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Något om ordet forvärjva uti i, /. XIX. Ca-
pnlet A* B.

Det år bekant, at egande ratten hos de Romare for-vårfvades ej allenaft af en fielf, utan ock genom
ens föner filii familias och trålar, m. m„ faft ån

på olika fått. I anledning håraf kommer och det fl
kallade peculium-y fom man fåga ville pecuniolum, det år,
püfilium Patrimonium, härvid at i achttagas, fom före¬
nämnde föner eller trålar egde til fri förvaltning för
fig allena, från fine föråldrars och herrars egendom
aflkildt, Gernt. abgesondert eller fondergutb. Detta pecu-
lium var hos de Romare fyrahanda: caflrenfe eller mili-
tnre^ hvilket JULIUS C/ESAR, under fine krigs opera¬
tioner, til upmuntran for de i falt tienande förnämliga#,
ftadgat: quafi caßrenfe, det fonen, occafione militiaé to-
gatte, eller på allehanda annat lofligit och anftåndigt
fått, medelft arbete, flit och fkicklighet, fig förvårfvat:
profe&itium, hvilket occafione patris, det är medelft lä¬
drens egendom, eller i anledning af hans fpeculation, rådt
lin uprinnelfe. Detta feck ej fonen til full ego, utan i
afficht at låra behörigen fkiöta och vårda en egendom;
hvarföre det ock efter fadrens död fkulle återbåras, cfr.
C. XFL G. B: Ädventitinm det fonen, icke egenteligen oc¬
cafione patris, utan af andra orfaker tilfallit, fåfom
medelft arf efter fin moder och flåchtingar m. m. Hvad
mera hårom kunde fågas, år utom vart nu varande
föremål. Emedlerrid tyckes ofs , at i. §. i förftbemålte
Capitel har en llags gemenfkap med detta de Romares
peculium, i anfeende til den der omrörde adquifition el¬
ler förvårfvande af den, fom ej upnådt lagmyndig ål-
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der. Förvårfva, adquirere^ var hos de Romare det fam-
ma, fom något til fin nytta transferera eller anvånda;
men at egancie råtten af det en fon yngre eller åldre, i
gemen förvårfvade, ej tilkom honom lielf,detmå fkedt
titulo onerofo eller lucrativo, var orfak* at de hollo
fader

e och fon i detta fall för en perfon, cjr. C. XXII.
§.4. A. B. XV. C. 14. §. R. i?., hvårföre ock alt hvad fö¬
nen fåledes förvårfvade, föll fadren til, i kraft af hans
patria poteftas, den ock modren var underkaftad. Hon
med barnen lefde i hans, få at fåga, civitate parva,
fom eljeffc kallas focietas paterna, fe C. IX. $.7. G. /?.; til
följe hvaraf dem ålåg en Ipecies fervitutis, i thy, at de
hvarken poffiderade lig fielfva, eller hade något få kalladt
deras egit igemen. De voro res mancipi i de åldre tider.
At nu nårmare komma til vår förefats, få an mårkés ,

