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Det Lofliga Skräddare-Ämbetet y
Herr JONAS W1 C KM AN,

fåmt"

Madame ANNA CaTH. LUNDBERG,
Mina Huldafte Föråldrar;

L dra oma och kärleksfulla hjertan\ hafvafor fin vällufi r
^ at y til mit inofvande och min tilväxt att Dygd och
kunfkap använda all mbjelig om]org trognafle• förmaningar
och drygafte koflnad..

Hederligt och bmf finnelag hafva- hos Min Huldafte Fa¬
der ägt famma värkanr]om natur och kärlek hos Mm Hul¬
dafte Moder.

Mit bjerta fkal brinna af lika' vördnad och tackfamhet
for Eder båda.,

Jag upoffrar denna Lärofpän Tfäfom et litet bevis', at
jag har och vidare fkal beftita mig devom, at Eder huld-
het och Edra välgiärningar må vinna det ändamåly bvartil
de fyjta.

Det är mit åget väl\ oeh min heder.. Denna ålder-
doms fagnad, är det tackjamhetsprofyfom Minet Hulda För¬
äldrar af mig begära.

Fbrfynen täcktes nådigt förunna Eder en läng, fäll och
lycklig lefnad, ach vålfigna den faßa forefats, at upfylla
Edra■ onfkningar y uti hvilken jag med barnjlig vördnad fkal
framhärda'

Mine' Huldafte Föråldras*

lydigfte fon
JöHAN GUSTAF SUNETLINGi-
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N*got til vidare uplyfning af de i puttonäe
Fortfattningen af L agfrågor?:e omrörde
reglorfarnt förklaring Ifver det bos
Lagkloke brukeliga uttryck: exce-

vad nu forft ordet regula vidare betråfFar, fotu
och kallas Summarium ; få bor detta fednare Ikil-

jas från caufTa fummaria , hvaruti eflentiålia procef-
fus allenaft i achttagasf, fålom uti Ucfoknings Balken,
och fina ftållen i Rattegangs Balken; få år och til ve¬
tande, at fom alla pofitiva Lagar af iådane reglor be-
jftå, i thy at all Lagftil bör åfven vara kor?; altfå år hvad
de innehålia ej annat ån regula; vitae civilis , dem Lag-
Riftaren påbudic til fina underfåtares fkyidiga efterlef-
nad , och kallas fanBiones pragmatica>; Bvarförutan man
och i alimånt tal plågar fågas det förhåller fig få eller
f å efter regeln. Ordet reguia har defsutan många be-
mårkelfer* Så kallas åfven det råtcefnore eller norme^

ptio firmat regulam in cap¬
hus no7i exceptis.

I 2 hyar-
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hvarefter man drager linier. Vi t.a!e icke om den fam-
ma, fåfom defs benämnande i Tonkonften, i fynnerhet"
Orgelverk, förekommer, ej heller i Arithmetiquen, t. e,
regula aurea eller regula de tri 5 hvarförutan den i de
inffrumentale och reele difciplinerne famt Skiöna Veten
fkaper år fåfom ett axiome,för hg fielft trovärdiga en-
ligit hviiket något bor vetas, gioras, eller låtas.'. I Lag-
farenhet åco reglor det famma,.fom pra^cepta, och lik-
fom vida conftante principier, fem man ftadfåftadt ef¬
ter mycket raifonnerande och iånglig experience, medelffc
hvilka man defto båttre må kunna leda fig fram. Tili
efterfyn kan tiena de råttvifåns grunder , eller trigas prre-
ceptorum, fom förekommer uti 5. §. btß, de J. O"
de der likna ocean fom med fit vatten förenar andra
fmå canaler; de innehålla och många utvalda tånkefått.
Men deraf följer icke at de åro det (amma fom princi-
pia Juris, utan dogmata eller generalia didlata juris Na¬
turalis och Civilis, och utur de i Lagen ftadgade kring-
ftrödda enfkildta materier, lika fom i en knippa fam-
manhåmtade af Lag och- Råttskloke måa, fåfom våra be¬
kante finrika Domare Reglor,(b) hvilka tilförene, medan
Codex CHRISTOPHORIANUS eller LandsLagen, och
Codex. GUSTAVO ADOLPHINUS eller StadsLagen
voro i bruk, ågde Lags kraft och namn, kunde fålbm
Lag åberopas, och i domar och Refolutioner til fkiål
och bevis anföras; famt nu för deras nytta och billighet
på ofvanfagde grund, och för deras ufus paedagogicus ,
vid vår Allmånna Lagbok plåga inbindas vid flutet, li¬
ka fom de Siö och Krigs Articlårne bifogade Domare

