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Något om ordet Protocol m. m. i anledning
s af IL Cap. 6. /. Råttegångs Balken.

Bruket af ordet protocol år förft i de närmare ti¬der til våra upkommit, fåfom det ej eller hos de
Romare öfligit varit. Fördenfkul nåmnes det

ock icke hvarken i Pande£lerne, fom ock kallas Dige-
iter, eller Codex. Man tviflar ock, om det hos de Gras-
ker blifvit nyttjadt; men,at det år Graekifkt, vifar defs
ihopfåttjande, åtminftone förfta particlen deruti. Det
finnes dock uri fierde delen af Corpus Juris Civilis, eller
Romerfka Lagen, nämligen Novellerne, de der ock
kallas authenticte, hvilkas original text år til ftörre de¬
len Graekifk, fedan Kejfare Såtet blef ifrån Rom. til
Conftantinopel flyttadt. På Latin finnes den IX. XI.
XXIII. LXI1. CXLIII. och CL författade, hvilket ock
deraf flutas kan, at de i renare fiil upfatte åro, ån de
öfrigas verfio vulgata, eller almånt vedenagne öfverfått-
ning. Och i defie Graekifke Förordningar år ordet
protocol til finnande; hvilket ibland annat, infcriptiön
eller rubriquen framför XL1V. Novellen, tydeligen ut-
vifar, varandes ofs vid detta tilfålle lika mycket, om
de,fåfom fielfva texten, aro originaler,eller icke, erned-
lertid uprepas de fyra gånger i denna Novel. Så myc¬
ket vi, oaktadt vårt bemödande, kunnat infe, få år de
flåfies mening den, at detta ordet deriveras af vrqooro^
lom bemärker primum, eller det förfia, och koAAoc glu¬
ten eller glutinum, lim, klifier af kcAA«<w, glutino, enli-
git hvflka uttryck tt^tpkoAAov nu protocol, fedan accen¬
ten blifvit ifrån penultima til ultima flyttad, lika fåfom
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Academia efter Graskifkan fvarar i uttalet emot Acadé-
mia på Latin, betyder det famma, fom den förfta lim¬
ningen, eller kliftringen, det förfta et documents förfat¬
tande, concinnatio af Notarier eller, offentelige Skrifftål-
lare; emedan de gamle plågade fammanlimma bladen,
plagulce,- fom nu fkier genom fammanhåftande. Således
blifver et protocols definitio genetica, der förfta utka-
ftet, concept, project, profpedhiS, matrix, den Theo-
phraftus kallar medulla arboris, kiernan, eller margen i
rrå, til vidare utförande, renfkrifning och mundering,
af mundus, ren, fnygg, comtus, concinnus, elegans: kallas
ock af de'Tyfka Lag-och Råttskloke die erfte klitterung.
Antager mairl^ ordets protocols afledande, få finner
man fnart orfaken til de åldfte uttolkares talefått., pro-
tocollus i ftallet för protocollum, fåfom i Latin pun-
£tus och punctum, emedan de af yJqXXu fammanfogade
ord, compofita, vanligen fluta figpå os- eller a; hvarföre
ock til följe af Lårde Måns utfagor både %<<v<tokdXXcc och
Xgvo-oxoXXov rätteligen fåges, ehuru det förra intager et
fubftantivi rum. Andre häremot hånleda bemålte ords
fammanfåttning af tc^tos och y.ooXcy, del, membrum,
fom fkulle protocol vara. den förfta delen af någon
fkrift, den der fedan fkulle mera utföras, fåfom nyli¬
gen' fagt år; men dermed tyckes ofs icke öfverensftåm-
ma fkrifvefåttet med dubbelt A; ehuru det andra A me-
delft bruket kunnat blifva tillagdt, fåfom når papper
fkrifves med tu p; når det likval deriveras af fEgypti-
flca örren papyrus; dertil med förekommer alticl o i
befagde' Gr&kifka text. Mén icke eller detta ordets ur-
fprung torde allom behaga, ehuru almånt der år, fåfom
mindre noggrant, eller icke inftåmmande med merbe-
målte Graskifka text, hvareft Kejfaren uttryckeligen biu-
der, at Notarier, Tabelliones, ej fkulle fkrifva et docu-
ment på något annat papper, charta pura, ån det,