huru få hår, fom annorftådes i Lagen, en allmån regel
förft utfåttes, at dens arfvegods och annan egendom,
fom ej fyldt XXI. år, af förmyndare förvaltas bör; hvar-
uppå följer en exception, huruvida omyndig, fedan han
upnädt XV. års ålder, kan lig til nytta råda och ftyra
öfver den af honom lielf förvårfvade egendom i Fafh
och löft, fåfom liclffins förmyndare eller fui juris i det¬
ta fall. Det kommer fåledes förnåmligaft an på or¬
dets forvårfva råtta förftånd hårftådes. Vi hålla få före,
at ehuru detta ord i allmänhet tages i Lagen för hvar-
jehanda laga fång; dock likväl ej mera, på detta ftål-
le, under lig begriper, ån det fom fidftnåmnde minder¬
årig medelft egen induftrie , arte & marte, falario eller
honorario, det år lön eller belöning, vål och redeligen
fortiena kan; fåfom til efterfyn: genom bokeliga kon-
fter, trådande i Kronans tienft, fe Kongl. Förklaringen d.
30 OSI0J7. 1(721 §. 1: information, handa flögder, handel och
vandel, förnuftig hushållning och i anledning deraf, me¬
delft egen fpeculation, j4f. VIII C. /. §. jl. B. o. f. v.; få-
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fom han ock et lådant fitt aflinge-for egen räkning for¬
yttra kan, och annan deröfver befullmåchtiga, enligit Ro-
merfka Lagens uttryck: quilibet potefi rei ju* legem dieere,
je L. 48- ff. de paB., varande ock hår : homo volens volentis
inßrumentum: detfamma borttefiamentera m. m. cfr.Xf^I,
C, 2. §. A. Ü. och XXII/. C. /. §- ad Un. f. B. ; fåfom ock
genom andra, i afficht på de nyligen nämnde omftån-
digheter, förvår fva, få långe det heter: quod quis per
ahurn fecit, ipje feciffe cenjetur, v. Z, /5. ff. de adq. rer, dom.
Är ock detta få villigen ftadgadt, på det en fådan pu-
pil til flit och omhugfamhet må fä mycket mera up~
muntras; lika fom den fruchten läges fmaka enom båfl,
fom plåckas af det tråd, hviiket man med egen hand
planterade: från barns benen vänjas vid egendoms råtta
vård och lkiötfel,den han med egen möda, befvår och
omforg fig forlkaftat: deraf inle hvad fom fordras, at
af egen förmåga något förtiena, famt lära at med de¬
llo ftörre förfichtighet och fparfamhet den famma ad-
niiniftrera eller föreftå , val vetande, fom Poeten fager :

Non minor efl virtns, quam qucerere, parta tueri.
1 denna våg hörer nu honom, det han fig i få mått®
förvårfvadt^ få aldeles til, at om fadren all fin egen¬
dom förvårkadt, eller af annan orfak den famma til
gålds betalning nödgas afftå m. m, behåller dock fonen
til nytta och egande rått detta litt pecuhum, för fig al¬
lena , fåfom fin laga ferfkilte egendom; och det åfven
derföre, at,i annor håndelfe, ikulle förbcmålte berom-
lige ornbeflitande varda honom både tungt och bedröf-
veligit, och han ifrån et få lofvårdt förhållande låtteligen
af hallas. Hvartil kommer, at man ej heller efter natu¬
rens ordning åfkar välmåga genom fina barn eller de¬
ras afkomma; det år och icke finis procreationis, i thy,
at då fkulle ordo mortalitatis, fom den Lagvittre Pa-
■pinianus fåger, turberas eller , fom år det famma,
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afgum brandum elda, hvarom oek våra gamla ProViri¬
dal Lagar förmåla. Men fom ej alrid fortes creantur for-
tibusj ungdom och visdom ej eller altid åtföljas, i brifl
af tilråckelig inficht, omdöme och erfarenhet i förekom¬
mande årenders Ikick och beikaftenhet, famt påfölg-
der. af det, fom til deras val eller ve, för närvarande
rid och framtiden , åfven i detta mål, lånda kan; utan
fom Terentius talar ; ad omnia t(;tate reäius fapimus ;
hålla vi likaledes före, at på förbemålte grund, och
enligit den bekante regien: ubi eadem ratio, ibi endera le¬
gis difpofitio, order råda hår bör reftri&ive uttolkas; få
at defs bemårkelfe ej ftråcker fig til all annan pupillens
förvårfvade egendom, fom under namn af aflinge kom¬
ma kan, i fynnerhet, om det af vårde år, fåfom ge¬
nom teftamente, Je C.XPL A. B., faddergåfva, pecunia
luftrica, Germ. Paten ge/d, je C. XP11.§. 2. Ii. B., eller
och andra gåfvor med varm hand, fom man fager m m;
utan; at då defle tillika med hans arf i löft och faft, ehu¬
ru ringa det ock voro, måtte ftå under förmyndares
vårjo; emedan pupillen alt detta, likafom fofvande, u-
tan någon fin flit, möda och befvår, erhållit3 halft fom
en mindre eftertånkfam kan låtteligen fkaffa det, fom
få lått fångit år, låtta fötter, at gä fin våg med; hvar-
före ock Lagen en fådans vålfård i få måtto förefedt,
at arf och dylikt må vara q var och i behåll, fåfom en
tabula de naufragio abrepra, til en tid, då det båft tor¬
de behöfvas, och man lardt, at få mycket mera vårde¬
ra det årfda goda, fedan man af det förra, på fått,
fom fagt år, gått i miftning, och han, om möjeligit
år, må,

