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Något vidare tillägg angdende Regula Juris„

Det händer ofta at fliere uttryck i vår almånna Lag«,Jus Commune, Populäre, plåga i gemenfamt tal
af många kallas regior, regulae juris, fåfom: bvar

äger fin fik enfam låta, och ej annars lott forvärka, fe XI.
C. 4. fl. G. B. hvaremellan och XXVII, C. 1. §. M. ß,,
år aldeies ingen Laglhidighet : hafve tben vitsord, fota
fkifta vifi fe XI. C. 2 fl. Å. B. och flereftådes; h var t il 9
jåmte andra orlaker, åfven kan vara den, fom en Poet
formaler : Segnius expediunt commiffa negotia phtres, Iva¬
rande mot vårt vanliga ordfpråk : många kockar gåra elak
fåppa; lagligit flände, olaghgit ätergänge, fe L C. 1. ff. J. B.
hvarunder laegripes alla i Lagen förekommande laga fång,
och deribland åfven utmatning, executio, Laga kraft
vunnen dom, adjudicatio* flutadt contract, hvartii och
förlikning, transaäio, hörer, fe XX. C. R. B. Ehuru åt»
fkillige omftåndigheter denna åtfölja, fort« vanligen om
contraäer ej kunna fågas; val vetande, at fom Lagen
ofs oro edel barligen förbinder i och för fig fielf; altfå
få deffe inbördes handlingar af den farorna deras krafc
och verkan medelbarligen, då det heter: palla dant le¬
gem contraälui; til följe hvaraf allaolaga fång, lålom för-
budne ej kunna af Lagen få något biträde, adfiftentia
juris, fe 111. C. 1 /. G. B.; lika fom hos de Romare pa&a
nuda ej hade någon civil förbindelfé med fig i följe:
kiop bryter legoflänma, fe XXI. C. ij. (f. jl. B. til hvars
råtta förflånd bör mårkas den fkilnad , fom Lagvitre
giöra emellan jus in re och ad rem> med tillåggning
pr&ftandam, fom de gamle Lagforfkare talade, då me-
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ningen blifver mera tydelig och klar. Detta jus ad rem
kallas åfven-per[onale, och bor noga fkiljas ifrån det jus
perJonarumi lom endaffc grundar fig i perfonernas natur¬
liga flånd eller flatus, i hvilket de anfes (om födde eller
ofcdde, Je F. C. 2 fl. A. B., fom man eller qvinna, fe
1. C. i. fl. G. B. och många flere Lagens rum 3 jemf. Herr
A. Stenbergs Difput. de Transmiffiöne bereditätts: fom in-
herofke eller utiåndfke, fe XF. C. A. B., utan affeende
på deras öfriga rättigheter; t. e. at (luta contraäer, fe *
G. y. och H. B. B.y når deremot jus reale ej få egente-
ligen rorer perfonen, utan fnarare egendomen. Den
diupfinnige Titius har likväl ej kunnat finna fig deruti,
at bemålte yW reale (kulle grunda fig på faken eller tin¬
gen, emedan man altid derjemte måfte hafva affeende
på perfonen, (åfom in jure ad rem. Men denna knut
kan låtteligen uplöfas, når man befinnar, at hår i fyn-
nerhet hafves- affeende på fielfva faken; men derföre ut- f
flutes dock icke aldeles perfonen, t. e. Cajus borgar
Sempronius 100, hvad år då hans intention? Sv. at återfå
famma lån; och fom Sempromüs år förbunden det at
praftera; altfå har Cajus rättighet til famma lån, i anfeende
til Sempronii perfon, hvilken om han ej betalar, håller
Cajus fig hufvudfakeligen til fin genom intekning för¬
varade rått uti Sempronii faflighet, i hvars hand den
vara må, fe XVII. C. 3. fl. J. B., XF1L C. 11. fl. H. B.,
FIL C. i. fl, R. B. Hvad detta jus reale vidkommer, få
ehuruvål dominium eller ägande råtten gemenligen fåges
vara en fpecies juris in re; få år likväl denna rättighet i
vår tanka mera at anfe fom en del ellerportion af ågande
råtten, ån når den famma i fig fielf betraktad, fåfom et
totum quid och complexus omnium jurium in re, och fåle-
de^ har flere rättigheter vid fig fåftade, t. e. lånråttighef,
jus feudaleffe Herr C. D. Nortuns Difput. de Feflig. für. feud.-)

