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Af

JOHAN GUSTAF CEDERSTAM,
s Uti den flårre Guftavianlka Lårofalen

f. m.

Den XXXI. Maji MDCCLXXX.

UPSALA,

Tryckt hos Direft. Johan Edman, Kongl. Acad, Boktr.



Orått Sakore gira ingen Herrai rijkr
Men Lagh och Katt år Herrans frijs;<

- fe flutet af Dora, Reglorae;.



Något öm ordet bård, och om fader, fom fi
ne Barns förmyndare, får deras, rak«

mom tid inbörda fin til tre«
die man firjdlda arfvejord, i #72-
ledning af VL C. jW, Balk.

Hvad detta ord I allraånhet vidkommer, få år tilmärkande at det famma i våra gamla Lagar haf-
ver flere bemårkelfer. jfå måtto tages det för

barn och afkomma, /? XXIV„ Fl. in med. Årfå. B. Vefim. L:
Föåelfe, je Krifln. B. ib. circa finem^ och nåmnas håraf /i-
Jr/ geneälogici, jemf. MAI TH, /. C ättetaflory lörås regißer9
NEHEM. VII. C. v. ^4. fåfom och åyptica Kyrkoböc¬
ker: Familie eller flächt, fåfom ///. C. ,7. i?, h. L. med
orden byrda budi, det år, efter det varde fom byrda
mannen biuderutroårkes: vetraSlusgentiliiius, eller den
rättighet, fom närmare flacht hafver at retrahera bort-
fåld arfvejord , je IV. C.z. $.J.B. L. L: item fielfva arfve-
jorden, je XIV Fl. /. §. Kirk. B, Helfi L. fåfom och un-
derftundom enligk afl. Adfefl. Dikmans uttryck i defs An*
tiqu. Eccl. ärfå lås egendom: få betyder och detta ord be¬
vis, fåfom t. e. bår man vittni, ock fyller ej byrd fi¬
na a Tingi m. ro. fe X. Fl.princ. Tingm. B. Helf L. och XXIb
C 7iufB.L.L. Thå bafvitbenbyrdi fighåbaaktagber,det
år, då fyare han fore om det årtiufyegods m, m, Således
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år lått aft finna äfven af fl, Q i. /. J. B. uti Konung
JFRIEDRICHS Lag, bvad mening detta ord nu för ti¬
den egenteligen hafver, Huru fom bordsråt t hos gan-
fka många folkflag, fannolikt vid ägande rattens bör¬
jan, af ålder blifvit införd och brokad, famt hvilka deß
förnåmfia egerfkaper åro, fparas till en annan tid. Nu
dllågge vi allenaft, at ändamålet af bord, år i gemen
arfve egendomars förvarande in om fiach'en,, få atde, tå
vide fig göra, låter, icke få låtteligen må kunnaderifrån
dragas; och att bordes råteen ftråcker fig i den up-och
nedftigande linien in infinitum, eller få långt den räc¬
ker; men i fido eller transverfal och collateral linien til
fyfkonebarn, och dem fom i lika led med dem åro; hviU
ket följande febeme närmare torde utvifa..

Hår år A. fåliaren', B-
hans fyfkonebarn, C. hans
broders fonafon, och D. hans
fgdefö faders; broder. Den
föfverfta perpendieulaire linien
continuerar lineam afeenden-

j tem eller dem fom åro til-
,rygga i åtten, och defcen-
dens dem fom födas framåt
'flåchten. A t B.C. D. åro med
A, eller fåljaren å fidone be-
fiåchtade, ucvifar figurens