Vt prijca gens mortalium
Paterna rura bohus exercere fuis, Horat.

Således hafva föråldrar ock macht at Lag likmåtigcförordna, det deras barn på längre tid, ån XXI. år må
för
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for omyndige anfedde varda, alt fom omftåndigheterna
% förete, egendomens befkalfenhet tillåter, och de
gifvit prof af förfichtig hushållning. Men, ar en min-
derårig fått ftörre rättighet ofver det, fom han fig titulo
onerofo fielf förfkaffadt, ån ofver fm årftelige fafta egen¬
dom j förmene vi ock af den or fak fkiedr vara, at den
åfven, på vifft fått, hörer hela dächten eller familien til,
hvårföre den ock kan löfas i börd, fe C VI. J. B. För
öfrigit, hvad det mera angår, fom kunde hit höra: om
minderårig fått veniam setatis; eller tefiamente med vil-
kor , at fielf deröfver råda och difponera m. m,y blefv©
nu för vidlyftigt, at behörigen utföra.

Om ßnlnaden emellan modus och titulus aåqui-
rendiy i anledning af /. C i.jf. J. B.

Uti dettaCapitel talas om tituli eller modi adquirendi
dominia rerum immobilium, fom rubriquen utvifar. Hvad
urminnes håfd vidkommer, hvarom åfven i /. C.i. §.
f . B, L.L. förmåles, fe XV. C. i. § förftnåmnde Balk, och
Férfta Fortjåitningen af bejvarade Lagfr. utgifven af Herr
ff. Knill. Romerfk a Lagen anfer ej flere af defle för
laga fång, ån arf, gåfva och urminnes håfd. Och ehu¬
ruväl i de åldre tider ordafåtten titulus och modus ad-
quirendi)eller Laga fång af los och faft egendom, fom åro
handel och vandel underkaftade, blifvit af Lagvittre i ge¬
men lika anfedde^ år likväl dem emellan en verkelig Ikil-
nad, i få måtto, at modus adquirendi år nårmafte orfa»
ken til bemålte fång eller åtkomft, hvarmedelfl kan
vifas, at det fångna år N. N. och icke någen annan
tilhörigt; men titulus deremot år en fiermare orfak, i
anfeende til hvilken famma ting hörer honom til. At
giora detta ånnu tydeligare, torde följande exempel
kunna Elena; Pamon har fångat en hare, hvilken han

fig
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fig tillägnar. Nu frågas Damon: hvarfore denne hare
hörer honom til * han (varar, derföre, at jag Acut it
den famme; hvilket fåledes år modus, nårmalte orfa-
ken , eller, fom Lagfarne tala, caufa proxima til Damons
åtkomft eller egande rått öfver denne hare. Den
frågande invänder derpå ytterligare: huru kan haren
genom denna occupation blifva Damonsg hvarå Damon
{Varar, den tilhörde ej någon annan förut: erat res nuF
lius, och res nullius cedit occupanti. Och detta år ritu-
lus eller fiermare orfaken til Damons egande rårt. Vi¬
dare: Cajus innehafver et ur, hvilket han fager lig af
Sempronius hafva bekommit. Hår år traditio eller up-
låtandet fielfva modus adquirendi, caufa proxima til Caji
egande rått. Frågas nu: hvarfore giör traditio eller tin¬
gets ofverlåtande det famma til ens egit? Cajus fvarar:
derfore at jag har kiöpt det, fått det genom gåfva ,

