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FÖDD PFEIFF,,
MINE HULDASTE FÖRÄLDRAR!!

Tngen ting [kulle vara ■ mig karare ån' at kunna- i ßelfva
verket bivifa, at mine' Haldaflé koråldrars ömn omvård¬

nad och för mig ofparda köflnad, vunnit [t råtta fy.ftemålt
Men då jag nödgas tilflå,. at mina infigtév ännu icke jvara
emot min egen bnflinn, utbeder jag migendaft, at i ödmjuk¬
het få öfverlémna detta lilla arbete,. jåfom et prof af den
flit, ing til deras förökande vid Academien anvåndtyoch til-
Vilka, fåfom et vedermale af min odödeliga årkånfla orb den
djutpa -vöVdiiad, bvarmed jag, under trogna förböner för mina
kåraße Föråldrars- beftåndiga Jållbeti till dödsßunden fram¬
härdar, at tvara

MINE, HULDASTE FÖRALDRARSS
1

Ijldigfie Son,-
Daniel Peter Tisell.
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Något om Lagars Företal och Confiitution, i
anledning af KongU Maj:ts och Rikfens Can-

. cellte Collegii Företal och Kongl. Stadfäfielfen
för var Lagbok..

T eges Civiles, fom ock kallas Poßtivee, deraf at Lag«
^ ftiftaren något ponerar och ftadgar af Polirifka grun¬
der, utorn, men aldrig emot den Naturliga Lagen, haf-
va upkommit tillika med Status civilis, når for mera
fåkerhets (kull, den få kallade Status naturalis lemnades.
Bland deffe år val den Theocratilka , nämligen Judar¬
nas borgeliga -Lag, af Gud genom Mofen utgifven,
den fullkomligare, ehuru den ofs icke fåfom fådan
förbinderi* Vid fådane Lagar brukas gemenligen något

