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0?« z anledning af XVII. C. /. ff. G.B, ßrdel kan
uttagas föran gåld gulden är.

Denna fråga år fålunda förklarad , nemligen: Je¬des materia eller defs hufvudftållecår vål det¬
ta C», dock få; att X. C. i. §. Å. B. ej la¬
tes mur acht. Mafia inventarii, det år, hela
denfumma, hvarrtil bouptekningen fig hefti¬

ger, kommer på detta ftället under namn af bo ofkifto,
faftån gåld af den famma gulden blifvit; hvarföre får¬
delen ej mifter fitt rum, fom Lagen hår och i XII. C.
3. §. fidftnåmde B. utfått. Lagen har hår affeende på
bo ofkifto arfvingar emellan; ty fkulle med bo ofkif¬
to fösftås mafta inventarii, få borde ju åtminftone gåld
och fkuld komma att ftå i andra claflen, och gå förut
innan giftorätt tages ; men fom nyftnåmnde Lagens
rum ftrax efter fordelen nämner giftorätt; få följer deraf,
att gåld och fkuld förut afrögd vara mäfte, r e. om ett
fterbhus år få gåldbundet, att fkulden vida öfverfiiger
upteknings fumman, få år ju det med X. C. 1. §. Å.
B. likmåtigt, attarf uti ett få befkaffat bo icke kan haf-

A va



il ) 108 C o
va rum. Kan nu ej arf hafva rum, fom qualificerar
fordelen eller gifver den firt fkick, få förfvinner ju for¬
delen, enligit vulgatum: Jublata cmffa, tollitnr effettus.
Vi kunna ockfå i detta fall argumentera, fom man få.
ger, exabfurdo, fålunda: Ikulle fördel tagas af upteknings
fumman och innan gåld gulden blifvit, få måfte denna
ledan erfåtta creditorerna få mycket fom i tiugondö
delen deras tillftåndiga fordran afgådt; och voro det
t-u (lag på ett ftålle, att betala fördel, få val af min
egen arfslått, 'fom creditorernes gåld.

Huru vida i anledning af 8- jf. Hl* C. A.
B. fyfkone barnf årfva perjhrpes eller

per apita
Ehuru val repraefentation å lidone eller uti fido-

linien, ej långre ftråcker lig ån till broders barn fe
2. §. i. bem. III. C. j dock årfva fyfkone barn efter
Lagens mening per flirpes; men hvaruti arftåkt
per capita och per ftirpes fkiljer åt, Je Herr ). S.
Lejonstolpes Tr. Befvarade Lagfrågor femte FortJ&itningen
Bilan 3För öfrigit bör den regel i achttagas* att
man fkall i alt arf efterfe, huru mycket den eller de
i arf få, om de lefvat, hvilka man reprsfenterar, det
de reprsefenterande lig emellan dela, och ej mera. jemf
Herr ). Fr. Törlings Tryckta Befvarade Lagfrågor Ellof-
te Fortfätningen, lidan. 100.

7 anledning af XVI. C. /. /. A. B. frågas; om ett«
få befkaffat teßamente kan genom klander af arf
vingar upbåfvas, når teßator det med Jådnnt
vilkor giordt, at tefiamentarius (kal lemna en annan
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tertium det at nyttia, ß lange den lefueri men tefla■

tor dör föran teflamentarius kommit det,
för berörde vilkor /kull, at tilltråda.

Vi fvare håruppå korteligeru att om teftamenta-
rius inom den jtid, fVniLagen i XVIII. C. A. B.
förefkrif*7^ efter teftatoris död, med reftamentets up-
"Vilande förfarit, kan famma tefiamente icke ogillas; e-
medan denna i teftamentet utfaita condition eller vil¬
kor ej annat kan ån fom möjielig och loflig anfes,
når ågendomen år aflinge eller abalienabel, åndock te-
ftamentarius det icke fått i fina händer; men har han
förfummat det Lagen fålunda päbiuder, förfaller tefta-
menrets verkan.

Något till uplysning af XX. C. 3. /. A. B.
Hafver teftator uti fin forordning om förmyder-

derfkap få bevifligen, fom Lagen innehåller, utnämnt
en extraneum , det år, någon utom llåchten till förmyn¬
dare , bor det dervid forblifva. Men hafver han icke
uttryckeligen förklarat fin vilia vara, att, om den u-
tom flachten utnämnde genom döden afgingo, innan
barnen eller pupillerne blefvo myndige, fkulle likväl
förmynderfkapet de nårfkylde icke anförtros; få
åro vi af den tanka, att dä bör efter Lagens fiad-
gande en eller flere af fkyldemånnen, fom fkickeli-
ge åro, fe XX. C. 8. §. A B. af behörig domare der-
till conftitueras.

Om fader tvånne gånger gift, fom conftituerar i
anledning af förbemalte B. och /. en tutorem tefta•
mentarium för ßne barn i kan ock deruti förordna,
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bemalte tutor teflamentarius äfven fkall förja

om barnens möderne afförra giftet.

Vår tanka år denna: en man, fom år tvånne gån¬
ger gift, och med bågge huftrurne hafver barn, år få
vål rader for de fednare fom de Torra; och bör fåledes
fe bågge kullarne till godo, och difponera till deras
båfta efter fin död. Men få år dock båd , att efter
hans död jcmvål någon på mödernes fidan, i fynner-
het om de det påftå, förordnas; hvartil ock Lagen
uti XX- C. denna B. gifver ^anledning, korteligen: om
barnen åro födde af famma fader eller moder, giör
det ej någon åtfkilnad i fadrens förmyndare rättighet,
antingen ågendomen år fäderne eller möderne.