eller byte, m. m. Deffe tituli åro fåledes laga kraftegari-
de til egande rättens uplåtande, fåfom caufte remoroe.
Yttermera: Sempronius kiöper en gård, med vilkor, at
fåljarenLucius, e. g. fyra månader efter kjöpebrefvets da¬
tum , fkal flytta derutur, och den åt Sempronius uplåta.
Då nu Lucius, å den förefatta utflyttnings tiden vägrar
at hårutinnan efterkomma fin fkyldighet eller fitt ålig¬
gande, nodgas Sempronius, hos Konungens Befallnings-
hafvande i orten om immiflioji eller införfel i gården
anhålla,hvilken fåledes, efter omftåndigheterna, låter ho¬
nom deruti inrymma. Hvaraf man liusligen fer, at titulus,
kiöpet, år caufa remota eller generalior i lådant fall til går¬
dens åtkomft; men modus, införfelen, caufa proxima,
eller defs nårmafte orfakjc/r^EHRENSR.ywm/jr.Czu. p.130.
För öfrigit ftåmma modus och titulus adquirendi derut-
innan ofverens, at både hafva egande rättens förvårf-
vande til fyftemål; men åtfkiljas få vida, at titulus få-
fom caufa remota verkar genom modus, fom år caufa

pro-
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proxima, den der i och for fig fielf opererar eller o-
medelbart producerar den åftundade verkftålligheten,
fom år den kiöpte gårdens fullkomliga forvårfvande. Hvad
nu fåledes til efterfyn anfordt blifvir, vifar tillika, at
hvad dymedélft fagt år, hörer ei mindre til los ån til
faft egendoms laga forvårfvande; få at modus adquiren-
di beftår ej endaft i införfel, fom förnåmligaft har rum
uti faftigheter, utan ock, i anfeende til egendomens be-
fkaffenhet, i utmatning och tradition eller lefverering
m. m. Utom detta år åfven til vetande, at laga fång åro
mångahanda, men, at i detta Capitel legitimi tituli adqui-
fitionis af faft egendom, åro förnåmligaft utfatte. Huru-
ledes lös egendom, famt hvarjehanda jura eller rättighe¬
ter kunna forvårfvas, eller enom tilfalla, derom finnes
i de andra Bal karna , efter hvarje måls befkafrcnhet,
fom ock om prsefcriptio temporalis fe IX. C. 12. §. H. B
tydeligen infordt och ftadgaclt, e. g. om giftorätt C. X.
§.2. hemgift C. XVI, fordel C, XVII. G. B. m. fl., hvilka
tfUa under fidfta orden i förft bemålte C. och §: Lagligit
fldnde, olagiigit återgänge inbegripas. Hårvid bör tillika
erinras, at, utom den umverteile titelen arf, åro de öf-
riga i detta C. och §. nämnde fång mera fpecies con-
tra&uum, eller ferfkilte afhandlingar om egendomens
erhållande, ån egenteligen få kallade tituli eller modi
acquirendi.

Om (kilnaden emellan cefjio bonorum och datio
in folutum, i anledning af XVI.

