j Spel, Je Kongl. Plac. mot [pel och dobbel d. 12 Nov. 1^79. Porklar. d. j Decemh 7719. och KonglI Forordn. d. 72. Nov. /750. Förklar, d. 6 Ottob, /75/. Jamt Kongl. Förordn.. d. 7. Jun. 1749.^jVad i fe V. Cap. Förfäkrings B. Sib L.



 


