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FIORTONDE FORTSÅTNINGEN
af

STRÖDDA
BESVARADE LAGFRÅGOR,

Hvilka,
Med den Viåt Lagfavne

Juvidißa Faciiltetens i Upfala
Samtycke,

Under Herr Profedorens i Svenfka och Romerfka
Lagfarenheten, famt Ledamotens uti Konp-1.

Vettenflcaps Societeten härdades; °

Doct. DANIEL
L

Infeende,
Til almånt omprofvande åro utgifne

lars leonhard herweg,
från Wtrmeland,

Uti den dorre Guftavianfka Lårofaleii
f. m.

Den 24 Novemb. MDCCLXXIX.

U P SALA,
Tryckt bos Dire£L Jöh. Edman/'Kongl. Acad, Boktr,



Thet Rätt och Skäl icke är, tbet kan icke heller vara Lagh;
för the Skäl Jom Lagben haffuer viedh figh gillas hon.
Dom, Regi. IX.
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{Jtkafl till ett ofbrgripeligit betänkande ofver det kor'
tafle fättet at komma till en gründe lig vetten/kap
af Lag och Rått.

Lagfarenheten befiår af tvånne flags ting, deraf nå¬gra åro perpetua léf naturalin j några temporalia, po-
fitiva arbitraria; h vilka om de icke val åtfkildt

föreftåldte och utförde varda , kan intet annat ån ett
oordenteligit verck deraf blifva. Man kan ock icke neka
därtill, att Jludium Juris år hittil dags med fådan confufion
traclerat vordet, och det af ordfak, att man i Europa antagit
Corpus Juris Romani, fåfom den full kom ligafte och bäft
utarbetade Lagbok, deraf man Jus Perpetuum låra fkulie,
och fåfom JurisconJulti Romani detta difcrimen icke i ackt-
tagit, få att i bemålte Lagbok naturalia med pofitivis
omblandade och formångde finnes; al t få år Juris ftudium
därigenom i ganfka flor oreda råkadt, och i oåndeliga
difputer inveckladt. Dår man likvift fkulie tycka, att om
ofvanbemåite dißinSlion tages i ackt, kunde Lagfarenhe-
ten bringas till en folide, otvifvelacktig och icke få grå«
felig vidlyftig difcipline. I följe dåraf blifver Juris-
pvudentia fördelt i tvånne delar: den förfta kan kallas
Difciplina Juris Perpetui, den andra Notitia legum civi-
lium cujuscunque civitatis.

PARS PRIMA
DE

DISCIPLINA JURIS
PERPETUI SIVE NATURALIS.
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- Denna kan foreftållas på tvånne fått: demonftrative>

eller modo magis populäri. Anlangande det forfta; få kau
man hår ej underlåta att giora en kort beråttelfe, att det
en ny invention af våra tiders verck år, hvarpå de gamla
Philofopbi moralifla icke cn gång fynes tånckt, af ord-
fak att de i en fådan mening varit, att demonflrationes
morales omögeligen kunde gifvas; fäfom ock Aristoteles
lig därmed urfåktar, att han moralia pingvi Minerva tra~
6lera tåncker, Nicom. L. 1. C. 1. Och fäfom man i föl¬
jande tider hela XP11J. (ecler nedfore har varit af Ari-
stotelis au&oritate få betagen, att man for foga mindre
ån Guds Ord hållit alt hvad den mannen har talat och
Ikrifvit: få år ock famma villfarelfe for en rått mening
ftadigt behållen och fludiitm morale emedlertid till ingen
ftörre fullkomlighet befordrat vordet. Men fedan några
Lärde forft i vara tider, befynnerbgen Matbematici be¬
gynt blifva få driftige att våga till at examinera Ari-
stotelis meningar, och forföka at komma något vidare;
få hafva ock moralium Doclores repat mod och begynt
grannare fe.uppå fin fak, tå man ock befunnit att Di-
jciptina Moralis intet var af de gamla brägt på få fafta
fötter fom någre andre Difciplince Pbilofopbica. Ty man
finner at veteres moralium Magiftri låtit lig måft därmed
nöja, att de obferverat differentiarn acluum butnanorum ab
eflfe&u, hvarpå de grundat fine måfte dogmata de virtuti'
bin c? vitiis. Såfom ock Ariptotei.es uti fin Étbica tyckt
alc nog vara till faken giördt, når han föreftåldt de X/.
virtutes, men har intet varit bekymrad om något funda¬
men t eller principio att dåraf äemonflrera deras rigtiga-
vifshet och antals fullkomlighet. Hvarföre hafva några
nya ingenia fattat den reJointion att våga vidare; få att
de ab effe&u a&uttm gått til caufns effe&uum, dem man
funnit beftå uti convenientia aut difeonvenientia a&uum cum
natura conditione hominum & refum; aitfå var man