hvilka ej böra blandas med den förläning, hvarom
ftad-
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flödgas i VIL C. 2. §. Itf B. feftamente eller Fideicotnmif^
fe XVI. C. A. B., jemf. Ehrenfiråles fur. pr. Civ. p. p.11.
Och fem for alla mina medStuderande ej torde vara
lå kunnigt, hvadan fidflråmnde ord leder fit urfprung;
altlå bör ofs det famma något fuMåndigare förklara.
Det förekommer i fynnerhet i II. Boken och XXIII.
Titeleu i Juftimam Inßitntioner de fidei commijfar. heredit.
m. m. Man vet at uti teflamenten antydes den, fom där¬
igenom får tråda til arfs, at efterlefva den dödas i lifs-
tiden förklarade vilja; men i et fideieommifs, lå kallade
af fideicovimittendo) ombads han endäft derom, i thy at
fådant förordnande vid dödstiman, fe Vill. C. 2. §. mom.
7. JR. B.y endaff til fin fulbordan berodde i början hos
de Romare pä Fideicommiffarii trohet och vånfkap för
Fideicommittens, eller dén, fom teffamentet fått. På
den frågan åter hvartil detta gagnade, emedan teflatov
altid har rått at förefkrifva den teftamentet fått, de fkå-
lige vilkör han behagar, utan flike verha preenria eller
omfvep. Men orfaken var, at en kunde hafva vifla barn,
flåchtingar och vänner, fom blifvit inteflabiles, fåfom
fridlös dömd, fe XXVI. C. /. §. M. B, landsflychtig eller
bil tog lagd, fe 1. C. 3. 4. §. §. och VI C. j §.d,f ß* tn.
dem han efter döden ville unna en del af fin egendom.Fördenfkul upfan man fideicointnifjer, hvarmedelfl detta
legatum kunde vederbörande hemligen tilflållas. Men,
fom ofta fkiedde , at denna den aflednas ytterfla vilja
eller teftamente ej verkflåldtes; blefvo omfider derftådes
fdeicomtmffer laglige förklarade.- Nu för tiden kallas
det egenteligen fideicouwiifs , når man något får ellerårfver med det vilkör, at det ej mä föryttlras eller för-
minfkas, m. m., utan låta det cfkadt komma i den in-
flallerade arfvingens håhder, gemenligen til följe af
fucceßio linealis: kiop hor fkie utan tvång och lifl, fe 1, C.
i. §, H. B. nemini (na frans prodeffe debet; b vilken vål

grun-
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grundade fiutregel med snnat ordalag ock förekommer
uti IF. C. 7. §. G. Blika alman i anfeende til andra
contracler: regula Cntoniana: quod ab initio vitiofum eß,
non poteft tratlu temporis convalejcere , iå kallad af Ca to
i Rom, fora den famma giordt, och dermed haft af-
feende på moraliteten, t. e. tiufve gods år ingen håfd
underkaftadt; åfven ock derfore at ftulne faker plåga
gemenligen med ytterfla flit och lift döljas och giomas,
år låledes et undantag från IX. C. 12. §. H. B. Så år ej
eller ratibabitio, eller fom det eljefb kallas ratificatio, här¬
emot, t. e. 111. C. 1. 2, §. §. G. B., och L. fin. C. de ??iaief.}
ty den fom ratibabet eller gillar, forbettrar faclum alt
ifrån början; lå at fådant famtyke icke eller år emot
denna canon: har och med den famma den regel gemsn-
Ikap: per quascunque manus res ambulat, fuam tamen con-
ditionem fervat. Men detta oaktadt åro fådane reglor,
och underråttelfer i almånhet ej annat ån fuppofitioner, S
om de ej fota flg på riktiga grunder, låfom foregående,
med flere. Emedlertid åro de Arabers och Grekers
proverbier, dem de mycket ålfka, ganfka kiernfulla, t. e.
Sententia Pytbagorica: de gamle Philofopher, i fynner-
het de VII. vile roåftare om, hvilka Gracian lager, at
nu for tiden fordras mera vett och kunlkap hos en enda
i almånt lefverneslått ån då hos alle deffe tilfamman,
följde hårutinnan i fin moralilka verld de af dem for-
fattade hufvudmaximer > t. e. quiquid agis, pruåenter agas^