bio t-
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blotta åfeeodé, jcmf. 1. C A. B. och //.§. i 111. C. derjatnma*
ßädes, hvaruti grunden tiil arftåcht i detta fall ligger, på
hvilken bords råtten fig ftodier,/*? IF. C. 3 §. J. B, På an¬
dra momentet i föreftålte fråga fvare vi lålunda: fom det
'år utan tvifvel at till laga år komne barn, je C. XIX. §,
i. Ä, i?., och der de omyndige åro, deras förmyndare,
fom på vift fått en och famma deras perlon repraefen-
tera y jemf. XXII. C. 4. §. vid ßutet kunna, i an feen
de till laga Ikiål och omftåndigheter börda den arf-
vejord, fom fader eller moder til] någon utom eller
fiermare: anforvandt inom flachten bortfåldt; akfååroch
klart, af , lålom kiop och lalu afhandlingar i allmånhetFej
kunde aga beftånd, om fåljaren fielf och for egen rak¬
ning, fingo under titel al bord återkalla hvad han en
gång lagligen flutadt, och fåledes tvåct emot Lag, fit e-
git faffum annihilera; hvartill kommer, at en den fam¬
ma ej kan vars tillika låljare och kiopare al famma fak,
ej heller fielf fins flåchtinge, och börden år en flåchtens rät¬
tighet allenaft, når fader eller moder låfom fine tbarns
råtte förmyndare, tutores legitimi, je XX. C. /. och2. §. §. i be*
berbrde />., vilja för dem och icke fig fielfva ioborda den
förfålda arfvejorden, kan lådan t icke förvågfas." Fa-
millens vål i gemen, och förut okunnige omftåndightter,
fom federmera til 1 barnens gagn och båfla fig oförmo-
deligen yppat, kunna hårtil gifva anledning. Vi hålle
och före tienligit vara att i detta mål någon curator ad
litern bthörigen förcrdnas, att barnens rått i acht taga
©ch utföra. Således af ofvannåmnde arfs och börds ratts
inbördes eemenlkap följer, ar om fader lom t. e. har fyra

E-3 dött.
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fdåctrar fåljer fin arfve • eller bördkiopte jord, fe F.C. 3. §.
ff. B. till en fin måg, få har den andre rått att börda,
pro quota, och få vidare; men fkuilé någon af döttrarna
vara oförförgd når kiöpet fkiedde, eller (edermera blif.
vit gift, eller fått veniam setatis; och hennes fått ej blif>
vit i rätter tid, medan lagfarten varar, bevakad; öår
det faft, fom en gång lagligen fiutadt år, fe Fl. C. 4. §.
J. B. till den genom kiöpet förvårfvade ägande rättens
fäkerhet och befattande; och i denne afficht giåller reg¬
ien: quod femel placuit, femper placuiße cevfetur $ eller fom
år det famma: femel decijum femper decijum manet.
Item om jag fåljer min] arfvejord till min ena broder
eller fyfler, kan det icke den andre nekas, at hälften el¬
ler trediedelen deraf inlofa eller börda enligit Fl. C 5.
§. J. B. når han fig i råtter tid derom anmåler, fe IF. C.
J. B; men om famma jord tvånne åboer ej tola kan ,

går tfermed, fom famma Cap. och §. innehålla, ehuru
annorlunda härom varit ftadgadt tillförene, Je Kongl. Får-
ord. af den 10 Jun. 16$4. Kongl, forord. den 2. Maji iSyj.
Kongl. Fårord. den 21 Julii /Ö77. Kongl. Rejol.pä Alltnog.bejvår
lliSf. jf. 8• 1*720. §. j. Kongl. Bref. till Landsb. N, N. den 1 Ma)i
26jemf Kongl. Forordn. om hemmans* klyfning den 31
Junii t-jqiy.Om furrogatum i anledning aj 11. C. 1 §. J. K
och om det gifves furrogatum furrogati med mera hit¬
hörande en annan gång.

Om den fom brifler .St hemul, fkall anfes
ba-
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bade efter i. och 2. /. jfl uti XL Ca*

pitlet Jord

Vi fvare hår på med ja; emedan fåijaren, fom ej
gitter fullgiora den lofven, fom han till kiöpareo utfåft
at oqvald, i anfeende till kjöpet, den till honom afflåd-
de egendom få behålla, nyttia och bruka; hvilkcn fkyl-
dighet Lagen medelft gammalt bruk kallar hemula, prte-
ftare eviclionem, den der och, fom A. Gellius i fina
N. A. fidfla Capitlet vifar, fkall hos de Romare åfven
hafva varit brukelig,; icke allenaH fororfakadt kiöparen
fkacfa, hvarunder, fom Lagvittre tala, få dammwi emer¬
gens fom hierum cefjans inbegripes; utan och begått ett
brott , hvarmed egenteligen en olaglig viljagierning for-
flås, hvarigenom icke allenaft roateriale legis medelft*
kjöparens förolämpande,, utan och defs formale.] blifvit
brutit, medelft Lagens åfidofåttjande; altlå åiigger det
fåljaren , at jemte fkadefiåndet en lådan anomie med
plikt umgålla. Och fall ån erfåttniug år en poena natu¬
ralis, fom vid alla oförrätter har fitt rum ; få må man der-
före icke tro, at den et fattande derigenom vinner råt-
tighec att Händigt ofonåtra en annan, fåfom fordom en>
öfverciådig Fvomare fig inbillade, och de fafto vårkftål-
te.. Ku fom förnuft, dygd och alt hvad Lag och rått'
någonfin nåmnas må, ftadga och påbiuda helt annat;;
altlå blef och denna upfåteliga Lagsbrytaren och forach-
tåren federraera med all råttyifa hårdeligen afftrafFad.