Cap. i (f. H. B.
Med datio in jolutum forftå vi icke hår alt det, hvar-

medelft en fkuldfordran godtgiöres, i hvilket affeende
compen{atio ock kan kallas folurio eller betalning, en-
ligit Tylka ordfpråket: abrechnen iß gut bezahlen, me¬
delft jemnföres räkning, liquidation, eller, fom år det fam-
ma, fkiljeråkning, Je IV. C. $.f. U, B„ hvilken a-

£tus
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étus af Plautus exprimeras genom rem examuffim dis*
putave: utan egenteligen det, fcm beftår i en vårkelig
betalning af det lånte ; i thy at debitor, efter ofverens-
kommelfe, afftår til Creditor någon vifs egendom, i af-
licht, at varda från fin Ikuld fri • börandes i andra fall
flika obligationer altid på famma fått u nio fas, fom de
blifvit ingångne; hvaraf följer, aten debitor ej får gifva
e. gr. fpanmåljför penningar, om ej begge de contraheran-
de åro derom enfe; eller ock, at något faflum voro i for-
bindelfen, til hvilket fom en motvillig ej kan tvingas ; må-
fte man med det fom intereft ätnöjas: qni mori fcit^coginefcit.
Således fkiljer lig ceflio bonorum ifrån datio in folutum,
efter vår tanka i.o deruti^at ceflio bonorum har endaft
rum» hos dem, fom åro få mycket fteyldige, at deras e-
gendom icke förflår til borgenårernes af betalande 5 hvar-
emot datio in folutum då förefaller, når egendomen,
til giktens af bördande, vål år tilråckelig, men fkulde-
når icke har det contante eller reda penninge, antal,
hvartil han fig förfkrifvit, når borgenär tränger på be¬
talning,/£ Novel. IF.C 3; 2.0 i ceflio bonorum öfverlemnas
hela Ikuldenårs egendom, til borgenårernes förnöijandej
men uti datio in folutum ej mera deraf gemenligen, ån pro
quantitate debiti, eller efter fkuldens ftorlek: 3.0 uti ces-
fio bonorum aftrådes vål egendomen til creditorerne,
och deras förvaltning, på fått fom Kongl. Förklaring, af
£r 176"]. §. 4 m. m. förmår; men egande ratten pro rata
parte, eg*entelip;en at tala, ej förr,ån au&ion eller offen-
teligit utrop öfver den famma för lig gått; hvaremot
eganderåtten uti datio in folutum flxax öfverlåmnas, cfr.
IX. C. 3 jf. J. B; 4.0 uti ceflio bonorum blifver man ej al-
tid ifrån gålden fri, fe XFl. C, 3,4. H. B.\ men uti
datio in folutum varder debitor ftrax fulleligen befriad
ifrån fin gåld; få at hans förra förbindelfe eller obli¬
gation derigenom aldeles uphörer.
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Något til uplysning, i anledning af

IV. Cap. a B.
A gifver B fin fedel , och anmodar C, at på fin

rakning til B låta affolja e. g. et hundrade Riksdaler hvilka
penningar C utbetalar, och B quitterar. En tid derefter
påftår A, at fom B, på hans rakning, och efter hans
anvisning, af C defie ioo.de R.dal. undfått, B dem til
A återbetala bor. B nekar val icke firt quittance, och
at han defie penningar af C undfått, efter anvisning af
A; men påftår fig famma anvisning icke utan valuta el¬
ler deremot fvairande. vårde bekommit, hvarföre han
ock ingen obligation derpå gifvit. Och fom et blott
quittance ej kan bevifa någon fordran ; altfå påftår han
befrielfe. Nu frågas hvad rått och fkiål år i detta fall?
Vi Ivare derå fåledes: emedan A ej kan vila fin
fordran, utan endaft genom quittance uppå defs gior-
da anvisning til C, at betala defie ioo.de R.dal., dem
B vål emottagit af A och til C quitterat; dock utan
någon bevislig förbindelfe, at vara dem til A Ikyldig;
fårdenflkuld tyckes ofs, at B ifrån denna fordran bör
aldeles befrias i anledning af XVII. C. 53 §. R.B.; hållt
fom hos ofs gemenligen ar hrukeiigit, at utgifva adfigna-
tioner både i handel, och emot contante penningar, hvar-
å vanligen ej. gifves något annat bevis, ån då .jag får
en fådan fedel, år det min; men lånar jag den, gifver
jag, fåfom emot contante penningar, min revers. Hvar¬
förutan, om man för fådana fedlar kunde fordra efter¬
åt betalning, eller bevis pä en invändning, fom Lagen
eljeft ftadgar; Ikulle deraf faft många debetfedlar blif-
va, hvilka kunde fororfaka mycken oreda vid liquidation,
famr gifva anledning til trätor och ftridigheter de hand¬
lande imellan m. m. Sidft kan ej eller A hår bevifa
fin fordran, utan endaft fin penninge utgift, fom