kom-
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kommen till ett vift pvincipium likafom naturale dtfciplina
moralls och fjelfva fundamentum effe&uum feu utilitatis9
provenientis alt exevc itto virtutum Ef fuga vitiorum, hvar-
af man kan åemonflrera neceffitatem aBuum naturalem >

därefter har man gått ån vidare till at demonflrera ne¬
ceffitatem aSluum moralem, id <?/?, obligationem ad certos aSlus
prcellandos aut omittendos , hvilcket de gamle Pbilofopbi
ofårfvarligen förfummat. Ty fedan man betragtat na¬
turen få vara fkickad och inrättad att nogre aftus åro
homini naturaliter boni vel mnli, id eft, utiles vel tmittles
få bor nu förnuftet ingalunda där fladna, utan fkrida
till det flut, att det otvifvelackrigt vara månde, att na¬
turens Herre har få lagat och üadgat, at famma aSlus
Ikulle ock vara moraliter boni vel mali, id efl, honefli vel
turpes, hoc eft, ttecejfario pra(iandi vel omittendi. Och fåfom
hone(ias ef turpitudo åro affeSliones aElionum humanarum orta
exearandem convenicntia aut difconvenientia cum lege (hvilket
ock St. Paulus bekräftar Rom. IV. tj. ther ingen Lag
år ther år håller icke öfvertrådelfe, item /. Job. III, y.)
Akfå följer ock dåraf att den difciplina moralisy fom in¬
tet fåtter obligattcnem Ef legem pro prweipiis honefli Efju,fl
dår år intet råtrfkaffandes, och bör intet komma i nå¬
gon confideration. Wid-are har man till perfeBion af
denna difciplins methode varit betånckt om ett fundamento
eller principio, hvaraf alla conclufiones fkulle per neceffariam
confequentiam följa och åter deruti kunna rejolveras. Sådant
pvincipium har Sam. Pufendorff fatt och kallatJocialitatem,
och Rich.Cumbfrland,/T7g/. commune bonutn, hvilcket alt på
ett utkommer, och faller aldeles in med Salvatoris funda¬
mento caritatis. Detta giör ock mycket till denne fa-
kernas uplyfning, att man har fig bekant, att alla de
tråror, fom några eruditi af gamla partier af denna difci¬
plins ovänner både hår hos ofs, men i fynnerhet i Tyfk-
land mot beraålte principia anftålt, blifva till vind, nåc
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man befinnar, att de intet åro att anfe fåfom princifia
prima <df indemonflvabilia, Zf in quibus ultimo fubfiftendum
fit; utan fåfom for båttre ordning fkuH, formerade pro-
pofitiones fundamentales uti Difciplina Morali, fom man a
priori demonftrera kan> nemligen ab objervationihus e na¬
tura veruni &T botnimnn petitis ; och deftå obfervatienes circa
nnturam verum Öf hominum åro det ytterfra dit mennifk-
liga förnuftet fig bringa kan , och hvarutom intet vi¬
dare befked hvarcken fordras eller gifvas kan; få att
den Difciplina Moralis, fom på fådana principia upftåld
år, ftår få faft fom fielfva natura verum, och kan for-
denikull vara och blifva univerfel och vedertagas af alla
Nationer i verlden, de vare 1ig hedne eller Chriline. Och
fåledes år nu i våra tider Jus Perpetuum fen Naturale bragt
uti form af en ordentelig independence ; och åfven få visit
Difcipline och fcience fom Avithvietica, Geometrin, och
andre flere fcientice Mathemåtic(2. Men att omfider kom¬
ma til fielfva faken, få ehuruvål en fådan methodus de-
mbnflrativa den viftafte och fullkomligafte år, målte man
dock bekånna, att den ftår båttre i en formel Difcipline
ån fom i en Lagbok , hvilkens gravitet och tydlighec
båttre anftår, att fakerna populariter förcftållas. Hvor-
före man ock nu af fielfva fyflemate Juris Perpetui de
förnåmfta capita feu materias juris utdraga vill, och dem
rangera efter den bekantefta och uti praxi måft brukeli¬
ga ordningen efter de fyra objetta Juris: perfonas, res %