\

Huruvida den, fom blifvit gift, inom den tid
Jpm
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Jom XIX C, /. jf. A. B* förmål-er, kanflelffl-

reflå och diflonera fitt arf, 7//-

Ehuru den, fora inom bemålte rid fått Konungens
tillhand at bygga åchtenfkap, når goda fkiål dereili dyr-
ka, fe DaVo Ehrenstråles Fdreläfn, ofver G. B. I. C. 6.
§. och XIX Ci §. Å B. famc A. C. Westdahls ut-

tyda. ofver Sv. Lag. m. m. af lemälte B, B. och C. C, på
vid fått blifver curator eller caput fiias familiae, hvar-
af hudrun år en pars princi'palis; få år dock till mär¬
kande, at detta Lagdiftareos lof ej dråcker fig vida¬
re, ån till fielfva giftermålets ingående; få at han dy-
medeld ej får någon rättighet, at fritt och obehindrad,
fitt arf i lod och fad, fåfom annan fin forvårfda egen¬
dom difponera, forrån han den ålder upnådt, fom La¬
gen i berörde C. och §. omförmåler, der han icke i an-
feende till beprofvad dadighet, fordånd och fkicldighec
erhållit veniam setatis, och fåledes af Lagdiftaren blif-
vit på vid fått myndigförklarad. Och det derfore, at
han den ddrre eller mindre, utan fin åtgierd och bemö¬
dande medeld fihe föråldrars och anförvanters fnille
och idoghet, lamt Lagens vifa förordnande erhållne
åcfde egendom måtte hafva i behåll, i fall han det öf-
riga af ungdoms kitflighet och ofördånd fatt ofver dyr,
fom man fager; få at han få låtceligen ej må kunna giöra
fig vidare alt mera och mera olyckelig, hvaruppå måogi e-
xempel förefallit,jemf. Kongl Fårordn. d. n. Maji /77^. och K.
By. d, 8- Sept. 1^2\j. Och har heter .det rätteligen: Lex fuccur-
rere vult perire volentihus, Hvad för ofrigit denna laga tids
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Forlångande medelft behörigt teftamente vidkommer, fe
XFIL C. 4. §. Årfä, B. och Koni. Förkl. ofver5. §,
Jammaßadcs den ij>, Aug. 17^2. (å år der med en annan
befkafFenhet. Imedlertid, hälla vi ock före, att en min¬
derårig gift, ej må, om icke på befagde grund, under
varande minderårighet, råda ofver fin huftrus arf, och
det få mycket mindre, lom han icke fielf, utan laga för¬
myndares tillfyn, får fitt egit arf förvalta, jemf. XXII.
§. 2. Å, B. Hvarförutan vi hårjåmte anmårke, at gifter-
cermål i gemen, icke heller i någor måtto upbåfver
den achtning, vördnad och erkienfamhet, hvarunder bå¬
de i afficht på fine föråldrar varit ftålte, jemf. FL C.
G. B. aldenftund emellan föråldrar och barn år och för-
biifver en ouplöslig relation.

Hvfirfäre Inflitutiones Jufliniancce äro i IV.
Böcker fordelte, fe Jf. 4. Prooem. ib-

Det år et gammalt uttryck, fom efter omftåndigheter-
ne har fin goda grund: methodus eft arbitraria. Det år
och bekant, at en del af de gamle Romerfke Lagkloke
varit ålfkare af de under hånder varande materiers in¬

begripande under tvånne eller och trenne fordelningar.
Icke deftomindre hålla åtfkillige af dem före och deri-
bland Julius Pacius , Uoppius med flere, att Kejlaren
JUSTIN1ANUS bar brukat en raetapboriik indelning af
de IV. Böcker i bemalte Inftitutioner, af den grund, at,
(öm defle åro det iamma fom eleroenta Juris, och det
åro IV. elementer i naturen; altla har han och velat at