refpice finem, hvilket fidfta ord, Herr Baron Holberg
Ikiemtevis omvåxlar til funem. Slike urqvåden ågde
ock hos de Romare laga kraft och bevis, fe L. 6, jf. di
Offic. Proconf och L. 7. §. /. ib. de lege tertia c. hvartil
kan låmpas den regien: verba enunciativa probant, i fyn-
nerhet in antiquis; dock lå, at de åro adfertiva, jemf.
XF. C. B. Om lådane reglor hafva åtlkillige fkrif-
vit, fåfora Mantzel, Hertius, Ehrenstrahle med flere.Aro
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Åro ock en myckenhet deraf medelff tidernas omfkif-
ten ej öfverensftåromande med en ren och tydelig Lag-
farenhet, fåfom i våra Domare Reglor, hvad i den fierde
derllådes iåges om fogdar, hade affeende på den då för
tiden hos Ridderfkapet och Adelen i bruk varande Ju¬
risdittio Patrimonialis. Så talas och derflådes i XXXVIII
mom. om öfvervåld med jungfrur och annor lådane
plågor; hvarvid vi påminna ofs hafva låfet, at på något
ffålle Utlandes (kal ånnu forvaras en machine, giord och
klådd, fom en Jungfru af den befkaffenher, at når någon
dit fördes til döden dömd , hon i mohn af hans annal¬
kande öppnade fina hvada ffålfatte armar, mellan hviika
hon klipte halfen af honom, och det kallades kyffa Jung»
frun. Och fom dem , hviika lågges på pinbänken dec
detta hårda ntforfenings(å?t ånnu kan vara brukeligit,
vitTa til brottet horande frågor, quafliones, til belvaran-
de, af den fom vederbör forellålles; altfå år dåraf ord-
fpråket kommit: omnis quaftio periculofa. Hos ofs hette
den pinbänk, hvilken om den hår någonfin varit i bruk,
år oviff. Hela Lagen år ej annat ån en regel och råtte-
fnöre, hvarefter vi vårt borgerliga lefverne inråtta fkole.
Våra bemalte Domare Reglor författade af Magifler
Olaus Petri Phase, fe Adertonde Fortfätningen af Str.
Befv. Lagfr. utgifne af Herr J. G. Sundling , och plåga
för deras dogmatifka nytta vid flutet af Lagböckerne
vidfogas, federmeraaf Herr Landsh. och Riddaren Baron
Funck uti fin utgifne Genväg til Sv. Lagfarenhet, med
flere förökte; åro almånna flutfatfer af de i Lagen öm-
fom förekommande, och med hvarannan jemnförde får-
fkiidte underråttelfer i förefallande mål och minnes hjelp,
hvartii Morhof i fin Polyhiflor upgifvit många förflag.
Vi torde ock vid detta tilfålle få meddele vår mening,
om de få kallade Regula Juris i gemen. Skulle man i
undervifnings vågen endafl hålla fig vid Reglors enun-
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tiätion och vårkftållande,. få blef Lagfarenheten ej anrat*
ån et blott minnesverk, och Sceleton; men utom det,
at det år långt fvårare at i minnet behålla de ting och
faker, af hvilka det ena ej har fammanhang med det
andra; få vorde, ehuru fulftåndige deffe reglor kunna
vara, Lagkunfkapen ej fårdeles at lita uppå. Man under-
vifas då låkrafl i Lagen, når vi i ordning låra de dåc
forekommande fakers grunder: methodus eft anima ftu-
diorum. Materiernas fammanhang giör at de i föirfån-
det likafom utaf fig fielfva intaga deras behöriga rum;
då den kunfkap, fom deras gemenfkap gifver ofs om
det ena, hielper at begripa det andra, och göra ofs lika¬
fom upfinnare deraf. Således vinner man ej allenaft en
in fuo genere fullkomlig vetenikap eller konfl, den man
må kalla en banad genvåg til det vi genom fyndafallet
forloradt; når det grundar fig på funda principier. Til
följe hvaraf vår lårfamhet varder både mera faker och
varachtig. Vi kalla principier åt almånna propofitioner,
af hvilka flutfatfer antingen immediate eller mediate i en
oafbruten kiedja, få at ingen contradidtion fig meJIan-
fficker, hånledas; likafom genealogi/ka reguliere delinea-
tioner in piano uti råt nedftigande linea, til exempel:

ConviSlio, öfvertygelfe, fom i
vår vetenfkap åfven kan fl<ie,
medelft mechanifka Inftrumenter,
fom andre noga få kallade Ja-
ridiße; år en kunfkap at en fak
år fan eller ofan. Det gifves
ingen convittion, fom ej år be-
ledfagad med Laglikmåtig demon-

ftration.. Alt det öfriga år perfvafion eller öfvertalande ,

och kan man varda perfvaderad få om det falfka, fom
fanna. På det vackra och allmänt kiånda fimm cuicumque
fotar fig al vår Lagfarenhet, lå vida det anfer våra

fkyl--

Grund- O Regel.
Slut- o o fatfer.
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fkyldigheter emot Gud, Öfverhef, nåftan och o(s fielfva;
och voro til önfkandes at, når vi betrakta de perfoner,
gierningar och ting, fora i Lagen förekomma, vi då
på mera lifligit fått til kånna gofvo de rena nöjen, fom
af detle plichters fulgiorande liårfiyca, famt deras lyck¬
liga påföljder. För öfrigit flutar man af cafibus in lege
decifls ad n.ondum decifos medelft en noga likhets i ach-
tagande mellan de inbördes jemnförde Lagens rum,
eller om man med den berömde Gundling vil låga:
analogia juris eft convenientia cafus fpecialis cum generali
Legislatoris principio^ det år: Laglikhet år et öfverens-
ftåmroande i förevarande ferfkildte mål med en annan