Re*
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Reglor, fe och Kongl. Fbrovdn. d. jo, OElobv. nfgj, m. rit;«
och Tittame de Vérbornm Significatione, cf DherfisRegur
Iis Juris vid Digefleme eller andra delen af Romerika
Lagen. Och fåledes bor L. 6, §, 3. ib. de Off. Procons.,
hvareft om ordfpråks allegerande talas, rätteligen for-
flås. For ofrigit äro och mycket få ting i allmänna lef«
vemec, i hvilka man kan gifva villa reglor; ibland å-
ro orden mera vidftråckte ån faken , ibland knappare, då
interpretatio extenfiva och reftndfliva, efter oraftåndig-
heterne måfle brukas , hvarigenom vi til mindre rickti«
ga fl it in ca(u particulari ofta kunna inledas. Korteli-
gen, .defla pofitioner eller få kallade grundfatfer, få ej /

emottagas på god tro, lom man fager, utan med för-
fichtighet forfl gr anfkas, om de hålla flick i allmän¬
het p ty minima circumftantia variat rem r men icke jus j

I 2 ni«

(a) Man har lange ej vetat, bvilken deffe reglor 'fårfi
fammanfatt. Sedermera dr bekant, atdepä Konung GUSTAF
den forflas, Glorvhrdigfl i äminnelfe\ befallning af Magifcr
Olaus Petri Phase frän Nerike, blifvit up]attei fäjom Piro-
feffor Bilo vius bär i Üpfala annwkt af en gammal band-
fkrift, hvarpa denna nota varit tecknad, bvilket torde varit
det Jatrtma lom Konung ERICS den XIV. Secreterare mede~
gen band adnoterat. Schroderüs fkal och varit den furße,
jom ar \6ß/. de Jamme tillika med Valdts Proceffus Foren•
ßs pä trycket utgifvit in 4.0, fe Herr Canc. Råd, A. Ant,
Stiernmans Centur. i.ma pag: 17. och Joh. Gost. HalF-
man in vita Olai Petri & Laurentii Petri pag. 106/
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.alldenflund Lagen år alcid vifs och varierar fåledes icke;
itnen tillämpandet af Lag och Rått bor vara åtfkilligt,
aiciom befagde omflåndigheter, de der fadum åtfölja 3
åro obka, då diverjum jus. diver[o faflo adplicatur. Hår
af lårer nian och , huru varfamt man må i domande råtta
lig efter pttrjudicater eller prafjudicief, lom i vår ve-
tenlkap betyda forutfåida domar och utflag, fom ge-
men)igen hatVa fin fårfkildta att; i fynnerhet, fom vårt
ämne år få rikt på olikheter, hvaraf fkier at man ofta
i tillämpningen år villrådig.: innumerce funt errorum figu-
rar. Men nu til vårt föinåmfta ändamål, I Juridifkt
forflånd heter det;: tegida efl, qua rem, qua eft, breviter
enarrat , 11012 ex »egalajus fumatur, jed ex jure, quod eft ,
regula fiat, fe L. i.ff. de D. R. J. Et fådant kort inne¬
håll iåger Juris ConfuJten Sabinos år ej annat ån en cauf-
ix conjeftio., metaphora ab Oratoribus iumta, qua; fimul
cum in aliquo vitiata eft, perdit officium fuuro.. Eme¬
dan hvad rått och fkiål år af regula conjicieras , lika
lom fafiüm ex fignis: år och detta Vitium ej få at for-
fta, fom fkulle exceptio i och for fig fielf vara et virium,
utan faft mera något från regelns allmänhet-, för fina
larikildta omflåndigheter, affkildej hvilket år afven (å rått
och fant, fom det regeln innefattar. Per rem, .åter, qua
eft, forftås hår det jus , fom man i den omtviftade fa-
ken följa bor j ty defla reglor underv ila ofs icke de fa¬
cto, utan de jure. Defamma, några få undantagne, å-
ro, enligit hvad fagt år , få befkaffade, at de ofta haf-
va flera exceptioner ån ca lus; 1 thy at i fådanes för¬
fattande ofcaft hg inflicka mänga felaktigheter, dels I