obligationes & aSliones.
DE PERSONIS.

Såfom det egenteligen hörer till Doftrinam Civita-
tum Jeu Politicam architeSlonicam, fom år en pars Juris
Perpetui, att utlågga perfonernas tilftånd, förft in flatu
feu libertate naturalis och fedan hvad nytt flatus civilis
med fig inbragt; altfä åro följande gemralia at taga i

ackt,
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ack t, fåfom: de bis^ qui funt jiti vel nlieni juris: de liber-
täte naturaIi ejusque juribus: die imperio domeßico: de jure
maritali EsJ uxorali: de poteßate patria ßatu filiorutn
familias\ de pupillis &T minorennihus: de tutoribus cura-
toribus: de poteßate herili: de fervitute: de conditione famu-
lorum domefticorum. Hårpå följa de generalia fom prae-
fnpponera introduBionem itnperii civilis fåfom : de imperio
ejusque gradibus: de [itmmis imperantibus eorumque juribus
tum naturalibus vf ex ipfa civili fubjeSlione fiuentibus, tum
adquißtis per pa&a tum civibus fubditis: de obligationi~
bus civium communibus: de magißratibus perfonisqtte publi-
cis, tum ßngulis tum conjunBis feu coilegiis: de honeßate
infamia naturali & civili: de exißimatione £? pva:cedentia9
Det öfriga kan beqvåmligare foras till poßtiva.

DE REBUS.

Hår måfte forft handlas de communione ßrim<2vcty
fedan de dominio verum; om defs nrfprung och fornåm-
fta diftintlionev, fom år fimplex vel eminens , plenum vet
äiminntum, direSlum vel utile. Sedan de rebus communi¬
bus : de obje&o dominii, ubi de rebus faevis, nullius, pubIieis:
de dominio viaris\ de poßefflone ejusque divißonibus effeSlw.
de niodis acquirendi originär11 s £? derivatis: de occupaiione
rerum vacuarum nullius: de venatione, aueupio, pifea-
tione : de r t bus dereliélis, inver.tis, tbefauro, preedatione bel¬
lica: de fruBibnsy accefflombns & melioratiombus verum, ubi
de dißin&iombus fruSluum, indußrialibus) civilibus, naturali-
bus: de alluvionibus, inventionibus fodinarum, &c: de jure
ad res edier, aß ubi de frvitutibus: tandem de translatione
dominii, ubi de U aditione ejusque modis: de teftamentis
jueeeßionibus ab inteßato: de donationibus vurtis caufa:
de ujucapione prxfcriptione^ &c: de pretio rerum eminenti

1mlgari.
DE
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DE OBLIGATIONIBUS.