N den



den andre icke år Ikyldig bevifa, hvar ifrån den hår-
fiutit.

Något om Romerfha Lagen, fom och kailas Jus
Qajareum^ Corpus Juris Civilis, och Conßantmo-

politanum, famt, våra gamla Lagar
Kejjare Rått.

Ehuruvål den ftore Lag och Råttsklcke Gravina i fitt
inför Kejfar PETER den I. i Rysiand hållae tal, fig
yttrar, at denne Lag voro ipfa refta ratio, och jemte ho¬
nom månge andre få kallade Glofiatorer denna Lagens
varde öfver måttan uphöija; fåjande om den, fåiom
en och annan af våre forne Lagkloke om Sveriges
uråldriga Lagar, at de åro ipfiftima Juris Natura: decre-
ta: fielfva naturens röft, fielfva naturens enklafte ftad-
gar, och få vidare; hvarförutan en del af de förre,
fåfom Baldus > Sfortia med flere, anfe bemålte Ro¬
merika Lagar, fom voro de Praefidenten i den Juftinianilka
Lag Commiftionen TRIBONIANUS lika fom af Gud
ingifna ; i hvilket affeende Accurfius fager i nihil o-
pus efi Theologie fiudio ad cognofcenda Divina, utpote quce
ex Legum Romanaritm tibris affatim queant petiy hvar före
han ock trodde, at ej någon antinomie eller lagftridig-
het i detta vidlyftiga och i haft lammanfatte Corpus
Juris finnas kunde; der likvål oftridigt år, at fådana
derftådes förekomma, och det af den grund, at inter-
dum bonus dormitat Hontems, eller ock

• • Opere in magno jas ed ohrepere fomnum, Horat.
det år: om i et ftort och vidlyftigt verk, fkulle finnas
något mindre accurat uttryck, år det at urfåchta. Hvar-
jemte i denna Lags beröm deltager Duckius åfven, få¬
fom ock den til namnet odödelige Franfylke Lagklo¬
ke Cujacius y hvilken låg framftupad på en på golfvet i
hans bokfal utftråckt tapet , med böcker på alla fidor

om-
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omgifven, at i ett fammanhang hafva dem få mycket
fnarare vid handen, til merberörde Lags grundeliga för¬
klaring; hållandes före, at all både Graekilk och Ro¬
merik lårdom voro otilråckelig, at den famma behö-
rioen uttolka , fe Hevr P. F. Lenkers Thes. Jurid. T/j. I:
dock likvål, ehuru vi åro vida fkilde från flika dels o-
gudachtiga, dels falfka och orimlige tankefått, mera i en
oridig våld grundade , ån i fakens råtta art och befkaf-
fenher: inftåmme vi icke derfåre med dem , fom fig in-
bilda, at defle Romerfke Lagar åro i det måfta obilli¬
ge, med onödige fubtiliteter och fornfagor få behäfta¬
de, at de dem, med Maffertius och andre, utur all flags
civil Lagfarenhet utmönftra. Det år icke utan,at defle forn¬
fagor i$. 3. proem. Infi, kallas ock fabulae, hos ofs kynqviflor
men i hel annan bemårkelfe, ån den anfördé, i thy, at, få-
fom Iheophilus, i lin Graekifka ofverfåtrning af defle In-
ftitutioner, förmäler, Kejfaren dermed ej annat förftådt,
ån de redan för hans tid ur bruk komna onyttige for-
muler i procelfen, och mera dylikt. Likafom denne
Kejfare ganfka vål erinrar uti L. II. jf.if. de Jur. vet.
enucl., at, når Lagarne fy nas obflantes, det år, ftri-
dande emot hvarannan, ma man fubtili animo undérfö-
ka, om de fä åro in loco proprio, eller på det flålle hvar-
cfl: råtta fedes materias år; eller in loco alieno live trans-
latitio, der de endefl: incidenter eller tilfålles vis före¬
komma: hvarföre ock fådane Lagar kallas fugitivas; i
hvilket affeende det giör til Fy lieft, om de allenaft irjt
comparationis tertio hålla ens. Det blifver då dervid,
at, fåfom

