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Om och huruvida rvederUgs tvederlag, eller furro-
ga tum furrogati, efter var Lag gifves, i

anledning af iL C. /• B. /. /.

Som de Romares Jus poftliminii och ordet fi&io meddenna fråga på vifst fått någon gemenlkap haft
ver; altiä vele vi nu åfven derom något förmåla.
Denna fi£Uo år, lom Schardius talar, legis adverfus
veviiatera, in re poßibili , jufta caufa difpofitio; d. å.
Lagens pä goda fkiäl grundade förordnande emot Janning i
mojeJiga ting.. Hårat följer likväl icke, gc ofanning,
annan til rnehn och Ikada, i någor måtto af Lag och
Rått hårröra kan; tvärtom kallas Lagen trofaft, fe Nehem.
JX. C. 13. v; och utmärker låledes et famband af rått-
vifå och fanning, hvilket åfven våra Aöta Publica flere-
flådes utvifa. Priscianus lager ock: juftum pro vero
£r verum pro jufto frequenter tam nos, d. å. Latini, quam
Attici, ponimus. Förrbemåldte fidiio Juris poltiiminii in¬
nehåller taft mera et Lagens vålgiörande, juris benefici-
um, fom någon af villa orfaker undfår, fe /. /. hfl,
quib. mod. pair. pot. folv. och utgior i detta fall en åter¬
komIls rått för den, lom varit frånvarande; antingen af
fienden fången, eller af högre macht och olyckMiåndel-
fer fram och tiibakars drefven, at, efter fit återinftål-
Iande, få fin förra befittning och rättigheter igen; de
iger imedlertid varit, låfona in fufpenlo, honom for¬
varade; dock la likväl, at den, fom frivilligt, eller a£
motvilja uteblifver, en fådan förmon icke åtniuta kan;
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ej meraeån den, fom blifvic biltog lagd, 7^ £ '• 2-
4. §. §. J. B. XXVI. C. /. f. M. B. eller andra dylika
ftrafF underkaftadj der han icke lår leid, eller på Ko¬
nungens nåd återkommer. Med ordet fanning förftås
åfven hårftådes i lynnerhet veritas juridica erudita, hvar-
igenom fi&ioners fkilnad från praefumtioner egenteligen
updaga«, grundande fig defia fednare i fanning eller fan-
nolikhet, je Kongl. Fhrordn. ang. Gen. och Reg. Ratt., af är
1683. §• 23; och icke emot denfamma, fåfom mera nämn¬
de fiktioner; hvilka likvål icke ftråcka fig til det, fom år
omöijeligit; emedan (jelfva Lagen gillar dem, och gemen-
ligen imiterar naturen, Je 4. §. Infi, de Adopt. Til föl¬
je hväraf en Romare ej kunde adoptera, d. å. åttleda,
någon i fin döde broders ftållc; emedan man enligic
regien: amor defcendit, vil fina barn båttre, ån fyfkon;
i hvilket affeende åfven vår Lag förft talar om bröft
arfvingar, eller dem i nedftigande ått, och fedan om
dem til rygga i åtten, Skäptarfva, fe IX. Fl. A. B. TV.
G. L. på Tyfka Rückfall, och å fidone,/e I. IL C. C. d.
J. ft. Icke defto mindre kunde någon underftundom ef«
ter de Romerfka forfattningar in (olatium, eller til hug¬
nad, åttleda fin bror i fin afleane foos ftålle, i fynner-
het om den i hårfård för fäderneslandets båfta med å-
ra omkommit, åfven fom ock detta var en tröfl for
ofruchtfamme mån och kuftrur. Adoptans borde låledes
»ltid i gemen hafva upnådt manbara år, anm pubertatis,