Till difciplittam juris perpetui horer det egcnteligen
och med råtta att utlägga och låra hvad obligatio "år :
huru mångfalldig och hvad därtill horer: ds pa&is eorum-
que requifitis fif aiflinElionibus: de contraElibus eorumque fpe•
cisbus ufitatiorihus, och vid hvart och ett contraEl år na-
turale é? univerfale; de impletione contraEhium, ubi de folu-
tionibus: de vinculis paclorum acceß'oriis, uti funt juramen-
tum, fidejujfam, pignus bypotbeca\ de inftrmnentis con-
traEinum \ de obligatiombus, qu<e ex dominio verum per fe
oriuntuv, qua ex aElu noßrorum hominum aut verum
»ut anitnalium, item qucC culpa aut deliElo noflro.

DE A&ionibus.

Deras fornåmfta DißinEtion år in civiles o3 criminales.
Vid deffa fednare måfte man vetta pvincipia aElionum burna-
naritm eavundem aßimationem, -it. vim civcumftantiarum.
Vidare följer hår de officiojudicis'. deprocejfu judiciario: depro-
Vationibus: de teßibus: ^ interpvetatione: de exfecutione:
natura poenarum. Och detta år likafom pbtlofophia juris,
hvarpå de råtta fundamenta bero, och hvarpå hela
vercket, om det eljeft något folide vara (kall, måile ftålt
och bygt varda,

PARS ALTERA
DE

NOTITIA LEGUM CIVILIUM.
Den andra delen af Lagfarenheten år få mång¬

faldig oah åtfkillig, fom fjelfva Staterna i verlden, alden-
ftund ingen (kall låtteligen kunna finnas^ fom icke gjordt

fig
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fig några ftatuta pofitiva, hvilcka att veta, år val en ra
/o^hj memoria, och fåledes en medelmåttig fak; likvift
att bringa all ting till ricktighet och all möjelig perfettion;fä måtte man noga conferera ftatuta civilia med praceptis
juris perpetui och fe till hvad dårmed öfverenskommer,
hvad däremot ftrider, fom dock fållan fker; och i fyn-nerhet hvad igenom dem till denna fednare tillagt fin¬
nes, hvilcket det måfte och förnåmfte år, hvarföre ock
Philo Jud^eus Lib. de Josepho detta mål mårckeligenkallar jura civilia eller inftituta particularium civitatum,
appendices Juris Naturalis. Och om man faken noga öf-
verlågga vill, fkall man finna, att det måfta fom i alla
Nationers Lagböcker år pofitivum, kan föras till tre ftyc-ken: i. Straff ordningen eller pars vindicativa i criminal
fakorna; ty pars indicativa eller alla criminum upråkningoch förbud kommer till perpetua, och kan i alla Lag¬böcker fke lika. 2. Viffa folemnia & formula i civil fa-
kerna, hvilcke för ordning och andra confiderationer fin¬
nas gemenligen tillagdc vid teftamenten, arf, conträtter, &c.
3. Råttegången eller Lagfökandet,hvilket i hvar och en flat
finnes mycket different, Men för båtrre reda fynes båft föra
civilia och pofitiva till famma ordning fom naturalia Ef per¬
petua^ efter det fått fom ofvan brukat år; altfå folier nu

De PERSONIS. Hvarvid man tillfe måfte
hvad för perfoner åro i den Staten man lefver; förft
de Regerande, och hvad befynnerlig rått de åga, och
hvad Leges Fundamentales kunna upråttade vara; fe-
dan qua clafes populi, qui mimftri, eorum jura & obliga-
tionesj qua focietates & collegia tum politica tum ecclefiafti-
ca: hvad privilegier kunna gifne vara Ständerna i ge¬
men och hvart för fig i fynnerhet, fåfom Ridderfkap,
Pråfterfkap, &c; hårpå följa de jura fom flyta af con•
junttione bominum morali, fynnerligen genom giftermål;
hit hörer de Jponfalibus & nuptiis; de donis nuptiarum caufa^

