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'Något om Obligatio eller Fårbindelfe
i gemen,

orbindelfe år i almånhet få befkrefven, at den år
en af Lag och Forordningar ålagd nödvändighet,

at något giöra eller låta, och definieras pr, Tit. Infi, de
Ohl. fåiunda: Obligatio efl juris vinculum, quo necefjitate
adftringimur alicujus rei folvenda; hvilkec Justinianus fielf
förklarar per neceßitatem dandi eller faciendi; (å at den
famma har fin riktighec, når man vet hvad ordet vin-
cuium vil fåga. Det kommer af vincire, bafta eller bin¬
da någon, fe XX. C. 7. /. M. B. (åfom obligatio af li-
gare, t. e. vincire hominem, m. m. enligit Accursii ut-

Verba ligant bomines, taurovnm cornua funes.
Om au&oritas temporis något må gälla, få år denna
definition mycket gammal. Den Grsekifka Philofo-
phen Artemidorus har den uti fina redan
brukadt, ånlkiönt i annan affigt, fågande: at om någon
drömmer om en ^hfAost vinculum, få fkulle det betyda,
at man dagen därpå komrao at fluta et contraft, at der-
igenom förbindas, obligari. Fabula eft,non Apologus.
Imedlertid forftås under vinculum, en imminutio liber-
tatis, en frihets förminfkning, eller ock nödvändighet,
bårrörande anten omedelbarligen af Guds, Naturens och
Verldflig Lag, hvarföre det ock kallas vinculum juris;
eller medelbarligen genom fri afhandling eller öfverens-
kommande, når den loflig år; och tvertom mifsgierning

tryck:
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eller deliåuro, med ålagdt ftrafF Och ehuruvål en flor
del fednare ciders Philofopher och Lagvittre definiera
den aétiva förbindelfen per connexionem motivorum pra-
gnantium cum attione Ubera> bevekelfe grundernas förknip¬
pande med gierningarna; dock likvåi finner en hvar, at
deila båda definitioner icke åro til fielfva grunden fkilj-
achtige. Hvarmed förbindes man at något giöra eller
låta, om icke genom motiver? Hvad år vinculum ju¬
ris? Den fom något år hemma i Anthropologien och
kienner vårt förnufts befkafFenhet, kan icke bår före-
ftålia fig annat vinculum ån giltiga motiver, conneéle-
rade med våra gierningar. Hvad år de lagars vincu*
lum eller band, fom vi finna uti Deuteron. V. Cap. och
vår Lagbok omförmåldt? Månne det icke år ftraff med
lagens öfvertrådelfe forbundit ? Ho har någonfin nekadt,
at ju ftraff år et ftarkt motivum pregnans, at från onda
gierningars bedrifvande fig afhålla? Figurerade talelåct
brukas ock i den Heliga Skrift. Socrates, ur hvilkens
Schola de Stoilke Philofopher i fynnerbet, fåfom ur den
Trojanifka båften hårkommo, ehuru ibland otidigt ftrånge,
betienar fig ock af oegenteliga talefått. Vi åro från fodficn
vane vid finliga ting, och fåledesd almånhet dem båttre
förftå, ån abftraéfa och enkla idéer. Tål man icke hår or¬
det vinculum , få måfte ock ordet obligatio utdömas, fom
dock öfver alt brukas, t. e. gifva fin forfkrifning, obliga¬
tion, bref til någon, fe IX. C. 1. §. H. B. obligare fe legiffe L. 30.
jf.de fatt. fåges om den, fom in legem committit och inci-
dittjemf. I. C. 7. §. R. B. d. å., fom lag vränger. Så fåges ock
almånt, at den eller den år bunden til gierningen. Uti våra
A<fta Publica förekomma åfven fådane talefått 5 fåfom för¬
bunden med lagens band 3 fatler fom förbinda med dy-
rafte band, o. f. v. Intet fpråk, få kallade dödt eller
lefvande, hvari likneifevis anftåldte talefått icke åro,
lårer finnas. Metaphorer åro likafom förgårdar, hvar-
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igenom man går in i fanningens luftflått: de gifva ock
likafom mera flyrka åt hiertat: vi ledas härigenom alt
mera och mera til tingens kiånfla, når fanningen efter vår
flatus rationis updagas,då man (ig af adftraäioner betie-
nar, och nyttiar enkla begrepp; ehuruvål Lagfliftare fållan
bruka troper eller forblommerade talefått, utan uttryc¬
ka fina ftadgar med egna ord, når icke, fom Cicero få-
ger: translatum verbum proprio melius eß ,fe t. e. V. C. j. §. J.
B. och XXIV\ C. j. $. M. B. ock det til undgående af sequi-
vocacioner in foro. Så har ock andra definitioner med den
anforde Romerike gemenfamt, at de bruka metaphorer,
t.e., i den anförda, connexio, motivum, m.m. Endel
derivera ock lex af ligare. Horatius kallar alla nexus
juris, kiedior, band och bindlar, catena. Vi neka dock
icke, at når obligatio definieras fom fagdr år philofo-
phice, den farorna då rått betrachtad, år mera vidftråckf*
ymnig och demonllrativ. Den förre blir likvål (åker
nog For en Juris Studiofus, emedan defie ordalag icke
hindra, at vi ju i lagfarenhet få klara och tydelige be¬
grepp, til de der förekommande måls sfgiörande. Lag-
vittre, fyfelfatte in foro, åro ej få måne i dy fall: ak
nog, at de i hvarje mål determinera hvar fak om fig,
nåc de mot och med fina årender anföra och fluta. I-
medlertid, ehuru ftrafF år lagens följeflagare, år det dock
icke altid lagen fielf; ty det fom år hos något, kan ju
intet vara det famma, fom hos hvilket det år, i al af~
fichf. Och fåledes förflå vi Kon. Birgers uttryck, i Defs
Föret, til Upl. L.; Varin aUir vättvifir, tba tuvfti åi laghå
vidh, jullo lex non eil pofita; ty han giör fielfmant hvad
lagen biuder, utan commination af ftraffj hvarmedelfl
ock Lagboken fkiljer fig från andra verldflig lårdoms
böcker, fom ftraffen, eller de naturliga påföljder, lika
fom i perfpe£liv på långre håll utvifa, ehuru Sedolåran
och Lagboken voro hos de gamle nåftan et ock det
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(amma. Af hvad nu fagdt år, följer, at forbindelfe har
afféende på något deremot (varande; ty når man fådc
en forbindelfe, följer nödvändigt, at den förbundne år
en annan förbunden: ty ingen kan förbinda fig fielf.
I gemen at tala uprinner förbindelfe i. a Superiore, eller
af den, fom har rått och macht at befalla. 2. At man
år defs underlåtare. 3. At det fom biudes ei år emot
Guds och Naturens lag. 4. At den lydande har frihet
at giöra efter lag. $. At lagen år kungiord. 6. At den
(å år författad, at Lagftiftarens mening kan deraf in¬
hämtas.

