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ÅTTONDEFÖRTSÅTNINGEN
AF

STRÖDDA
BESVARADE LAGFRÅGOR.

Hvilka,
Med den Vidt Lagfarne

Juridifia Facultetens i Upfala
famtycke,

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

Vettenfkaps Societeten hårftådes,

Doct. DANIEL
SOLANDERS,

Infeende,
Til almånt ompröfvande åro utgifne

Af

MARTINUS NORENBERG
från Veflergvtbland»

Uti den ftorre Guftavianfka Lårofalen
f. m.

> Den VI. Decemb. MDCCLXXVII.

UPSALA,
Tryckt hos Johan Edman, Kongl. Acad. Boktr.
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TILL

HÖGADLA FRU

BRIGITTA EKENDAHL
Född von SANNEN,
MIN HULDASTE MORMODER,

OCH

REGIMENTS C0M

Adel och högacktad

Hem PETER LORENTZ
NORENBERG,

MIN HULDASTE FADER,

Då jag det forfta prof utaf min infigt gtfver,
At Er, fjvars hulda nit min välfärd vårdat bar y

Jag det med flårfta fkjdl i ödmjukhet til/krifver;
Acb! fågne detta blott min Mormor och min Far l

Min



Min Mor jag mifte förr, ån jag att förja lårt;
Min hulda Mormor flraxt fin dotters rum intager r

Och lika med min Far för mig den omforg drager %

Som vifar,, att mitt val dem varit altid kart.
Jag önfkar Er den lön y fom kan mot mödan fivaray,
Och mig den [alla lott y att bägges fagnad vara..

MIN HULDASTE: MORMORS
och FADERS

Lyåigfit T)otursfött och Sott
MARTINUS NORENBERG.



Huru ärfva en barnlos Prefls ar[vingar honom?

årt fvar på denna fråga år detta: de åro Prefte
arfvingar och fåledes bor conditio defunfti, eller

defs ftånd och vilkor fom årfves, altid i fådan håndel-
fe anfes; hvaraf följer, at de leda fin rättighet til arf-
vet efter honom, fåfom Prefte barn, fe 11, C. i. jf. Å.
B. och år det en almån regel, fom vid alla arffall bor
i acht tagas, at man har at råtta åg efter dens jura och
vilkor fom årfves; och måfte fåledes deffe arfvingar,
i hvad ftånd de åro , fåfom Preftebarn til arfvet conli-
dereras, då qvarlåtenfkapen emellan dem delas efter
Stadslag, fe Preß, Privil. af år 1723. 13. pun&en. Hår
vid kan bifogas, hvad den vidt berömde EHREN'
STRÅLE i fm Junspr. Civ. p. 400. hithörande omför»

Om /. /. uti LX. C M. B. kan lämpas pä den 9

fom falfkeligen och af argt upfåtangifver och
för rätta vit binda en hederlig och ojkyldig
man til tiufnad, men gitter det icke?

Hårtil fvaras ja; emedan hans upfåt år, at derige»
nom afklåda fin nåfta hans heder och exiftimation ,
hvilket år det grofvafte ftycke , fom någon en årlig
man kan tilfoga. At Lagen vid ftraffet på tiufvar fe
XL, C. M. B. icke uttryckeligen utfarter, at de fkola
vara årelöfe, hindrar icke at de åndock få böra an-
fes, efter fom fielfva gierningen få högt fkadar eller
violerar de öfriga medborgares fåkerhet, at ej någon
en fådan bof kan tro, och altfåhafver infamiam med
fig. Men i viffa mål har varit nödigt , at uttryckeligen
tillägga poenam infamige, icke för det, fom fkulle de

måler.

L a va-
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vara grofvaré ån tiufnad, utan til at derigenom jemn-
vål få mycket mer affkråcka andra ifrån fådanne mifs-
gierningar, fom eljefl i gemen icke torde hållas for
få grofva. I tiufveri håller ofeltbart den ena tiufyen
den andra for en fkålm, når han ifrån honom ftiål,
faft ån begge fig famman fållat at fkada en annan; ån
mera kunna årliga, och fig om dygd beflitande menni-
fkior ej annat tänka.

Något til uplysning af 10. /. uti XXV,
C. R. B.

Hvad den hår nämnde Riddare fyn angår; få e-
medan Lagen icke gifver tilfålle, at Nämndens fkiljach-
tighet emot Ledamöterne fkulle något verka, år at be¬
finna, det uti Hårads och Lagmans ting år allenaff en
perfon utom Tolfren, fe /. C. 1. 2. §. §. R. B., men på
en Riddare fyn åro fem Vittre och Lagfarne Mån,
de der ock åro forfedde med den myndighet, at emot
deras dom icke någon får foka Konungen; och år alt-
få deras utilag i det anfeende, fom hade Konungen
fielf dömt: hvarföre uti denna förrättning, icke någon
annan -reflexion fynes böra på Nämnden göras , ån at
de kunna gifva någon underråttelfe, och uplysning af
bruk ochfedvånja, m. m.,/<? 1. C, u. jf. R. B.