Pvooemium, Foretak fom vid handen gifver den höga
Lagftiftarens namn, få ock til falle, orfak, nödvändighet
och nytta af den utfärdade Lagen; hit fyfrar i almånhét
Juris Prudentia Hiftorica, fom afhandlar Lagars uprinnelfe
och öden,' hvilken, då den pragmatice år Ikrefven och
jemnförer in och utlåndfka Lagar, ofta vifar Legum
rationes der man mind förmodar. Denna fkilier fig få- *
ledes ifrån Annales och Ephemerides juris, de der up-
råkna blotta fa£fa, efter dag och åratal. I det förra af¬
feende tienar Kongl, Cancellie Collegii Företal til vår
Lag och Kongl. Maj:ts Stadfådelfe, eller Ediötum Pro-
mulgatorium på den famma. Det blifver dock fvårt
at veta alla Lagars uphof , fortgång och orfaker, fom
Romerfka Lagen talar: non omnium, ]ua a majoribus tra-
dita flinte ratio reddi poteß: Je L. 20. jf. de Leg. Bemålte
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Hiftork Juris, Tom i vifla Lagbockers företal finnes, år at
ante, fom en anledning och hielpreda til Lagens råtta för¬
hand : men Jus eller Lagfarenheten, vifar fielfva grun¬
derna til de vid Domfiolarne förekommande tviftige
mils afgiörande. De Romerfka Lagarna anföra ofta
vidlyftigt fådana orfaker och omftåndigheter , icke få
mycket för menighetens underråttélfe, uran för at und¬
vika de få kallade rabulifters otidiga invändningar. Man
kallar rabula den, fom af oförftånd illa adplicerar La¬
gen, och den Rhu Lagen af famma orfak illa uttolkar, heter
hos Jurifterne legu'ejus; och härom fåger en Romerfk
Lacrklok: fraudem legi facit, qui verbii obtemperans , ra-
iionem negligit. Råttlkafiens Advocater, fom hos de
Romare kallades Oratorer, Procuratorer, jemf L. /. §.
2. ff, de extr. ord. cogu.j och hos ofs heta laga Ombuds¬
män eller Fullmächtige, fe rubrum for XV. C. X, B, åro
ej mindre nyttige och nödige ån berömvärde, då de ej
allenafl: in foro foli, utan ock poli, erkiånna tig anfva-
rio-e för deras välfärd, hvilkas befkydd de fig antagit;
men i de ålfta tider voro advocater både til namn och
giöromål hos ofs obekante, Je Verhlii Anmårkn. ofver
Hervara Saga; ty då voro få contra&er och ån min¬
dre tviftigketer om mitt och ditt; teftamenten eller
förordnande om ens egendom vid dödstiman inga, pen-
nincrar voro icke öfver alt gångfe, grofva brott myc¬
ket^ fållfynta, jernf. Ehrenstråles Jur. Prud. Civ. p. 4(1.
De Romerfke Kejfare brukade ock berörde företal af
den orfaken, at deras nya Lagar fkulle fynas hafva
fkiål och billighet med fig, och fåledes få mycket vil¬
ligare åtlydas och följas» Men Justinianus betungar ofta
med torna och otydeliga begrep om honeflum och de-
corum fit företal til Digefterne, fom ock kallas Pande-
&er : i fynnerhet låfer man ej utan ledsnad företalen
för Novellerna, hvilka åro upfyldte med exempel a con¬
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tfario , och grålachtige, topifka argufnenter fom likna
hackemat. Et fådant Lagttihände , förblandar de Be-
fallandes, och Lagtolkares giöromål och likalom förmin-
fkar Lagens myndighet, hvilken fordrar befallande or¬
dalag: Si quis boc fecerit, domnas efto. Det år nog at
fkiäl och orfaker åro i Lagen inforlifvade, med flyrka
i rankefått, nirthet i uttryck och vifshet i flurfatfer
fe L. 7. jff. de Leg. c. Ehuruvål både våra förre och
fednare Lagar, åro utfärdade med någon Conftitutio
prooemialis: få hafva dock Lagftiftarne icke dermed
velat förefiålla Philofopher och Rådgifvare, utan deras
Lagars företal år at anfe , fäfom en San&io eller For¬
mula promulgationis. Et råd har icke egenteligen fin
förbindande kraft af den , fom det gifver, utan få vida
det med rått och billighet inftåmmer , då en vis man
det gerna följer, fom exempel kan man anföra IX. C.
/. §. H. B når omftåndigheterne få fordra; men i an¬
nan mening tages order råd i LXJ. C. M B. För öfri-
git neka vi icke, at ju Lagftiftarne underftundom finna
nödigt, i fynnerhet i Oeconomie och Politie mål, fe 4.
mom. i Kpngl. Stodfåflelfen öfver Logen, at anföra vifta
Ikiål och motiver til Lagens ftadgande, jtmf Kongl.
Sundbets Comnujjions Kungörelfe af den /5 Sept. /777.

Men hvad fielfva Lagen och defs Conßitution vid¬
kommer, få bör den fiå i likftåmmighet med landets
climat, jemnf Herr Concellie Råd. och Ridd. Ferners Tal
om Climatens verkan på Fol(flogen , Innevånarnes finne-
lag, näringsfång, framfteg i handel och konfier med
många flera omfkifteliga omfiåndigheter.