Pro captu le&oris habent fua fata libelli,
få år ock tillika at iachttaga:

- - - medio tutiffimus ibis,
ältfom den vida berömde DA V7EHRENSTRÅLE i föreva-
rande åmne vifat. Icke for mycket åt en, för litet åt en an-
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nan: füum cuique. Sant år vål det, at, faftån en Chri-
ften Kejfare. JUSTINIANUS, fom på dubbelt fått giordt
lig värdig ett ftort namn, genom vapen i Mar ris falt,
och ftudier på Apollinis berg, cfr. pr. proém. biß. låtit
detta få kallade Jus Romanum compilera; detta Oach>
tadt , många Lagar deruti finnas, fom hafva fmak af
hedendom, luperftition eller öfvertro, den Påvifke hie-
rarchien, famt tåla en del lafter, fom den tiden voro
gåf och gångfe; hvilket alt med mera finnes med en
råttikafFens Politique, moralitet, och den Lagftiftande
Lagfarenhetens grundfatfer mindre öfverensftåmmande;
åfven fom våra gamla Lagar, giorde och yrkade af hed¬
ningar i hedentima, hvilka ock derföre af våre fram-
farne Chriftne Konungar undergådr mycken förändring,
och blifvit likafom omftöpte; men få följer dock ej
annat deraf, ån at, hvad den Romerfka angår, man
fkal upleta guldetur Ennii fopor; fkilja bruk ifrån mifs-
bruk, det onödiga från det pragmatifkaj halft fom den
vida namnkunnige Baron Cocceji ganfka. vål fåger, at me-
ranåmnde Romerfka Lag innefattar den naturliga La¬
gen hel och hållen, relalivt til focietas civilis eller bor¬
gerliga fammanlefnaden, hvilket han ock nog tydeligen
i fieifva verket bevifar. Men fom Jura Civlia de der
ock kallas pofttiva och arbitraria, ej annat kunna ån
vara fkiljachtiga, til följe af hvarje Lands och Republi-
ques ferfkilte conftitution, politique, hvilken, fåfom
Poeten fåger,

Si quid (it
Utile, foüicitit computat articulis ,

naturliga låge, art och befkaffenhet, likafom Herculis
cothurni ej åro för alla paftande; altfå följer af iig fielfj
at Jus Romanum ei kan i få måtto någon oinfkrånkt
nytta med fig föra. Kortéligen: behörig domare i fö¬
regående mål lårer ei någon annan kunna fkiåligen va¬
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rag ån den, fom år Hemma uti Hiftoria Juris Romani ,
den få kallade Stoifka Fhilöföphien i fynnerhet, ur
hvilken kiålla dén; til; ftörre delen uprunnit, vet fta-
tum Reipublicae Römanorum, och deraf- lårdt infe den¬
na lags dels-naturliga grund, dels politifka och hem-
liera affichter. I mediertid Har framledne Landshöfdingen
Herr Baron J. EUNCK i defs Genvåg til Kunfk. och Utåfn.
af Sv. Lagfar*. til den borgerliga. Lagens råtta och ar-
chite&onifka forftånd, jemte Guds och naturens Lag,
jfkattadt den Romerfka Lagens nyttiga anledning ange¬
lägen. I gemen må ock hår det Brocardicum gålla: a non
coJifcientia rei, ad ejus negationem rnn valet confequentta.