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fom vid början, hvilket kallas prctocol, at tid efrer an¬
nan, per tempora, fom orden lyda, gloriofillimi Co-
mitis Sacrarum largitionum, under hvars vård, officina
chartaria, fkrifverket ftod, deraf fätr iirr namn. Om
fördenfkul det papper , på hvilket något inftrumenf blef
fkrifvet, bor liafva protocol, få bör ej detta vara fkildt
ifrån ficlfva inftrumentet, utan i lielf det famma lika-
fom innefattade j hvadan ock vidare befalles at Tabellio-
nes ej fkulle protocollet, i denna mening tilförftående>
affkåra, incidere, utan lem na det orördt och ined pap¬
peret införlifvadt; val vetande, at det papper var o-
gildr, fom ej hade protocol, alt fom Cujacius til den¬
na Novel mårkeligen anmårckt. Han frågar , hvad år
protocol? och fvarar: fomlige fåg-a, at det år et Regale
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papper, andre, at det ar en fcheda, ovärdigt lkrifvet
papper, andre at det år et mönfter, exemplar, til Lag¬
liga formulairer, fåfom Biurman hos ofs, och Spaten hos
de Tyfka, och månge ftere, urgifvit; tilläggande der-
hos, at faken fig icke få förhåller, utan fafom nu for
tiden papper har ct kiennemårcke, hvaraf utrönes, ho
det föriårdigadt., få hade man ock fordom et kort mär¬
ke , adnotation derpå, fom utville under hvilken Co-
mes Largitionum, på hvilken tid, och af hvilken det
b3cf giordt och tillagadt; hvarigenom forfalikandet of¬
ta uptåcktés; hvilken mening ock många Lagvittre til
deras egen antagit. Och, fom vårt nu varande pappers
ark, folium, hafv-er dylikt teckn midt uti och icke i bör¬
jan, få fager Stephanus at det famma icke har proto-
collum utan mefocollum. Nu, ehuru väl denna uttolk¬
ning nåra tilkiånna gifverNovellens mening, få förfal¬
ler likväl dermed detta ords derivation, i thy at Grae-
kifka Språket icke vid handen gifver något annat hit låm-
peligit ord ån kcååcc, hyilket ock Strykius anmärker.
I få befkaffadt mål fattas föga med mindre vi bifalle
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Pancirolli tanka, Tom håller före, at protocollum år
lika fom det förfta papperets collum, hals, aldenftund
det teckn och figur, fom var inpreglad i den öfverfta
papperets del, utmärkte, at det var et lagligit papper,
hvarpå publique inftrumenter voro fkrifne, fåforn tvert
om IwMTOKohXov efter Salmasii mening den lidfta glutina-
tion eller bladet in fcapo chartse, elier i en bok, få-
fom protocol den förfta. Månne ock håraf kommit, at
i alla de ofs vetterligen åldre böcker, fåfom Auctors
namn på det förfta, locus impreffionis m. m. ftår på li¬
fta bladet? Och ehuruvål ord af et och annat fp/råk
hopfogade, fåfom här protocollum af 7t^tcs och det
Latinfka collum, af en del Critici ogillas, få vet man
dock, at fådant åfven fkier i andra vettenfkaper, få¬
fom Algorithmus af Arabifka articlen AL och Anthmös
numerus3 likaledes och ens eget namn , nomen germanum,
proprium, t. e. Bartholomeus eller fom andre fkrifva Bar-
ptolomeus af "Q, fon, och detGraekifka mro7\e\xouos af 7to-
'hep&y bellum, år fammanfatt. Det år vift, at hvad
Lag termer, termini technici, angår, få brukas det myc¬
ken Många dylika finnes i fielfva den Grtekifka No¬
vellens famling. I famband med fåregående år vår åa
brukelige Charta Signata eller Sigillata ftåmpladt pap¬
per, fom i Holland förft fkal i publique handlingar, ef¬
ter Pol. Wergilii beråttelfe, varit brukad, och hos ofs
på förfta defs fida, hafver intryckte lagliga kiånne-
tecken, hvarpå åfven i Råttegängsvågen "öppna bref
och fullmachter, fe XV. G 4. §. R. /?. Inlagor, Je XIV.