Et folk gar bort, et annat kommer åter:
efter et halft århundrade blifver likafom e-n ny verld,
folket blir mera uplyft och får nya fieder. Deraf up-
komma fåi fkilta Lagar lämpade til Samhållers ändamål
och innevånarnes lynne. Ev. Otto fager: aliud calum

alia '
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alta atque 'älta vitia incohmtm gignit, adverfus qua pariter
atque adverfus regionum morbos diverßs remediis opus eß :
hvårföre ock Tbeophilus Paraphraßes kallar Jus Pofitivum
eller Civile rc7rixov, locale, fern.f. § 2. j. de J. Cf J. Det
år icke en Lagftiftares foremål at förefkrifva almånna
lefnadsreglor, fom af naturens Lag aga fin kraft, ej
eller, om ej vid fårdeles tilfållen, fåfom til ftörre up-
lyfning, idadga det, fom hörer til en Juridilk method
och ordningj at gifva belkrifning pä de i Lagen före¬
kommande ärender,^ /. C. 1. §. J. B. ocb IP. C. 2. §.
f Bej eller at meddela cauteler, hvilka innehålla in»
ftruction om de medel, fom landa til nyttiga ändamåls
vinnande. Så hörer ej eller til Lagars egenlkap, at Lag-
Stiftaren anförer de Auctorer, utur hvilka han håm-
tadt Lagprincipier, ehuru tribonianus uti Infritutioner-
ne til Lagarnas beftyrkande, urom Juris Confulros, an¬
förer homerus uti /. §. hifl. de danat. §. 2. ib. de emt.
vend. §. 1. de Leg. Aqvil. Det år vål icke tilbörligit för
en Juris Studioflts at vid fina tilfållen loqui fine lege;
men ånnu värre at tala och fkrifva line ratione legis.
Scire leges noti boc efl vevba earum teneve, [ed vim $c pote-
flatem; f L. /7. ff. de Leg. Så utmärker ock Lagens
ftadgande hvad rått vild och billigt år, aquiim och fåle-
des giöras, eller oråttvift och derföre låtas bör, famt
förvandlar ofta pracepta pii, fe 1. 11. 111. C. M. IL bo-
nefii ocb decori, fe XII, C. q. §. G. B. ocb XP. C. ß. §. R. B.
jemnf. åfven jj. §. i Kongl. Hof Art. af dr 1668, hvilka
menfldigheten och våra feder förädla til preecepta jufti.
Lagen bör (cd) vara kort; all tmfsbandel kan icke uprdknas
i Laghbokene, fe XI. Dom. Regi, emedan caufarum figurae
åro mer ån många, och ffom det lyder: inventa lege,
invenitur frans; ehuru Lagen giör alt fur til,at alt {kal vara
i lag, det år ordr/ng Nu fom Borgeliga årender kunna
vara oåndeliga, och Lagen år åndelig, få år det ogior-
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ligit, at någon verldhig Lag kan innefatta alla in Foro
förekommande mål, afboija alla mifsbruk och förekom«

