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To

The reverend

DOCTOR

CHARLES MAGNUS
WRANGEL.

the Kings Over Chaplain , Dean and

PASTOR ät Sala.

My Dearest Brother in law.

SIR,

/don't acqvit myjelf of any Jmall Obligationsrohen J publickly confefs that J owe You the
greatefl ones. No lejs than my Education has been
the Objett of Your indefatigable Care during the
time J have had the Advantage to live in Your
honourable Houfe, and J fhall with Acknowledge-
?nent remember this Favour as long as J am living.
J am with greal Eftime,

SIR,

Your moft humble Servant.
Friedr. v. Krusenstierna.
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Något om de Almänna Logens rum, fom fér en
Juris Metallurgici Studiofas ho i jynnerhet

nådige at veta.

Frågor i Lagvåfendet åro antingen Juris eller Fa£ti.De torra angå Lagens råtta förftånd, de fednare
åter fådana mål och årender , hvartil lagen fkal

lampas. Fa&a varda genom erfarenhet, ju nogare
och långre ju båttre, kunnige; ej allenaft, at det eller
det fkiedc, utan ock tillika underråtta ofs om en taks
natur och egentkap i och for fig fielf, t. e. at Cajus ej
allenaft flutadr något contraet elier forbindelfe; utan ock
hvaruti det beflår , emedan alla våra gj-rningar, låflige
eller olåflige, danas och få fin våfentelighet af deras
omftåndigheter; ty minima circumftanria variat rem j
varandes i de lämma en flags theorie, likafom vågvifa-
re. Ar ock denna erfarenhet tveggehanda, intuitiva och
eonjeäuralis. Den förra inhämtas af en fielf eller andra#
når de, pro re nata , på förenämnde fått, t. e. något fedt
eller hordt, fe Xfll. C. 24, §. R. B., och kallas expe-
rientia hiftorica: den fednare må icke eller, vid fina
tilfållen, ur acht låtas, ånfkiont den icke egenteligen har
at giora med certum, utan fornåroligaft med venfimile ,
fe min Prcef. Difp. de Probattone duor. teß., m ni. vid fu-
tet\ t. e. det aofés fom morahter omoijeligit , at tu eller
flere vitnen kunna i en och famma flård och gudlöshet
egenteligen och noga fammanflåmma , ehuru, ty vårr,
fådana kunna gifvas, fe X^II C. 18 $• R• B. " Många
ting och faker åro och få befkaffade, at man i deras
kiennedom ej långre kan komma , ån en fapiens con-
jeftura eller hypothefis medgifver: defic kallas ock fup»

E e 2 po-



d$?e ) /5 T /C / cS2s
/ 31 ° \ ^eP

pofitioner, prsefumtioner m. m., de der ofta i lagen fö
rekomma, hvarom annorfiådes något år förmäld t, jemf.
XIJ. Fortfattningen af Befv. Lagfrågor, med ti i lägg denna
gång, at praefumtio år en fannolik gtfsning grundad" på det,
fom gemenligen plågar fkse; dock likväl, ehuru denna
prtefumtion endafl beftår i fannolikhet, få har den fam -
roa åtfkilliga grader. I affeende hvarpå man kan kalla
den högre graden prafümtion eller bindande liknelfer,
fe XVIL C. 30* 57. §. §. B. B. den mindre Jujpicio eller
fkiåiig raifstanka, {q IV. C. 1. §. derlammaftådes, XXVU.C.
och XXIX. C. i.§.Mifg.B-, wåhn, fe XIII. C 6. jf. Gift. B.
LH. 2. §. Milsg. B. hvilken å^er år rtundom mera, flun-
dom mindre lvag, Åcfkiinaden beliår deruti, at 1 den
förra åro flere nödiga ffycken , fom fordras til fanning
och vifshet, ån uti den fednsre. Således finna vi ock
hvårföre i almånhet fåges: quce Junt paSli, ea funt facii,
aldenftund adus pacifcendi befiår in fado; fåfom ock
quxcunque Junt Jatfi non pojfunt tollere ea, quce juris Jurjt;
til följe hvaraf contrader om de i lagen förbudoe ting,
åro ogillc , t. e. om en man updrager fin huftru måls¬
mans rått i gemen, emot IX. C. 1. §. G. B. m.m. På vill
fått lyder ock den regelen hit: non fattum habetur pro
faSio, quoties quis aliquid facere deluit, t. e. fe XV. C. J.
B: korteligen de ting kunna lågas vara fadi , fom inne¬
fattas under genus adionum phyficarum, och de juris,
fom innebegripas under genus jurium, jemf. Tit. Infi, de
uju et habit.