fom likmåticht deras climat börjades för mankiöner vid
det XIV. året, och blef mogande vid det XVIIIj Ju-
stinianus, mycket minderårig åttledde likvål en annan
ganlka gammal, fe Jornandes de Reb. Gctb., fom fåle-
des var et undantag från regien och kallades fi&io hono-
rarid. Cicero beråttar ock om en Statienus, fom ado¬
pterade fig fieif, och antog namnet Aelius. Den ado¬
ption j fom Ikedde af dem i upftigande linea, kalla de
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Lagvittre plena y och den å fidone och nedftigande Ii-
nea, imperjeBa, eller minus plena, låfom af broder, m.
ro. , emedan det anlags for mindre öfverensftåmmsnde
med naturen, at en yngre fkulle åttleda en åldre, faft
an Crell i fine Obfervationer vill vila fig vara af andra
tankar. Den fkyldfkap, lom låledes af Lagarnes flad-
gande hårflåmmade, och den af Påfvarne få kallade
cognatio fpiritualis, Gudsßmohg, fem på vifst lått och i
affeende på giftermål förorfakades emellan den döpte,
defs flacht och faddrarne, hvilken federmera ur goda
Ikiål hos de Evangelilk Luthei Ike år blefven affkaffad;
kallas fi£lay och den deremot vera, lom af blodet up-
kommer. Filii adoptivi voro i följe håraf endafl: valde
barn, eller, fom Edda fåger: Ofkafbner, af önfkan, defi~
derium. Vidare och i anledning af hvad fagdt år, fördela
de Lagkloke ofta nämnde fiBio uti adfirmativa, jakande,
och negativa, nekande. Den fbrra fingerar det at vara,
fom icke är\ t. e. at en af fienden fången Ikal lålom
död anles ifrån det ögnableck, han blef fången, jemvål
ock, at ofödde barn varda lålom framfödde och lef-
vancle anfedde, m.m.feV.C.2. /. A. B. Den fednare der¬
emot dichtar det fom dr at icke vara, t. e. når den, fom
verkeligen varit i fångenlkap återkommer, fingeras han
aldrig hafva borto varit, utan anfes lålom nyfsfödd;
och kallas denna egen tel igen fiBio poftlitmniiy eller trans-
lativay efter den upfkiuter ens rått ifrån den ena tiden
til en annan. Denna fiölio år bygd på den Romerfka
Republiquens Statsgrunder och i många mål belynnerli-
ga philofophie. Vara rättigheter flödja fig åter på Guds
och Naturens lagar och en fund Statsklokhet; hånledan¬
de från denna k'älla hvad rått och orått, billigt eller
obilligt, nyttigt eller ikadligc för det Alrnånna vara kan.
Vår Lagfarenhet kallas (åledes med råtta, jufli atque in-
jufti (cientia, ars <equi boni; icke derföre, fom fkulle
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den incvebfirr* ej mindre hvad orått, ån råttvifl år; utan
af den grund, at den vifafjfåttet icke alietiad huru des-
lé ba te, jufrum och injußum från hvarannan åt(kil jas;
utan ock huru aqmm och bonum åro med den Almånna
och enfkildta waifården öfverensftårnmande. I afleende
på hvad nu år formåldr, få om fictio och jus poitlimi¬
ni i , fom vår Lag, följer, at vår Lagklokhet med ofta
nämnde fiftioner egenteiigen ej har at (karta, ehuru lik¬
väl en del Lagfarne vid några tilfållen behåUtc i denna
materia orden fictio och futio fictionis, få Tom blotta ter-
mini technici. Nu mera til vårt förnåmfta föremål.