C. j. §• t. f.fi. och andre inftrumenter, hvarmed ens Ju¬
ra och facta både bevifas och nekas, böra fkrifvas,y<W.
Kotigl. taxan d. 23 Maji /733 och Charta Sigillate Farordn.
d. 14 Januar.1748 med flere Förklaringar deréfver. Och
af en fådan befkafFenhet år den Charta, den der i den¬
na XLIV Novellen frötienar narrat af protocol, hvar-
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af följer, at fom alledådes i Romerika Riket icke var
den tiden tilgång på dylikt papper, för den fkul ville Ju-
STiNiANus at detta förordnande fkulle endaft dråcka lig
til Condanrinopel, och ej öfveralt; emedan derftådes ic¬
ke allenad var öfverdöd derpå, utan ock ftörffa anta¬
let af contraherande, fom ofta nämnde Novel utvifar.
För öfrigt tanke vi ock at denna Pancirols mening år
långt mera beqvårn, ån deras, fom vilja at protocol må
deriveras af t.qootos primus och collum, få vida det fkal
betyda en collatio litterarum, lika fom den förda bok-
ftåfvernas dålning och dru&ur på papperet, fom en
och annan fig inbiida, om icke dermed på något fått
kan fördås de, få i de Romerfka, fom våra ålöre La¬
gar utfatte principia, fom gemenligen då framför förda
Lagarnas §§. Hit hörer ock de Romares fkrifart, förr
ån papper blef upfunnit, hvarom, fe Montefalconii Pa-
laeogr., på taflor af trå med gluten eller vax öfverdra-
gne, och det med grifflar af 'jern, ben eller annat dy-
lickt, hvilka på den ena andan vore fpetfade och på
den andra platte, hvadan och Horatius fager:

Scepe ßilum vertas, iterum quce digna legi ßnt
Scriptuvus:

åfven ock få tvert om, ßilum vertere, andra eller å-
terkalla fin mening, palinodiam canere, fe vidare hårom
Plauti Bachid. och Jan. Doufa til detta rum. Så åro
ock de, fom förmena at protocol bemärker den defi-
gnation eller förteckning, fcala och måttdock, fom fö-
nenåmndeTabelliones,de der tabellerne fammanfkrefvo,
Notarii eller Scribae, hvilka fidfte annorledes anfågs hos
de Grseker ån Romare, fatte och limmade framför de
indrumenter, fom de hemma hos fig förvarade, fe L.
ß.ffsde poen.y til hvart och et måls urfkiljande från hvarc
annat, fåfom ock nu å fidan i gemen framför en del
publique förekommande ranfakningar. Vi fördå med in-firu-
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firumenter hårftådes alt det hvarigenom någon fkrift
kan upråttas, uplyfas, inftrui, fåfom teftamentarifke dis-
pofitioner, contracler, ens fkrifteliga förklarande , yt-
terfta vilja, vittnesmål, m. m.; och tillågge, at nyfs
omtalre i någor måtto kan fvara emot det bruk, at fram¬
för vide rum och lådor, hvaruti dylika (krifter förva¬
ras, eller på deras antipendier adnotera, för lika orfak,
hvad de egenteligen angå, Sidft fynes vål, at i denna
korta afhandling, för fammanhanget fkul, åfven de Ro¬
mares Siglum, Sigla, kortaIkrifvefått, monogrammer, fom
defle Scribae, Notarii af litreris och notis få nåmndQ, Je
Flin. Ep. nyttjade til en häftig minnes hielp, vid ai-
månna fkrifters författande, hvarom ock Jusxinianus de
Compofitione Digesfiorum förmål t; få fpare vi ock detta
likaledes för korthets fkul til fram båttre. Vi vilja al-
lenaft nåmna, at alt hvad inför Råtta fkier, munt eller
fkrifteligen anföres i de vid Domftolarne til afgiörande
förekommande mål, bör riktigt antecknas och upfkrjf-
vas, få vidt det rörer målen, hvarom fråga våcks, eller
emellan Råtts fokande parter delo upkornmer, hålft i
fall fådant fingo faklöft underlåtas, dymedelft för Do¬
mare {kulle beredas den olaga frihet, at efter godtycko
fkipa Lag och rått. Det år vål (ant, at Kongl. Hof- Råt-
terne, enligit F1IL C. i R. B. famt Konungens Befäl-
ningshafvande, få vål til följe af defs Jnflru&ion d. 4.