Hvad nu legis adplicatio ad fadum vidkommer, få
är til vetande, at med lex hårflådes förfiås ock alle an¬
dre laglige af ofs Hutade afhandlingar , aSlus inter vivos >
låfom hvarjehanda afhandlingar, teftaroenten, m. m.då
det heter pada dant legem contradui- Är ock derta
lämpande til Jagen åtfkilligt i affeende på defs ändamål.
Således fkier den 1. antingen medelft undervifande, do-
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cendo, d. å., når man lårer enom lagfarenhet; eller en-
ligit Jurisprudenti« Confultatorise och Caventis biträ¬
de, (om år en blandning af lagfarenhet och klokhet,
fig få genom låfiiga meciel förefer, at man icke var¬
der i lifiiga rånkor infnård; hvarvid dock ofta den Co-
mifka regien flår in: qui cavet, ne decipiatur, vix eavet,
cum etiam cavet, et tam cum cavi[Je vatus, feepe is cantor
captus eft\ det år, man må fe fig före huru man vil,
blifver man dock ofta bedragen. F.n del fåga, at ej q-
foråtta andra, fksl vara det båda medel, at för deras
oförrätt ofs forvara. Den Rcmerfke Lagvittre iMODE-
ST1NUS fager, at den år den båda Jurid, fe m kan gio-
ra de båfta cauteler. CICERO fielf, talte ej altid få
val om lagfarenher, ehuru hsn var en ibland dem, foin
årnade fatta Romeifka lagen i ordning; ibland annat ut¬
låt han fig, at han ej långre ån tre dagar ville vara Ju-
rid; ehuru han fig tvertom yttrade vid andra bifallen,
alt fiom han? åtsgne rättegångars befkaffenhet det åikade.
I fynr.erhet finner man fådant i MURENiE förfvaran-
de. Det år fördenfikui {vårt, at utröna hans råtta om¬
döme i flika fall utaf hans orationer in foro; 2. i ut¬
redande af lagfrågor , rejpondendo de jure, fåfom i Tyfk-
land ännu år brukeligit; i få måtto, at Juridifke Facul-
teter afgifva på parters begieran, i criminelle mål, deras
refponfa UnderDc. mare til råttelfe; 3. i anklagande
och förfvarande, pcßulandocch advocande. Hvad det fed-
nare ordets berrårkdie vidkommer, få år defs damord
vocare 5 och advccatus den, fom år ad caufam agendam
vocatus, laga ombudsman eller fullmåchtig, fe XV. C.
B. B. och XVIII. C. bland. B. Hos de Romare kallades
Dkegaren cliens och hans antagne fullmåchtig patronus
caufa?. Af ro vocare hålla vi ock före, at ordet i gam¬
la lagarne fegathe, focar, u til f. förbytt, uprnnnit.
Så år ock fkilnad fomligdådes emellan rådgifvande Ad-
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vocater > Advocats Confultans, fom på parters begieran,
afterne genomlåfa, och fåga deras videtur om lakens
befkaffenhet, famt mer eller mindre rättmätighet; oeh
talande, Advocats Parlans, fom fakerna vid domftolen
agera eller utföra; 4. i lagens lämpande til förefallan¬
de mål eller fa£ta, judicands, hvilka hår förutfåttas , få-
fom den Lagftiftande Lagfarenheten på de fig framde¬
les yppande affeende hafver , le Kongl. Stadf. på Lagen,
våra tilßutet. Af hvad nu lagdt år , följer, at medelft
lagens lämpande til fa&um, fkier in foro åndteligit flat
i laken, enligic hvarjehanda efter målets befkaffenhet, i
Jagen utlatte tillämpnings fått, et ibland råttegångs huf-
vudreglor.