v ma alla lagbryrare; men det år dock möjieligit, at kor¬
ta och linnerika begrep, axiomata, thefes, apophtegmata,
hvaraf Lagarna beltå, kunna innehålla grundfatferne,
dels uttrycxeligen, dels genom laglikhet eller analogie,
fom til det enfkildta lefvemet i et vålbeftåidt Rike åro
nödige, fe Kongl. Confirmation pä Lagen. Sammaledes
yttrar hg ock Romerika Lagen: neque leges, neque fena-
tus confulta, ita fcribi pofjunt, ut omnes cafus, qui quando-
qite inciderint, comprebendantur; fed fufficit o ea, quct
qiiandoque accidunt, contineri, fe L. to. jf. de leg. &c,9
hvadan Burcardicum: lex fequitur id, qnod ut plurivium
fit, fig hårleder. Härigenom hindras man ock, få vidt
möjieligit år, at i Lagen nåmna ftumma och tilförene
obekanta fynder, hvarom Seneca fig fä yttrar: maluerunt
Legislators incredibile fcelus df ultra andaciam pofitum
preeterire, quam dum vindicant, oßendere fieri poß'e. Skrefne
Lagar, Jus fcviptum och Landsfeder, Jus confvetudina-
riitm, jemf /. C. ti, §. R, B. och XIF. Dom. Regi, åro
norma a&ionum fubditorum. De anfe fornåmligaft den
utvårtes fäll och tryggheten, och fom man ej kan ran-
faka hjertats ondfka, hvilket Gud allena tilkommer, få
kunna Lagftiftare, når det onda ej vifar fig i utvertes
gierningar, icke något ftadga om det, fom en hvar bör
veta af Chriftendom , et rent famvete och den Natur¬
liga Lagen. Dock få at om brottet häremot år antin¬
gen i hg helft ogudachtigt, eller i famband med ofvan-
nåmnde almånna vålfårds ftörre eller mindre rubban¬
de, varder det med utomordenteligit ftraff belagdt, fom
år vilkorligit, och icke i Lagen utfått, jemf. 4. mom. i
Hogbem. Stadfäßelfe pä Lagett. For öfrigit hvad kort¬
heten angår, fager Ammianus Marcellinus: tanc laudanda
efi brevitas, cum vioras rumpens ititempeJHvas, nihil fubtra-
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bit cognitioni juflorum; det år, då år kortheten at be¬
römma, når den affkiår det fom öfverflödigt år, och
allena tienar til tidens utdrågt och uppehåll, men ej
tager eller minikar något af kunfkapen om det, fom
år rått och {kiiligit, ju/inm aquum. I fådant affeende
tienar Jurisprudentia Legislativa, om hvilken Thomasius
lemnadt ofs en nått fyftematifk afhandling, i fin kort¬
het mycket diupfinnig, likafom ars emblematica under
et eller få ord, med bifogad liten målning, inbegriper
en ganfka mycket innebårande mening. Hvad nu eequitaseller aequum vidkommer, sirietKSici, få betyda de i fit råtta
förftånd, lika mot lika, eller at en och livar giåre an¬
drom lika rått, och åro få til fin bemårkelfe. vidfiråkte,
at når man vet hvad fkiåligit eller aequum, i all måtto ¬

innebår, år man en vållård Juris Studiofus.. Denna
tquitas år antingen civilis eller naturalis. Den förra
vifar, af de i Lagen förekommande grunder, at den eller
den befynnerliga cafus,,fom in foro blifvit anhängig,och hvilken Legislator ej kunnat förutfe, bör på fammaråtrvifans pelare byggas, fom andre der utfatte, medelft
den få kallade interpretatio extenfiva eller reftri&iva, pådet icke fumrnum jus må blifva futiima injuria eller fom
X. Dom. Regi. fager, bogfla ratt är florfla orätt, når man
ej vål befinnar, alla factum åtföljande enfkildta omftån-
digheter. Lex eft generalis och fa£tum eft fpeciale; hvar-före det ock heter hos Lagvittre: nulla a&io ccvev Tie^uäeoca..Och når det fåges i Ecclef C. Eli. v. /7: var icke alt for
mycket rättfärdig, tyckes meningen, ibland annat, kunna va¬
ra, at man ej bör vila för mycken noggranhet och ftrång-het mot fin nåfia i det, fom den Civile. Lagen ej annat
kan, ån för vichtiga orfaker eller almånna ^förtroendets
bibehållande , ftadga och påbiuda; dock kallas detta jus
fwimum eller flri&um, ciygtßo^Koaov, icke få, når under¬
domaren i almånhet följer, fom han : bör, .Lägens bok-
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fiafveliga innehåll, få at han icke til åfventyrs måtte falla
på en inbillad råttvifa, cequitas cerebrina, fe Kongl. Br,
den 14. Nov. 1684s ty han år Lagens tienare och icke
defs Herre eller Stiftare, ånfkiont at Lagen fkulle
fynas honom får ftrång , hvilken gemenligen förut-
fåtter, at mifshandelen år in fummo malicise gradu be¬
gången , hvaruppå leuteration til en del fig grundar i
criminelle mål: en rättighet, fom Lagftiftaren lemnadt
Öfverdomaren, at i villa fall, for fårdeles omftåndighe-
ter gå ifrån Lagens ftrångher, men jus adgratiandi år
Konungen allena forbehållit, fe Regeringsformen af den
i(f Aug. /772 §. y, Hvad det fednare eeqtinm naturale an¬
går, få grundar det fig på hvad decorum biuder, och
efter omftåndigheterne förmildrar det juftum förelkrif.
ver, få at det, hvilket Herr Rev. Secret. Ehrenstråle i
fin Jur. Pr, Civ: fåger, ej annat år, ån decorum naturale,
hvilket fkiljes ifrån decorum civile eller flerehanda fåll-
fkaps feder: fi fueris Roma, Romano vivito more: At up-
lyfa det tequum civile, fom icke hafver en få almån
fiadgad grund, tienar följande exempel: efter jus fixi-
£ium får man taga rånta, ej mindre af den fattige ån.
den rike, fe IX. C. 6. §. H. B.; men billigheten läger,
at når nöden tränger å den förras fida, må den fednare
åtminftöne något, om ej alt, efrergifva. Sammaledes kan
man efter Lagens ftrånghet, lära utmätning gå öfver
den fattige, usque ad faccum & peram, hvilken ej i detta
fall, enligit Jus ftri£ium har något privilegium eller be-
neficium competentise för fig; föm deri beftår at ingen
fålles til det han ej åftadkomma kan, på det han ej må
råka i ytterfta nöd och trångmål, fe L. 173. ff. de div,1-
Reg. J-ur. då ofta fkier fom Horatius talar at