Novemb. i73#i fom I. C. 2 §. IJtf. B., åga gemenfamr derå
upficht och vård hafva, at rått fkipas efter Lag och
defs råtta förftånd; men huru fkulle vål för dera blif-
va möjieligit at fin (kylldighet i den delen fullgöra, hu¬
ru fkulle ock parter kunna leda i bevis, at dem förnår
fkiedt, och nyttja den dem i dyfall fövarade öma rät¬
tighet, at, antingen i vads-befvårs-Kongl. Juftitiae Re-
vifions-eller Supplications vågen, alt fom Lag efter må¬
lens olika befkaffenhet medgifver, föka andring i de
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Domar och Utflag, fom dem under ozonen gått; ochhuru fkulle åndteligen kunna erhållas någon underråttel-
fe, huruvida något mål, fom til åfventyrs i framtiden
kan varda efterfrågadt, hvilkct fig ofta tildrager, til-
forene före varit eller ej; famt huru det i förra hån-
delfen blifvit afgiocdt, om icke någon fådan forfatt¬
ning vore vidtagen, hvarigenom det, fom vid Domfto-
larna afhandlas, kan ifrån glömfko til underråttelfe i
framtiden varda förvaradt. På denna grund år det, fom
i vårt kiåra Kådernesland redan i Kongl. Placatet af d,
9 Januarii 1649 blifvit fladgadt, at alla Domare böra
hålla richtige och befkedelige protocoller; hvilket åa
ytterligare finnes faflftåldt i fednare ema-nerade Författ¬
ningar. Uti alla andre vål beftålte Regeringar åro ock
dylika inrättningar fiadgade, ehuru uti fåttet at fådant
vårkftålla både fig vifat och vifar fiörre eller mindre
ikiljachtighet; alt fom den få kallade Stilus Curise i det
ena Riket ifrån hvad i et annat i den delen kan vara

brukeligit, finnes olika.
Med fådane protocoller förflås intet annat ån min¬

nes Böcker, fom innefatta alt hvad för Råtta munteli-
gen eller fkrifteligen föredrages och eljefl fkier; hvar-
före ock i dem , genaft i början, bör nåmnas, hvareft,
når och i hvilken Rått de hållne blifvit,och målen ef¬
ter viffa §.§. eller bokflåfver, S.D., det år,Samma dag
för ftörre redighets fkull införas. Defs utom böra de
och i hvarje mål innefatta en redig hifloria fa&i eller
beråttelfe öfver faken, flatum quseflionis eller rubriquen
af målet med fkiålen dertil, alla hufvudfakeliga frågor
och fvar, famt omfider fielfva conclufionen, eller på-
llåendet, med alla exceptioner deremot; hvarvid år an¬
geläget, at alt fådant i vichtiga mål införes med fam-
ma ordaformer, fom den talande nyttjadt, fe Kongl. Bref\
d~ 16 December i6y och om ordalagen åro mörka, tve-
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lydige mycket oanftåndige eller allenaf! i en eller an¬
nan ort brukelige, bifogas en på Domarens tilfrågan
af parten giord förklaring deröfver; ty protocoller bö¬
ra vara tydelige. Hvarjemte åfven i de Rätter, fom be¬
lli af flere Ledamöter, uti protocollen bör urfåttias, hvil-
ka af dem åro nårvarande , famt når de vid något a-
rendes afgiörande, åro af ferfkildte meningar, hvars och
ens namn vid defs mening. Grunden hårt il finnes lagd
i IX. G 3,4, § §, XXIII. C 3- §. R. B. famt Kongl. Bref
d. 4 Julii 168) ocb d. 30 Junii 1683' Och fom uppä