Något til uplysning af iß, Jf, uti
XXX, C. R. B.

Hvad tiden angår, at hos Konungen klaga ofver
Kongl. Hofrättens utflag { anledning af denna §., få
bor den fom klaga vil på fått fom hår förmåles, bety¬
ga fltt mifsnöje på tridie dagen , fe XVI. C. 2. §. D. B.
och fedan innom halfva Revifions fatalierne, ingifva fi¬
na befvår uti Kongl. Revifionen, fe y. §. i hem. XXX. Ca~
pitel. Men år ej det et fådant utilag, fom meddelas par¬
ten i Kongl. Hofråtten, utan fåfom i en grof fak fåndes
til Exfecutoren at verkftellas, kan den fom klaga vil,
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ju förr defs heldre, hos Hans Kongl. Maij:t i Hans Ju-
ftitiase Revifion fm klagan andliga, få framt han vil
undvika verkftellighet af utflaget. Men fedan hans kla¬
gan år antagen, hvilar med utflagets fullbordan , til
defs af Konungen biifvit i nåder fefolyeradr.

Jemnfbrelfe emellan L C. 6. {T. UtJ. B. och
X. C. 2f. /. R. B.

Vi arimårke'-härmed i gemen, at ädelt finnade kän¬
na altid for hvarannan en hemlig; dragnings kraft och
högaktning, i afficht pä dygd och förtienfier; til ock
med hos dem, fom de nödgas anfe for fina ovänner.
Således åro vi ock fkyldige, at vifa fefpefl och vörd¬
nad för de förnämare i proportion af. det företräde,
fom de hafva i (amhållet, relativt til deras embeten och
tienfter, varandes denna fkyldighet en fölgd af den fub-
ordination, fom år fiadgad i en Stat. At på något o-
tilbörligt fått den famma violera eller förolämpa, år
det iåmma, fom bryta emot den ordning, hvarförutan
ej något Samhälle kan hafva beftänd. Således och på
det Konungens Befallningshafvande uti de hos honom
förekommande mål, icke må hindras med obehörige
tilvitelfer af dem mot hvarannan, fom hos honom lkrif-
ter växla; få har Lagfliftaren uti VtJ. B. på flere ftål-
len, jemvel ock i XX. C. 16. §. R. B. lemnadt honom
frihet , at derüti hålla fkick och ordning, vid fitt utfök-
nings rum och ftåile, med fmårre böter, hvilka åro af
den befkaffenhet, at de varda endaft ålagde för den
tidsfpillan och den vanheder, Befallningshafvände der-
med förorfakas; men fkulle det pröfvas flcåligit, at par¬
ten, fom lidit, borde til fin heders bevar, erhålla böter
på den brotfliga efter Lag, för tilvitelfe, föracht eller
oqvådins ord; fe LX. C. M. B. hvilka böter åro af an¬
nan befkaffenhet och fördelning, famt kunna af ingen
annan ån Domaren ålagde varda; få forvifar i en få-
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dan hindelfe Konungens Befallningshafvande parterna
til Domftolen, at derom med hvarannan utföra. Hår-
af fynes, at defia Lagens rum icke ftrida emot hvaran¬
nan, utan angår den ena Lagen de boter, hvartil for
fkymfelig utlåtelfe någon blifver brotflig, emedan det
fkedt infor Konungens Embetsman, hvars enfak böter¬
na ock åro, fe X. C. 2. §. Utf B.; men den andra om¬
nämnde Lagen anfer de böter, hvilka parten fom lidit
kan efter Lag för fin egen fkuil påftå fom erfåttning,
hvilket Domftolen äger at pröfva.

Något om intekning in quantum Juris
eller niß quid novi.

Tilförene, men icke nu, gåfvos de få kallade iii-
tekningar in quantum juris, m. m. hvilka Domaren vid ~
förfta anfökning meddelte, fom dock icke var få rime-
ligt. t. e. A. beütter et gods genom morgongåfva, fe
IX. C. 4. §. G. B.; B. defs fon hvilken bemålte gods el¬
ler faftighet efrer hennes död bör tilfalla, gör gåld hos
C., fom, uppå begäran kunde få intekning på ofvan
berörde fått uti detta gods. Förr kunde ock hypotheti-
eerande af faft egendom fke privatim, och ändock äga
laga kraft; men nu mera icke få; utan bör hvad FIL C
7. §. R. B. förefkrifver, härvid noga i acht tagas, emedan
genom förftnåmnde pantfåttningar hvarjehanda oredor
kunde upkomma och creditorerna mårkelig Ikada tilfkyn-
das. Böra fördenfkul alla intekningar offenteligen fke, på
fått och vis fom bemålte Fil. C. R. B. m. m. förefkrifver.