almånnare Lagprincipe i dylikt åmne, få kommer det
på et ut, nogfamt vetande, at den dömande Lagfaren-
hetens angelågnafle giöromål beffår uti tillåmpning af
defle almånna hufvudfatfer, fom i Lagflil ej annorlunda
ån almånna kunna vara til ferfkildte eller individuelle in
foro förekommande mål med behörig achtning på Lag-
ftiftarens hufvudfyftemål cch fakens famband med de
nåft fore och eftergående ord, m. ro. Men år faSlum
i fig fielf mörkt; få kan hända,-at uttolkaren ej närma¬
re kommer, ån til något, lora kan vara fannolikt, hvar-
af man ej til något verkeligit fluta kan , fe min Prcefid.
Difput. de Probat, teftium vi. m. Det kallas fufpicio,
för hviiken man fig noga fkal taga til vahrs, och med
mycken förfichtighet umgås, få at man ej argumenterar
a poffibili ad verum a paffe ad effe, fom ofta haft bedröf-
liga påföljder: Provifio hominis facit ceffare provifionem le¬
gis ^ det år, fom 4 mom. i XVI Dora. Regi. förmålen
forord) conventio, bryter lag, frangit legem, eller fom år
detfemma, hvarom tilförene fågt: paSa dant legem con-
tra&ui, hvilka uttryck Cicero, ehuruvål på vacker Latin,
dock nog otydeltgen utmärker lålunda: quee jari congrua'
funt legibus praflaut\ Vi derernot låga anda fram, fim-
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plicitev; provifio hominis tollit provi/ionem legis, eget för¬
ordnande fujpenderar eller upfkiuter Lagens verkan 3 mark,
då allenaft, når lex år tillåtande, permiffiva, och icke be¬
fallande, praceptiva, eller forbiudande probihitiva. I lå
befkaffat mål äger denna Regel icke rum uti annat ån
det, (om åro res mere arbitrii eller facnltatis contrahen-
tium; och låiedes icke ftrider emot Guds moralifka
Lag, den Naturliga, i trängre forftånd , anftåndighet,
dygd och årbarhet, fatnt goda feder; ej heller mot So-
lemnia Juris Civilis, få fö til t. e. uti I. C. 2 §. J. B. hår,
kiop, fkifte och gåfva (kola fkrifteliga (kie. I gemen ac
tala, (å år och bor lagen vara koit; hvaraf följer at defs
almånna fatfer tåla någon exception eller undantag, i an-
feende til hvarjehanda mellankommande omftånaigheter
och vilkor, hvarora tilförenne annorflådes. Såfono til
exempel: enligit XX. C. J. B. L. L. var fordom gifto-
flemna på VI år; men detta Lagens (ladgande hindrade
icke at ju jordägande åfven då kunde om längre eller
kårtare tid «med bonden öfverenskomma, fåfona nu för
tiden, Je XFI. C. 1. §, J. B., (å innehåller och XXXI. C.
i f B. och bemalte Cbrißopborianfke Lag uttryckeligen ,
at åchta barn (kola föda betarfvande Fader och Moder,
når råd och lågenhet det medgifva, hvartil jemte annat,
den hug och kierlek, (om Naturen i deras hiertan mot
Föcåidrarne inplantat, och Grrekerne kalla den
der åfven på fit fått hos en delj^ogel och fånad (kal
(kiönjas, dem förbinda, hviiket ^nj^fvande, inplantade
naturlige böjelle, inftinBus naturalis i Romerfka Lagen
under namn af Jus naturale, quod natuva o?nnia antmalia
docuit, fe pr. Infi., de J. N. G. C. förekommer, och
icke (åföm |Schmaus och Rousseau detta uttryck i fina
Skrifter använda. Nu, ehuru det icke, hvad Föråldtar-
nes föda och näring af barnen vidkommer, få egenteli-
gen finnes i vår närvarande Lag utfat, (å gifva dock nyfs-
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nåmde ömftåndigheter nogfamt vid handsn, at Lagen
det famma, få fom i fig ficift ganfka tydeligit och billige,
prSupponerar och förutfåtter, hvilket ock klarligen XIII.
C, 3. §. G, B. antyder; men härom mera en annan gång;
då åfven om oåkta barns fkyldighet i detta fall handlas
fkal. Imedlertid finna vi ei något ligga i vågen, med
mindre omrörde underhål tnå kunna fkie hos tredje man,
når alla vederbörande hålla ens, efter Regien: quodquis
per aliim fecit, ipfe fecijje cenjetur, jemf XV. C, /. §. R. B.
Så lårer ols ock X. C. 10. §. H. B. at gåldenår fkal Gul¬
den betala, iå långt hans egendom förflår och räcker;
men, om löftesman, vas, pras, fidejujjor caveradt in fo-
lidum, får creditor föka hvilkendera han hälft yil, jemf.
Execut. Stadg, af dr 1663, §. 20. och IV. C. 12. §. Utf B.,
famt flere mångfaldige lagens rum; i hvilka exceptioner
förekomma, emedan Lagen hufvudfakeligen handlar om
något der råtta fedes materia år, och genom undantag
annorftådes i famband med andra mål och årender. Vi¬
dare felar en privat afhandling grufveligen, om någon
dymedelft edeligen fig förp.lichtar, at vilja förtiga det
hän fom kallad t vittne, vet, då det heter: quod male ju-
ratur, pejus fervatur1 fe XVII. C. 6. 7. §. §. R. B. Så flår
ock forflnåmde Regel felt, om Convention år ftridande
mot et contra&s våfendtlighet; fåfom at den ena Rcius
eller bolagsman fkal til godo niuta al vinften ,^hlen
andra kiånnas vid^al- fkadan, contraSlus leoninus; i thy at
inbördes nytta åi*för bolaget, fe XV. C. H. 2?., (å na¬
turlig, at det defsförutan ej kan beftå; åfven få at bolags¬
mannens arfvinge ej får Juccedera eller tråda in i den
aflednas rått; ty hår år perJona induflria eleSla, om ej de
andra fanotycka, fe 6. §. d.j'.fl. Sammaledes at man ej
fkulle få återtaga iniagsfå, V C. S. B. når man vil,
ty då år det icke til vidare nedfart, utan til full ego
lemnadt. Sådan befkafFenbet har och det lån, fom kal-
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las pvecarium^ faflån det på lång tid voro utlånt; dertil
med år det paSlum lagftridande, hvarmedelfl: den ena
gifver den andra frihet, at utan , eller for vedergålning
mer eller mindre flå eller hamla fig;, både (kola der-
fore bota efter Lag och M. B.; hvarfore^ock Romer-
fka Lagen rätteligen lager L. 42. ff. de/föéiiTprivatorum
formam Juris fijcalis convelli non pojje. Kunnande den
fom behagar hårtii lågga, hvad den berömde Ziegler
L. 11. de Jur. maj, C. 4. in mantis, vidare håroiu Ikrif-
ver; ho kan upråkna alt? Vårt omdöme år, at mer be¬
malte Regel hafver långt flere exceptioner ån cafus.A&*ri'/fa</s
ock ordet exceptio af excipere, ej inbegripa en perfon
eller annat der de böra vara, flera bemårkelfer; och la-
ledes åfven tergivevjatio, vågrande, undanflycht, excu[atio}
urlåcht, t. e. den fom har en elak fak, löker den (kien-
bart at urlåchta m. ro. Men i Lagen kallas egenteliger*
exceptioner de motfatfer, hvarmedelfl: reus förmodar
kunna från lig vånda a&oris påftående. Emedlertid

blifver man vid Regien til defs exception
blifver bevilL
o. A. Å,