Vi Ikride nu närmare til vår forefats, lom år at
befvara den frågan: hvilka åro de Balkar och rum i vår
nuvarande Lagbok, fom en Juris Metallurgie! Studiofus
har nodigafl: at veta och förftå; hvarvid förft til mär¬
kande år, at vår Lagfarenhet år i gemen antingen Pu¬
blica , Oeconomica eller Privata. Hvad nu laglkipnin-
gen rårande den i lagen grundade almånna landthus-
hållningen angår, få har den åtlkilliga delar; ty den for-
klarar, vitale med framledne Herr Revif Secret. EH-
RENSTRÅLES egna ord i defs Jurispr. Civ. fidan 24.
debls den aümenna buusbåldningen ocb landtregieringen, famt
tbe tbertill förordnade Syflomdns embeten och fkyldighet,
dehls ock alla i riket varande famfunders ocb menigheters
författningar. Thejpi komma fuller therutinnan öfverens, at
tbe alla [öka framja t-bet gemena baßas valt} efnad. Men
detta Jker på olika fatt: ty tbe angå dels kyrkovdfendet,
bvarom Jurisprudentia Eccleßaßica handlar, dels rikets för-
[var, hvilket .hörer til jfurisprudentiam Militärem, dehls
at fkaffa riket, hvad til des nödvändighet tarfvas, hvilket
efter medlens olikhet förklaras i jfurisprudentia Metallica,
Opificiaria, Georgien , Comerciorum, Poreflali &c. £fc. &c.
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Sora nu många Tinningar ej blifva fenfible eller liufe
förån de i progreAiv ordning fig vifa, få vil fördeßfkul
nodigt varßj at börja med almånna principier, fora le¬
da til nårmare eller fiermare corolkrier, för at ingå i
granfkning af fårfkildte mål och årender. Til följe hår-
af vele vi hvad den metallurgifka lagfaren heten angår ,
den nu likalom på en general charta korteligen affåtta,
hviiket fedan ftyckevis i fmårre föreftållas kan, fedan
man förut anmärkt, at Giftermåls och Årfda Balkarne tie-
na vid Bergs Domftolen aJlenafl til uplyfning, få at o-
kunnighet deruti hindrar icke någon egenteligen uti des
embetes förvaltning. Den derpå följande Jorda Balken
bör til en del båttre vara kiend, i fynnerhet. 1. IX.
XIII. XVI. ocb XVIII. Capitlen. Af Bygninga Balken nyt-
tias in Specie X. XIII. XIV. XV. XVI. XX. ocb XXIV.
Capitlen. Af Handels Balken, L VI. VIII. IX. X. XI. XII.
XIII, XIV. och XVIII. Af Mijsgernings Balken I. II.
III. IV. V. VI. VIII. XI. XV. XVIII. XIX. XX. XXI.
XXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII.
XXXIX. XL. XLI. XLII. XLI1I. XLIV. XLV. XLVJI.
XLVI1L XLIX. L. LII, LX. LX1. Capitlen. Håraf kan
nu tåmmeligen utredas hvad, fom hörer til Bergs Dom¬
ftolen eller icke. I almånhet tyckes ej mera vara få nö¬
digt, når deffa lagens rum med de tryckte Bergs Ord¬
ningar jemnföras, de der ock ofta åro jemnlika med nå-
gotdera lagens rum. Bergslagfarenheten fordrar ock kun-
fkap i Utföknings och StraffBalkarne. Jurispruden-
tia Metallurgica torde ock blifva redigare, når civil och
bråttmål fårfkildt afhandlas, fedan råttegången, fåfom oum-
gångelig för båda, förft år utredd. Åverkans och andre
mindre bråttmål, eller quafi *) criminalia, följa fielfva
bråttmålen åt, efter fom vid dem enahanda råttegång i
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achttages. En Domare, fom (latf ranfakar kan aldrig va¬
ra grundad i fitt domflut. Håraf torde hånda, at en
Docfor Juris ej alcici år Doktor facti, och ofta tager fel i
riomftoleu, efter det icke varit honom få angeläget, at
fe på (ielfva råttegången, (om på corpus delicti eiler ve¬
rkas facti, hvarföre man belkylles; der likvål det förra
måfte vål och noga utreda faftum, förr ån man gior til¬
lämpning af något lagens rum. Så långe man ranfakar ,
bör både factum och lag vara utur ögonen, til des ran-
fhkningen tydeligen ftadgndt fa&um med des omfUndigheter, di Jagen
for fl: bor anfes och tiilampas. Sid ft anmårkes ock korteligen, at Jorda
Balken har på vifi: fatt, affeende på grafvars uptagande; Bygninga Bal¬
ken pä fkogar, vattudåmning, och Bruks uptagande ; Handels Balken på
forlager r Mifsgernings och Straff Bal käme på almanna frraff.

G.A. A

tillågges, får fitt namn af et snnat, med hvilket det liar likhet, hvarom
tiiforene mera. Hvad ordet crimen angår, få ar det en olaflig gierning,
forn fkier prselucente intelle&u och determinante voluntate, hvarmedelfl: en
til fkade erfåttning, nar det fkie kan, och til (fraff forbindes. Men fom
en olåflig gierning dolo malo eller culpa utofvas; altfå kallos det torra
verum och det fednare quafi crimen. Bemalte dolus malus, fom mindre
noggrant definieras hos Cicero in OfKciis ; och des belkrifning medelfl: an¬
nat giora, annat faga, fe IV. C. Bod/n. B. Sio. L., gior ej altid tilfylleff,
kallas i gemen når annat giores och annat fimuleras, d, å., ftalla (ig få ,
fom något voro. Således var ock detta ord roov f^saoov få hos de gam¬
la Romare, fom Graeker i bruk, hos bvilka dolus bonos kallades JoAcs"
ccyot&oSy deri belfående, at man vid fina tilfållen nyttiar en vifs får-
flagenbet, follertia, fimplatio; icke at fkada en annan, utan til hans gagn
och båfta; når deremot dolus malus år hvarjehanda bedrägeri, qufflibet
machinntio in alterius fraudem inventa, rörande en faks befkaffenhet,
varde, f at tet, m. m; eller ock korteligen, fom vi låla uti bemalte Juris*
prudentia Civili f. 1^6. at med dolus fSrftds et fternpfande, thermed trion
förleder en annan, at fkada [ig fielf. Andre fåga, flt dolus i almånhet,
år når man bibringar en annan orichtiga begrepp om fin forefats och
gierning, det må fkie verbis eller faÉlis.