Pauperfas interdum jubeat
Quid vis facere & pati;

Vivtutisque viam deferere arducef,
Sa; hviU-
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hvilket ock vår Lag haft til ognamårke i III. >C. t.
M. B. Den fattige invänder allenaft: quod tibi non vis
fieri, alteri ne feceris. Et mårkeligt exempel af fådan
billighet, gifver Lag-en fielf vid handen uti XIV, C. ip. §.
H. B. Lågg vidare hårtil, hvad framledne Herr Landsb.
och Ridd. Bar. Funck förmäler, i fin bok kallad, Genväg
til Sven/ka Lagfarenheten, pag. 271. Sa [kall ock Lagen (/3)
vara nyttig för det almånna båfta. Salus publica fuprema
lex eflo. Se XIII. Dom. Regi. Likaledes måfte Lagen vara
(7) tydelig: ty en mörk Lag, år ingen Lag. Dock bor
denna utlåtelfen icke förblandas med det, fom för nå¬
gon kan fynas mörkt och otydeligit. Ty okunnoghe-
ten år tveggehanda, antingen ligger orfaken denii i
fielfva objettet eller Lagen, eller i fubjettet det år Lag¬
tolkaren, fom den til fa£ta, och icke tvert om, lämpa
fkall, få at man bör ikilja, emellan fenfitm fyflemnticum
och babitualevi. Den förra kan vara mycket tydelig,
.men den fednare ofullkomlig, då det heter:

Pro captu leStor is habent fua fata libelli,
Lagfarenheten år en fcientia jurispropoßto cuidam cafui
feu fatto, adplicanda: men denna tillämpning år en utaf
de fvärafte i den dömande Lagfarenheten. Hoc opus bic
labor; hår händer ofta hvad Cato talar

incidit in fcyllam cupiens vitare cbaryhdin,
-emedan det ofta fig förhåller, fom Madame Des*
Houiliere fager

Voits ne trouvés qne trop que chercber a connoitre
N\efl fort fouvent, qibapprendre ä douter.