B lar-
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fårdeles om morgongåfva • om giftorätten, om bryfl-
arf, de termino majorennitatts, de pupillis Ef curatoribus, Efc.
Sedan komma dc jura, fom flyta af conjunftione homimim
vaturali: fåfom om arfsråttighet uti bak och fido arf}
om byrdsråtten, om förbudne leder och fådant. Hår
kan ock handlas de peregvinis, de pauperibus Ef miferabili~
bus perfonis; de furiofis Ef viente captis; de male moratis Ef
prodigis; de exulibusEf bamiitis ; de [puriis; de camificibus, cc

De REBUS. Härvid måfte man underföka, livad
rått civitas lig referverat circa bona publica feu civitatis i
huru vida occupatio år tillåten eller reflringeradVid diur fogle
och fifkefång; item om fkog och metall: huru andra modi
acquirenäi åro genom civil fladgar infkrånkte; huru
ufus verum ar circumfcriberad, fårdeles per leges fumtuarias;
hvad Leges Pofitiv<ß circa alienationem Ef translationem>
item circa teflamenta Ef fuccejjidhes, uti hvilcken materia
leges civiles plåga gemenligen finnas mycket curieufe;
huruledes och huru vida hvar ma foka fin nåring, och
drifva handel och vandel. Hit kommer om Landtkiöp,
ftapelrätr, compagniers privilegier &c- it. hvad vahror må
eller intet in eller utforas; hvad hvar och en fkyldig
år att aflågga till. Kronan uti fkatt, tull, accis &c.; om
mynt, kronovårdering, våxelrått, Banco ordning, och
fådant.

De OBLIGATIONIBUS. Sedan man de generalia,
fom ofvan under denna titul andragne åro, vål igenom*
gått, måfle man nu tillfe, hvad leges civiles befynnerligt
tillagt, efter fom de ock gemenligen plåga till fådana
aSlus determinera ville efter hvar och ens art, perfoner,
fått, tid, rum, och flere circumßantier, hvilcka, om de
in foro civitatis komma till at examineras, och befinnes
intet vara i acht tagne, blifva de både kraftlofe, och un*
der tiden med boter eller andra befvår håmmade»

De
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De AGTIONIBÜS. Denna delen om råtten och lag-

fökande, år nåilan den vidlyftigare j ty hår vid förefaller
mycket i hvar ßat förordnadt om hvar och en Magißrats
jurisdiSiion ; om I? var och en arfs rättegångs prccefs och
hvad dåraf dependerar^ om boter, öraff, expeditioner^ och
mera fådant.

Till Hut kan man bifoga detta, att ehuruvål en denna
theoriam har, få fordras kkvift om en fkall paffera för
något god Jurisconfult, att man en öfning bekommer i
fielfva Råtterne; hvaråft man emot advocaters chicane
måfte vara på fin vacht. Men fåfom deras ftorfta kontt
kommer dårpå an, att förvånda ßatum controverfice, och
ollegera en hop argumenta fom litet göra till faken; få
år däremot intet båttre grep, ån vånja fig till att vilt forme¬
ra ßatum controverfia, och gifva acht uppå hvaruti nervus
caujce beftår, och hvilcka rationes a ro flringentes; men i
fynnerhet måfte man veta cum iudicio att applicare do-
Sirinam de interpretationen

Ofvanftående betånckande, fom jag funnit ibland
min Prceßdis Juridifka famlingar, af någon vitter Lag¬
klok, for långre tid fedan utarbetadt, har jag hållit mö¬
dan vårdt at af trycket utgifva till mina med Studeran¬
des tienfi: och underråttelfe. Och lårer man få fhart

fig göra låter, ett och annat dårutin-
nan vidare uplyfa,

G. A. A.



:5<ti\

- r •- - ;
,

'

»

■

-

: .

.,: - ; • ' '

"

-

. " '