protocollernas richtiga förande ej allenaft Domarens, u-
tan ock partens vålfård ofta beror, få år dem ock den
rättighet i Författningarna förvarad,,, den förre, at han
äger och bör tilfe at de varda richtigt håll ne, famt en-
ligit 11. G. 8, §. R. B. innebära alt hvad fom taladt och
fvaradt år, och de fednare eller parterne, at de kun¬
na begära, det protocollet må för dem varda uplåfl, fe
XIV1 C 6. §. R. B.; åfven fom ock Rätten åligger, at
i viffa mål låta uplåfa protocollet för dem, och jem-
vål deruti anteckna om parterna det vidgådt eller ej,,
fe XX. C. 2. §. R„ B. jemf med KongL Bref. d. 9 April
168jh- Skulle den fednare handelten inträffa, förhålles
efter flutet i 6. §. XIV. C. R. B. Och på det ej, emot
protocollers richtighet t framtiden något må kunna in¬
vändas, åfkar KongL Bref. d. n Jimii 1686, at de böra
ffraxt uplåfas, hvarmed ock KongL Bref. d. u November
n686 i 7. §. livad Härads-Råtterne angår, i fa måtto
inflåmmer, at uti det farrtma anbefalles, det Bårads-
Höfdingarne böra vid. hvar je Tings flut, uplåfa proto-
collerna, derefl de ej förut flyckevfs blirvit uplåfle.
Och fedan protocollerna få lagligen förde och forme¬
rade blifvit, aga de full bevifand»e kraft, ehvad de af
Domaren eller någon dertil förordnad Secrererare eller
Kotarius blifvit förde» På denna grund fladgas ock t
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IF. C. 10. §. jford. B. Afa kunna jorda bref fdrderfvas eB
ler förloras \ aga då Härads- eder Stadfens Dombok vitsord
och gifve Härads - Hbfding eller Borgmäftnre och Råd nyi t
bref dera. Nu på det ej fådane angelägna documenler
hvaruti parternas fkiål och bevis til fäkerhet å ömfe
lidor i framtiden, ligga forvarade, må falla i omilda
händer, förfkingras eller aldeles förhöras, få böra Lag¬
mans Rättens protocoller i Lands- Cancelliet eller något
annat publiquet rum , fe Lands - Hojdinge InßruSlion d. 4,
November 1734; Härads Råtrens i Härads Kiftan, fe Re/of
pä Hilm. Bej. d, 11 November 1686 §. 7. och II. C. 6. §.
R. B. Rådftafvu Rättens på Rådfiufvii, fe Lands Hof-
dinge InßruBion d. 4 November 173$» oc^ andre Rätters,
i de dertil utfedde rum, förvaras,, fedan de af vederbö¬
rande underfkrifne och med deras Sigil bekräftade blif-
vir, fe IL C* 6. §. F. C. 2. §. famt FL C. 6. §. R. B.
Och defs utom äger hvar och en, fom der åftundar,få
utdrag af protocoller, fe XNIF. C. 7. §. R. B. emot den
löfen, fom i förenämnde taxa d. 23 Maij /755, år ftad-
gadt; dock få at denna löfen fåledes erläggas bör, ar
i Riksdaler fpecie fvarar emot tre daler S:mt, och tre
daler S:mt emot 1 Riksdaler fpecie,/«? Kongh Brefvet d.
20 December 1776. För öfrigit bör ej obemåk lämnas
at ibland der, Fom ifrån äldre tider tilbakars varit
fladgadt til behörig nplichr öfver Lag och Ratts (ki-
pande vid Under- Domllolarna, famt til Rikets Invåna¬
res fåkerhet i framtiden, år ock icke allenaft Domböc¬
kers och intecknings protocoilers tidiga infåndande,
fom Lagen forefkrrfvtr, utan ock, at de må blifva öf-
verfedde. Entigit Rättegångs Ordinantien d. 16 Febr. 1614.