;En Domare bör framför alt, noga öfvervåga må]en med
deras omftåndigheter, i thy det heter minima circumßan-
tia variat rem & fattum, men icke Lagen, fom al ti d ar
vifs, ehuru annan Lag bör til annorledes befkaffade fa-
£fa lampas. Hit hörer den vidlyftiga och fvåra do-
ttrina imputationis eller menßtva moralis, fom dock inga¬
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lunda bår leda ofs til någon fcepticifmus jurtdicus, Det
voro orimmeligit at klaga öfver Lagens otydelighet, der-
fore at icke alla mennilkor lika lått begripa defs mening
och innehåll,^ fom kan härröra af mindre namrsgåfvor
och mindre upodladt förnuft. Af famma fkiål fkulle
Mathelis kunna fågas vara en otydelig vetenfkap der-
före, at många ej förftå de mathematifka bevifens ofel¬
bara grunder., men genom undervisning ^ ofning octr
upmårkfamhet kommer man i ftånd eller får en färdig¬
het at Lagen rätteligen förftå och den famma dels con-
fultative dels judiciahtcr tillämpa. Lagen bår ock vara (J) i
Jkiålig och mojeUg, få ar den befalte gierningen kan verk-
ftållas* Pbyßce & moraliter impofftbilium nulla eft obligatio,
om icke i den håndelfen når regien har rum, qui eft canjfa*
caujjce, eft etiam caiiffa caufjati^ om t. e. Cajus fig med fteir-
ka drycker få öfveriaftat, at han ej kan fullgiöra fm
fkyldighet, få kiånner Lagen honom fkyldig til ftraff
för fin forfummelfe, efter han år or fak til fyllerier, hvar-
af den har fit ur fp rangt Tbst rätt och fkäf icke är-; tbei'
kan icke heller vara Lagb ; for tbe (kål Jon* Lagben baffuer
medb ftgb^ gillas bon:- fe IX, Dom. Regi. jemfc .K* B i%g<e R S*
Företal til Upl. L. Justinianus fåger9. at rättrådighet år.
en conftans fcT' perpetna volnntas^ jus fuum ctiique trihnendi 3
en beftandig. vilja at giora hvad man bör , i an-feende?
til Gud, vår nåfta och ofs fielfva, eller fom den lårde
författaren'af boken kallad Konunga Styrelfe, det öfver-
fatt, rattvifan ar tben dygd, fom ftadug år i manfens finney,
til at låta bvarjom tbet bans år. Vid bemålte Justiniani
utfao-q, Kafvä* em del Lårde, haft mycket ar påminna;:
halft fom rättrådighet i Lagfarenheten, icke afhandlas
fom et attrihutvm perfome, utan fom en norma för våra.
borgerliga gierningar, hvars hufvudåndamål beftår i det
bekanta neminem Ixde^eller fkadd ingen, utan låt en hvar-
behålla det honom med råtta tilkommer} få. vida dettas
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år et medel, til utvår tes trygghet, hvilket dock år et
litet framfteg på dygdens viditråckta banaj hvarföre de.
och hållit forftbemalte definitio jullitiae. for moralilk och
icke Juridifk. Dock bor man lig härvid påminna at
Justinianus älven hår följdt Stmcorum lårofatfer, hvil¬
ka voro i deras lefnad. alfvarfamme och ftadige, famt
ville at Lagvitrre fkulle achtas fom juflitia Saceråotes &
Difpenfatoves, de der nödvändigt måfte hafva vilja, luft
®ch åtrå at giöra rått; faftån a£lio underftundom Ikulle
mer eller mindre afvika. ifrån den råtta vågen,, hvilket
affteg: dock. en rättrådig, ftrax ångrar, likafom emot
hanSi vilja, fkiedt» Råttvifan behåller jemnhkhet emellan
medborgare, eller in ftatü fociali, emedan den ena år få
vål membrum focietatis fom den andra, och hafva alla
hvar i fin mohn, rått at nyttia. famhållets förmoner.
Når en Borgerlig Lag hafver de egenlkaper, fom nu kor-
teligen åro anförde, få år defs conftitution af en rått
art och et ibland de ypperliga medel at befråmja Guds

åra 3 famhållets trygghet och underfåtarnes
vålfård och båfta,

G% A. Å