Med wederlag, fom ock kallas furrogitum, fiäio,
m. m. och förekommer få i almånna, fom enfkildta hand¬
lingar, förftås, enligit vår Lag, "den erfåctning för afhånd
arfvejord, fom i den dödas qvarlåtenfkap bör vara defs
arfwingar förvarad, och hvilken (åiedes, flemngod med
den afhånde arfwejorden, dem gäldas fkal. I följe hvar-
afLagen icke har affeende på fåccet hvarigenom arfwe¬
jorden lagliga blifvit afhånd; deremot (varande erfått-
ning fkal altid gifvas, når den år nnöijelig. Skulle å'er
arfwejord olagliga blifvit afhånd, kan den af arfwin-
garne utan lolen återtagas, fe XI. C. 8. §. G. B. Ef¬
ter Lagens forefkrift bör erfåttning för arfwejord gif¬
vas uti jemngod aflinge jord å landet; men i brift der-
af i lösören, eller faft egendom i (laden ; och de be¬
hålla arfwejords egenfkap i dens hand, fom dem då årf-
ver; men fedan tanfes de uti arf, få fom losören, fe XFU.
C. 2. /. A. B. Når jemngod aflinge jord med den af¬
hånde arfwejorden finnes at fatta i ilål)et, anfes dewfå-
ledes, fom voro den årfd, emedan den, för hvad, fom
for arfwejorden influtit, fupponeras vara kiopt, ellec den
man tillika med arfwejorden ej kunnat, eller velat ega.
Det år yål onekeligit, at den håndelfen nog ofta före¬
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kommer, at en ogift man, antingen för elak hushåll¬
ning eller andra orfaker föranlåtes at foryttra fin arfve-
jord, och fedan med fin hufiru bekommer lösörön, af
hviika vid hans död wederlag varder uttaget; och at
det altiå (kulle fynas, fom hon i få måtto blefvo lidan¬
de; men , fom hår icke snöat bör omtala?, ån hvad
hit egenteligen hörer, hvaribland giftorätts fråga ej kan
innebégripss; och I,agen dt fsirtom i fådane tajl gifvit
iåkra utwågar; varder utredandet håraf nu förbigånget.
Det vederlag, (cm uti lösören, eller jord och hus i fla-
den , furrogatum civile, uttages, behåller arfvejords egen-
ikap endaft i dens hand, (om det då årfver; få framt
icke derföre afiingejord å landet tilkommer, hvilken då
åter ikläder fig arfwejords egenlkap; men når aflinge-
jord gr na fl kan (åttas i Hållet, anles den fom voro den
mot arfwejorden tiifloftad och förblifver fåledes et fur¬
rogatum naturale , eller af lika befkaffenbet med arfwe¬
jord i arfwingarnes hander, likafom den afiingejord, hvil¬
ken efter frånder eller llåchtingar i arf gångit; hvarföre
ock l agen i XF11, C. 2, §. A. B. icke (att afiingejord,
;ora uti wederlag gifves, uti lika (hållning med hus och
jord i (haden, eller losören. Hårutaf torde nu kunna
inbåmtas hvad vi med. furrogatum furrovati vele för¬
da, nårrdigen: den erfåttning för arfwejord, (om gäl¬
das (kal til arfwingarne, når det förfha wederlaget der¬
före blifvit afhandc. At vår Lag ej ftadgar något vi¬
dare om wederlag å landet, ån at det ikläder fig arf¬
wejords egenfkap i dens hand, fom det då årfver, år
mårkeligit; och har den orfaken til grund, af det feder-
mera, (åfom årfdt i andra mannens hand, ej kan vara af
annan belkaffenhet, ån arfwejord. I anledning af före¬
gående, och fom wederlag uti jord å landet ej kan an-
fes för annat, ån jordabyte; famt lösören, då de utaf
fprfte arfvingen ej blifvic uti jord förvandlade, i andre
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arfwingens hand^forlora fin jorda egenfkap; åro vi af
den mening, at furrogatum furrogati gifves in infini-
tum, om man lå långe uti flachten behåller fad egen¬
dom, och åtkomften fig erinra kan, uti jord å landet,
men icke uti ftadsegendom, eller losoren, långre, ån
til andra arfståchten, få at den uti den tredie förlorade
den art at endaft af arfwingar kunna egas. For öfrigie

kan man håraf fluta, huru vida regeln: Jurroga-
tum fapit naturam ejus, cui furrogatum e(l,

eger rum eller ej,
G. A. Å.