F def
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defs Inftitutioner måtte enligit denna efterfyn inråttas, I
formågo af fitt yttrande uti 4. §. ib de Adopt. der det
heter, ars naturam imitatiir j der likvål, om man har af¬
feende på Inftitudonernes tria objefla,/^ 12. §. d. fl. de J.
N. G. C. har det långt båttre och beqvåmligare kun¬
nat fkie uti trenne. Men hvårföre icke har denna fy-
rahanda fordelning åfven få val kunnat fkie efter de få
kallade IV« cardines mundi eller våderftreck, norr och
foder, öfter och våfter? dylikt förekommer och uti C.
Vill. X. de conjangvimtate, hvareft Påfven INNOCENTIUS
IV. forbiuder giftermål, rill och med dem fom åro i
fierde fkyldfkaps led, af den orfak, at det åro fyra hu-
mores i mennifkans kropp, fom fkola beftå af fyraTele*
menter. Hvad nu den förra till vårt åmne hårande
delningen vidkommer, få, förutan det, at få vål fom den¬
na utfago angående åttledning efter de då varande Rq-
merfka forfattningar fig fkickade, få illa paffar den fig
till bevis af merbémålte Inftitutioners fördelande i IV.
bocker. Vi tro ofs kunna af långt fannolikare fkiål
hånleda orlaken till detta indelande ur den Romerfka li-
teraturens befkafFenhet då for tiden: 1. Under IUSTINIA-
NI regering beftoddet vi kalle paper af viffa orters blad,
och hac man anledning fig fkiåligen foreftålla, det Tri-
bonianus, fåfom Präsident uti denna Lag Comrdiffion,
låtit, forrån pergament1blef upfunnie,fkrifva Inftitotiooer-
ne på det då 'brukeligaVEgyptifka paperet, hvilkec beqvåm-
ligen ej kunde fammanhåftas eller inbindas. Han nöd¬
gades fåledes, at i nåmnde böckers afdelning, icke. få
egenteiigen hafya affeende på fielfva materien eilet ar-
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guraentéraes ar«* r Jknflunher, utan förnåmligaft: pä
dels ytre fl; , k ;t>ah florlek. For denna orfak ville han
håhire ät detta liagoge eller Manuale Juris i IV. böcker
fkulle Indelas, ån fynäs lärlingar for vidiyfcigt och obe-
qvårot i dagligt bruk och handterande. Ty om han
haft affeende på fielfva faken och materiernas qualitee,
hade han icke bordt fluta II. boken, utan fullfölja farnma
bok till XIV. titlen i III. boken, för materiens famanhang
fkull, o. (. v. hviiket en upmårkfam låfare låtteligen fin¬
ner. Af fådan grund hålla vi och före at JUSTINIA-
NUS ftadgat uti 13. §. J. de teflam. ordin. at et teftamen*
fe kan författas pluribus eodicibus ; hålft fom det var
ganfka fvårt, at med trå eller dylikt få fammanhåfta få-
dana blad , at de beqvåmligen i långd och bredd kun¬
de efter behofvet utvidgas: 2. torde den råttafte orfa-
ken til denna fyrahanda indelning vara den, at den fto
re Juris confulten Titus Ca jus , fora och kallas Gajus, ha¬
de, fåforn privat, förut lammanfkrifVit och fordelt fina
Inftitutiones Juris i TV. böcker, af hvilka vi nu endafl
hafve ett fragment, och det interpoleradt, öfrigit. Han
var for fin lårdom, och många utgifna mfcr. uti Lagfa,
renheten,! dort anfeendej hvarföre han och ej min¬
dre af Kejfaren THEODOSIUS ån JUSTINIANUS
kallades nofier; och i cataloguen eller förtekningen,
framfor PandeTerne, pade lårde mån, afbvilkas böcker
de lamma åro compilerade, berömmes. För öfr git |-
ro defie JUSTTNIANI Jnfiitutioner ej mera fullkomli¬
ge ån andrå dylika böcfeer; hvarföre och de farnma af<
många lårde mån blifvit i annan ordning fatte, tiJioktS,

och
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och efter tidernas befkaffenhet ISc« pade. Åldre tiders
Juris Confulti hafva ej haft farania lårdoms medel och
fubfidier fotn vi. Vårt uttryck blifver atidteligen det
famma, fom vi fedt en annan Lagvitter hafva haft: aa-
v»s Inflitutionum agnofco, [ed avteui Juris Romani inde ad*

dijci [tio. Härvid kan jemforas IX. Fortsättningen
aj Str. 1/efv. Lagfr. utgijne af Herr Dav.

Joh. Hillfstrom.
G. A. A.
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