§. ij. Famt Rättegängs Rvocefjen d. 23 Junii idiy. §. 10»
borde alla Lagmän, Borgmåftare och Råd inbinda, famt
Härads - Höfdingarne aflefverera deras Domböcker år¬
ligen til Advocat Fifcalén, vid bot tretijo daler S.mt för
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hvarje gång fådanr forfummades. Detta år ån ytterli¬
gare i få måtto faftftåldt, at förra årets Lagmans proto-
cofler böra inlemnas innan Augufti månads fiut, fe HL
C. j. §. R. E j Rådftufvu och Hårads-Råtes Dombok
for Michels dag, fe 11. C. 6. §. VI C. 6. §. V. C. 2. §,
R. B. vid bot tiugu daler S.mt eller 3 Riksdaler 16. ß.
fpeci.e, hvilka exfequeras ex incommunicato, fom man
fåger, eller utan at vederbörande dervid förut höras
ma, Je Kongl. Brefvet d. ti December 1766. Och på det
fådanr ej må varda forfummadt, aga Kongl. Hof Råt -
terne vid hvarje års flut igenomle antecknings Böcker¬
na på inkommande Domböcker, och hafva infeende på
Fifcalerne om de underlåta at giöra tidig påminneife,
då någon Domare öfver tiden dermed uteblifyer. Når
Domböckerna inkommit, bör Advocat Fifcalen dem i-
genomfe och vid hvarje SelHons flut för Kongl. Hof-
Ratten vi£a redo, hvilka och huru många han genom*
fedt, och hvad anmärkningar han dervid kunnat giö¬
ra, derå vice Präsidenten i fynnerher tilkommer at haf¬
va infeende, fe Kongl. Bref. d. 11 December 1766, och
utom det, at å fagdan tid Domböckerne .(kola af hvar¬
je Lagman, Borgraåftare och Råd, famt HåradsHöf-
dingar och KåmnersRåtter, til den Kongl. HofRått,
hvarunder deras innehafvande Lag och Domfagor hö¬
ra, årligen inlåmnas, böra ock inteknings, Upbuds, Lag¬
farts , Förmynderfkaps och Förords protocoller dit in-
fåndas inom en månad, fedan de hvarje gång om året
Ting hållit, och af Rådftufvu- Ritterna för hvarje må¬
nad inom horton dagar derefrer,vid bot tre daler S.mt
för hvar dag de dermed uteblifver, fe VII. C. 5. §. R.
famt Fhrordn. d. 15 December 17 56, Kongl. Svea Hof-Rätts
Bref d. 19 Jnnii 1701. d. ig Junit 1757. d. 22 Febr. 17581
jemf. med Horrbemälte Hof Rätts Univers. <^.12 Febr. 1712;
dock få at den Domare, fom antingen förfummar at
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inom denna tid infanda bemålte protocoller gemenfamt
eller en dera af dem, bör ej til mer ån ena daga bot
fållas, och at de alla fammanhåftade i et protocol öf-
verfkickas, och hvarje under defs ferfkildte rubrique
föres, fe Kongl Prefvet d. 10 Julii 1776, Sv. Hof-Rätts
Univerf d. 26 September 1776. Sålom det ock vid hvar¬
je års flut åligger HåradsRått, at tilfånda Bergmåfta^
ren utdrag af Domboken på alla intekningar, fom på
fordringar hos Bergsmän det året blifvit beviljade, fe
Förlags Ordningen d. 24 Febr. 1748 §. 10. För öfrigit
bor ej obemålt lemnas, at hvad underrätt i gröfre
brottmål dömdt, fom til defs Domftol höra, må ej i
fullbordan gå, utan bör ranfakningen och Domen der-
uti genaft infåndas til Hof Ratten , at der förft pröfvas
och fkiårfkådas, fe XXH. C. j. §. R. Bhvilket fedna-
re fåledes år förklaradt, at ranfakningarne jemte Utfla-
gen/, i få befkaffade brottmål, böra å Landet inom en
månad och i Staden inom fiorton dagar räknade ifrån
Utüagens datum, infåndas, vid bot tre daler S.mt för
hvarje dag, fom öfverlkiuter, fe Kongl. Bref. d. 18 No¬
vember 1762. och Svea Hof-Rätts Univerf. d. 5o Martii

famma år. Men ock mera om protocoller
en annan gång.

G. A. Ä,
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