Om under i. §. uti XXIII. C. Å. B. foråldrar
åfven fårfiås.

Vi för vår del hålla få före, att denna Lagens all¬
männa regeloch förefkrift om redogiörandet idettafall,
tyckes, i gemen att tala, tåla någon reflricfion, ianfeende
till den af Gud och naturen hos föråldrar inplantade
kiårlek emot fina barn •, hvartil kommer, att de me-
delft deras flit, omforg och flögder ågendomen förvårf-
vadt, den de fupponeras halft unna fina barn; i an-
feende hvartill de ock bafva, åtminftone böra hafva den örn-
mafle omforg om fina barns vål, få för det närvarande, fom
framtiden; liv arom vidare kan fesKonl. Förmyndare Ord¬
ningen af år 16^9. dock likväl år det både fördern fåkraft
och båft att de åfven i detta fall noga i acht taga Lagens
förefkrift; i fynnerhet om den efterlefvande år Un¬
nad at ingå annat gifte. Barn åro ett dyrbart depo-
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fitum, fom bår med all noggranhet vårdas, fa att
de igenom foråldrarnas vållande, i deras rått och bå-
Ila, ej på något fått komma att lida. Plutarchus kallar bar¬
nenprincipia amoris. De komma ifrån, och gå åter till hiertat.

Huru vida en omyndig ma Jluta något contraci
i anledning af /. C. 8. /. H. B; famt

I något om prajumtioner.
Ehuru val, uti bemålte Lagens rum år i gemen

forbudet, att inlåta fig i handel med en omyndig; få
kan dock icke ett fädant contrafl med en fom ej kom¬
mit till laga ålder, fe XIX. C. i. ß. Å. B. forkaftas,
når han till den eftertänka hunnit, att han förftådt
till fitt båfta afhandla; emedan ock en fådan , uti XXIII.
C. i. §. denna B., år rättighet lemnad, at lagligen
tilltala fin förmyndare, det år, enljgit Romerfka La¬
gens uttryck; attionem inftituere tutelee curateltä, når
han finner honom icke rått hans båfta foreftå
och fkiota; hvarvid och domaren, i anfeende till det
få kallade officium nobile, fåtter honom en curator
ad litern å fidan, fom honom under råttegången biträder.
I gemen år att mårka, att om någon med en pupill, utan
förmyndarens vettfkap och famtycke,någotilut«ar och af-
handlar, har exceptio dolojce perjvafionis rum, ty Lagen prae-
fumerar, att en fådan vill af pupillens oförftånd fig betiena,
der det icke liusligen finnes, at det till hans gagn och
båfta länder, t. e. om Tirius år till Mevius fin pupill
fkylldigr. och fkulden honom betalar, och Mevius fåtter
defta penningar öfverftyr, fom man fager; då måfte
Titius ån en gång farnma ft<uld betala: få att, efter Ro¬
merik Lagftil, condiBio indebiti eller återfordian af
det betalte hår icke åger rum; i thy, att en förmyn-
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dare, fom fåledes betalar fm pupill, magis diftrahit
quam contrahit, Tom ordfpråket lyder. En annan be-
(kåffenhet år, om defTa betalta penningar åro i behåll ;
i hvilket fall den bekanta regula juris galla bör : nemo
ex alterius damno eß locupletandus. Med denna fråga
har ock fammanhang, huru förhållas fkall, når en i li¬
na omyndiga år, fig förlofvar, jemf. III. C. G. i?; då
fvaret blifver; att en fådan trolofning icke giålier;
forån den omyndiga laga ålder upnådt, och dertill då litt
famtycke gifvit, fe 1. C. 6. §. G. B. och XIX. C. i. §.
Å. B. Vi anmårke korteligen härvid; att prcefumtio
år en opinio eller perfvafio de re aliqua , quse per fenfus
non percipitur, och kallas denna praefumta fufpicio, ef¬
ter en del Lagvittras mening, prcßfiimtio juris, fom plå-
o-ar råtta lig efter det, fom gemenligen fkier: lex Je-
quititr id, quod ut plurimum fit; till efterfyn tienar det
ofvan anfördt år: prcefumtio juris de jure, emot hvil-
ken ej något motbevis åger rum; hvarfore den ock
kallas necelfaria, i anfeende till Lagen, fom få af go¬
da Ikiål ftadgadt: ozhpra)umtio hominis eller fådant förmo¬
dande fom domaren Hutar af de fa£tum åtföljande
omftåndigheter; och fåledes håller för fant, till defs
motfatfen bevifes; få at denna prasfumtio admitterar
probationem contrarii eller in contrarium, med flere
denna praefumtions grader; famr huru fom opinio com¬
munis Ikilier från praefumtio communis, m.m. årna vi vid
annat tillfålle vidare afhandla, jemf. Prees. Dfip. de Pro¬
bat. duor. tefl. ad fin. I mediertid kan med mycken nytta

låfas Kongl. Rev. Beeret. den vidtberömde Herr
DAV. EHRENTRÅLES Proces. Civ.

bl, 179. och följ. tit. vt%
G. A. Å.