Vi v iljs detta; med få exempel upiyfa. Efter Ro¬
merfka Lagen hörde, husbonda våldet öfver huftm och
barn fadren allena til; emedan honom, uran modrens
tilhielp, hela hushålls bördan ålåg; men efter vår Lag,
deltager modren tillika i lin mchn bårutinnan, åfven i
afficht på barnensupfoftran; hvadan hannes både gifto¬
rätt, och matria poteftas hånledäs; och hvarföre vi hår*
nåmne ej allenaft en faderlös , utan ock»moderlös pupil.
Enligit famma Lag åro qvinncr från alla publique, å-
render uteftutne : hos ofs eger moder at vara line barns
förmyndare, Je XX C. 2. §. A. B. I förmago af R.L. fin-
go ej emanciperade barn9xfr. Bl. C. c. §. G. B. nrfva fa¬
dren; efter fom de federmera ej något för hans rak¬
ning förvårfvade; men efter vår Lag år dem och am
dre gifte eller ogifte barn emellan i deffa mål ingen fkil-
nad, af den orfak,at. barnen, i gemen at tala, ej något
åt föråldrarne adquirera: efter R.L. kunde quinnor ej gå i
borgen for annan, helft fom de i handel och vandél, famt
andre mmnersgiöromål ej fingo fig inmänga: hos ofs få de
det på^ vift fatt det giöra, fe C. X. §. nit. H. B. cfr. XIX. C..
5. §. Å. B. Enligit R. L. fingo Judar ofta emotraga för-
mynderfkap för Chriftna pupillery i thy, at de der hade
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borgerlig rart, jus civitatis och tiendråttighet; men icke få
hos ofs, feKyrk. Ordn. 1686. C. 1. §. 1. cfr. Herr Affe{[orens C. J,
NORELLS lårda Deputation de Iutela f. 21.22 ' Til följe af R.
Zu var icke förmyndares famtycke nödigt til en omyndigs
giftermål, i anfeende dertil, at förmynderfkapét iTutades
ledan den omyndige upnådt annos pubertaris, fom voro
hos qvinno könet XII. och mankiönet XIV. år, ehuru
curatelen varade til des de fednare fyldt XXV. år, för
de fkiål och omdåndigheter, fom i Herr O. IFibeUi
Difputation finnas korteligen anförde; men hade til¬
lika den gemenfamma grund med vår Lag, at de af q vin¬
könet förr blefvo manbare ; och fedan de gifte bhf-
vit, kommo at då under målsmans rått, fe IX. C. 1. §.
G. B. fom dem och deras båda förefer, och fåledes icke
derföre, fom fkulle de af naturen vara med dörre fnil-
le begåfvade, ån de af mankiönet, fom ännu icke
til laga år kommit. Efter R. L. condituerades, för fam-
ma omyndiga perfon, en tutor, i afficht at beförja defs
upfodran och lefnads art, famt derjemte en curator eller
ombudsman, cfr, Cap.ult. H. B., fom hans egendom fkul-
le lagligen förvalta. Tutor dabatur perfonse, curator re¬
bus: hos ofs annorlunda, fe XXI!. C. 1. 2. §. §. jemf. vred
Cap. uIt. §. j. Å. B. i til följe hvaraf förmyndaren värdar
en och famma perfon tillika med defs egendom. Utom
defs dråcker fig denna förmyndare rått efter vår Lag
långt vidare, fom fes af XIX. C. 2. §. A B. med mindre

at mö af Konungens nåd unfår veniam aetatis,
och blifver i villa omdåndigherer fåfom

myndig förklarad.
G. A. A.
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