hriii
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biifl ar e"> riktig Logicä eller Slutkonft, dels af Lagens r a:-
fa föriiåad i hela fin vidd ,dom hindrar deras fa k »inliga
ahmåahef, hvadan och detta uctry k fig härleder: nuüa•
rt'gula tam firma, qua non patitur exceptionem, Hvad or¬
det exceptio vidkommer få år den quafi qua?dam ex-
cluho, undantag, invändning,, förbehåll r quse inferponi
aciioni cafuique rei fölet, ad excludendum id, quod »n
intentionen! condemnationemve deduSum eft, /<? L. 2..

ff. de except. Andre Lagfnrne uttrycka det med andre
ordy men laken år och blifver den lanama. Således å-
ro vi af den tanka, at merbemålte frågas: exceptio, el¬
ler ,, fom år det famrna,-. fpecies excepta firmat regulam in
cafibus non exceptis, råtta förhand går derpå ut, at det,,
fom läledes undantages, bor inbegripas under den all¬
gemena propofitions (ubjeflum * emedan alt det, (om en
idée eller tankebegrep innehåller, fåges deraf följa ; ty
når man fannar begrepet omen fak, måhe man och lan-
na alt det,dom derunder begripes". Håraf följer, at det,,
fom icke i något innehålles, ej kan derifrån exciperas
eller undantagas, lålom til efterfyn: i alla contraåer åger
compenfatio eller lika mot lika rumj detta år nu regeln;,
ifrån hvilken likväl depofitum, fe XJI C. H. B. excipe¬
ras. Fordenlkull har den rum, t. e. uti commodato el¬
ler lån, fe XI. C. ibid. \ emedan det, fom icke exciperas
från regien, hår, få' at fåga, under regiens difpofition.
Men derfore bekräftar icke undantaget regien i den ca-
(u eller båndelfe, (om ej år undantagen, enar på annat
ftålle- en annan cafus exciperas, t. e. man får ej fkiljas
från fin maka utan for hor,. fe XIII. C. G. B.. men. der«

; af
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af följer icke at det ja kan (kie för ma-iciöfå defertio,
då den ena af dem den andra fårlöper; hvarril orfäk
år, at denna cafus annorftådes finnes undantagen. Det
famma giåiler , når man jcke påtänkt den håndelfe , fem
sj år undantaget!, t. e. en ar reada tor , bonde, eller hy¬
resman har påtagit fig ar. fvara for alla olycks håndel-
fer, undantagande krig och pedilents; men deraf hånledes
icke, ar han åtagit fig at (vara for 'cifus infolatiffimus,
den der knappad på et hundrade år infaller ; ty det he¬
ter i gemen: intentio qnalificai■ contraBum\ hvaraf (lutas,
at contractus npn debet extendi ad hon cogitata, t. e. orm
en flor jordbåfning fig yppar, och det af den grund, at
arrendatoren ej tår.k t der på förut. Vidare dar regien
faft ide mål (om ickeåro undantagna; cafus förekommer
uti L. 3 2. 12. ff. de legato, der orden få lyda: iego ujum
fruSiiim domns cum omnibus, quce ibi [uvt\ excepto argento;

' under hvilket Iegatum res venales, fom der åro, icke
begripas. Sammaledes om något hus tedamenteras, med
alt hvad derutiår, låanfes icke, i fynnerhet efter de Ro-
mer-fka Lagar, de der befinteiiga penningar tedamente-
rade, eller andra handels vahror, emedan de, för deras
ftåndiga röreKe och cireulation, i fådant fall ej (kattas
vara i något rum. Detta har och fin nytta i arf el¬
ler fucceffio nb intedato •; emedan uti o rör.iiga och till
yidä rum dedinerade rörliga ting , t, e. le X. C. j. §» Q..

B, och XXFIlC. lo. §. B. B. med mera, få-
, fotn och i rörliga , årf ves fecundum juT

ra loci rerum fitarum.
G. A. A.

Ab Ar
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