Något til ziplysning af claufula commijforia ^ i fyn-
flerhet bvarfüre den få kallas»

Claufuler eller vilkor, förekomma ofta i Lagen, fåfom
ock hos dem, fom deröfver ad ufum pra&icum commen-
teradt. Ibland dem åro ock Claufula : rebus fic ßantibus,
och re integra, fåfom ock den förftnåmnde förevarande.

Dy-
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Dylika konfte - och orda-termer in praxi brukeliga„
kunna ej få låtteligen til deras råtta mening förftås.
Hvad nu den förfta elauful vidkommer få förekommer
den, når et ilutadt contrafb uphåfves, når någon oför-
tånkt håndelfe emellan kommer; fom man ej kunnat
vågia eller förefe, jemf C. C. XXIV. §. 2. B. B. XV.
§. 4. H. B. it. XXXVIIL M. B., hvilken om den förut
varit kunnig, hade man til afhandlingen icke famtyckt;,
få at faken fåttes i det ftånd, fom den var förut in¬
nan fordraget fkedde, t. e. Lån, fe XI, C. H. B. o. f v.
Vidkommande claufulen re integra, få menas dermed
det famma fom Lagvittre kalla tra&atus eller påtingan¬
de, det år at något vill ånnu icke emellan de {lutande
år afgiordt, fe 1. C. 1. §. G. B. I. C. 6. §. H, B. få at de
contraherande,, ånnu icke fådt någon inbördes förvårf-
vad rått, Jus qusefitum, til der, hvarom dem emellan
år afhandlat; få at det hår i enderas behag, at fig an-
norledes betänka, Hvad nu egenteligen claufula eller
pa&um legis commifforke vidkommer, få innebår den
efter Romerfke Lagflilen i början ett paölum eller of-
verenskommelfe, emellan borgenär och fkuldenår, af in¬
nehåll, at om den fenare icke på förfall dagen, fe IX.
C. 2. 4. §. §. II. B. gåfden betalte, fkulle panten hört
borgenär til eller varda hans laga fång, i kraft af den¬
na elauful, fom kallas lex eller lag; ej derfore, at Ro-
merfka Lagen få ftadgadt, utan få vida ordet lex of¬
ta betyder det famma fom afhandling, öfverenskomman-
de, affked eller contra£t, emedan det hörer til en laga
afhandling om lofiiga ting och årender, at den må le¬
gem contraBui dåre-, fe 1., C. 2.. §. ff. B. alt fom bemålte:
B. det på flera ftållcn utvifar, hvarföre ock denna elau¬
ful rätteligen heter lex commijforia, och icke paBum le¬
gis commtjforiß, fafiån fielfva Påfve Lagen få talar. På
vårt fpråk lyder denna elauful få: der jag icke:
min fkuld til N- N, på den eller den tiden betalar, fe

IX
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/X (?. 2. och 4. §. §. H, B. få fkal den til honom af
mig lemnade panten dymedelft vara hans egen köpta
egendom, famt förftånden och förfallen, fe /. C. /. §. J.
B. Icke defto mindre, biel denna clauful med tiden hos
de Romare få bitter och forhatelig, at den af Kejfaren
CONSTANT1NUS ftrångeligen blef forbuden, icke af
den grund, fom fomlige mena, at hår fammanfmålte
tvenne contracler, kiöp och pant, utan egenteligen i
aflicht^ der uppå, at hår fom eljeft, ofta bruk och mifs-
bruk åtföljas, fåfom ock at bedrägeri och hvarjehanda
illgrep fig få i denna handel kunnat infmyga, at ofta
för en liten forftråckt penninge fumma, gåldenår går i
miftning af en nog dyrbar pant, jemf. de af Herr Joh.
Elers utgifne Stvöä. bejvar. Lagfrågor , fid. 19. Men hvar-
före denna afhandling år vorden kallad lex commifforia,
år Lagvittre emellan mycken ftridighet. En del vilja
at ordet committere fkulle i detta fall betyda det famma
fom delinquere, af den orfak, at gåldenår hårutinnan
handlar emot lex ftipulationis, eller det fom honom och
borgenåren emellan flutadt och belefvat år; i thy, at
han å förefatt tid fin fkuld ej betalar. Men en fådan
mening år i fynnerhet af andre Lagvittre ogillad eme¬
dan icke altid uti denna materia comtniffi, blifver fråga
om fel eller brott, utan ock ofta når ett utfått vilkor exifte-
rar, fe vidare bdrom de ander min BBMSIDIS tilfyn flere
utgifne Difputationer de Conditionibus. Likaledes famman-
flöta fåledes ofta civile årender, når rättigheten at i an-
feende iil dem agera uprinner; antingen af fielfva af-
handlingen eller vilkoret dervid; til följe hvaraf, den e-
na parten börjar at in foro eller eljeft, handla mot den
andra; då ej mindre fielfva årendet, ån parterna mot
hvarannan lika fom ftrida, det år, föka och fvara. Vi
ftyrkas få mycket mera i denna mening, fom den vidt

berömde COCCEIJ år hårutinnan på vår fida.
G. A. A.