Förpliktelfe år ock vidare en perfons tilftånd, fla¬
tus eller fpadum morale, hvarom Pufendorff i fitt ftörre
Werk och I. C. ofs underrättar, at vifa en annan vi(Ta (kyl-
digheter, officin; den år lagens verkan effeSlus legis, åf-
ven då, når den på vifst fått allenaft råder, t. e.JXC.
t. §. H. B. jemf. XI. C. i. §. Å. B.; men hvad Lagftif-
taren lemnadt til hvars och ens feiön och godtycko at
giöra eller låta, dertii kan man förbinda fig fieif medelft
paäa eller contra&er, då det heter: qnce antea juere Uber-
tatis, a poftfaSlo fiunt neceffitntis. Få ock de (Te förbin-
delfer deras kraft och ftyrka af Guds och Naturens lag,
likafom flere fammanftåmmande röfter utgiöra en beha-
gelig fymphonie, med fkilnad likväl mellan lagar med
Guds finger fkrefne, och dem en dödelig hand (amman-
fatt. Når man nu (äger, at pa£ta dant legem contraflui,
(å innebår ordet lex i denna mening ej annat ån lofli-
ga vilkor och (ått, conditio landanda, hvarmedelfl: två
eller fleras vilja contraheras til en ,fe 1. C. 2. J. B.;
dock (å, at det i lag föreikrefna fått och (kick, dervid
bör achtas, til bibehållande af ordning, och at ei någöt
må (kie i löndom tredie män til förfång, t. e., at pa-
&um dotale eller antenuptiale (kal för råtten upvifas,fe
FUL C, /. §. G. B. jemf, Kongl Stadgan d. 26 Auguft.
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/775». Mom. angående afträdes - - och uravfva måli få-
fora ock , at teflamentarien Ikal gåfvo brefvet inom vifs
tid inför Domaren upvifa, fe XFllf C. u §. Å B.; hvilket
med hvad mera icke fom en blott fölemnitet, i vår lag
okunnig, år at anfe; utan hårande, rhetorice at tala, til
genus judiciale. Hvarfårutan hafver detta jus conven-
tionale, pa£ia eller contrarius i vårt fpråk ganfka många
fynonyraa, hvilka, om de fulkomligen gifvas eller ej,
icke horer hit; fåfom förbund, dagtingan, förfåkran,
handfkrift, affkied, handel, förening, underhandling,
ofverenskommelfe, aftal, fe XF. C. 1. §. H. B.; föraf-
fkiedande, beting, eller betingande, m. ra. jemf. XXIV\
Fortfättn. af Bejvar. Lagfr. Hvad ordet contrafl vil fåga
i Medicinen år bekandt; få betyder det ock i landvåfen-
det et vift diftrift eller landkrets, terra portio. Vi haf-
ve ock hordt fågas, at de ftörfte jettoner i mediateur fpel
kallas concrafter, af orfak, at vårdet af flere, lika med
tijo fmårre fkal vara i en fådan faramandragit och förenadt.

Likaledes beflår förbindelfe antingen i underlåtande,
neminem lade, det år, nemini deme, hvad honom, få vål
efter Naturlig och Civil Lag, fom genom fördrag och
afhandlingar med råtta tilkommer,eller fkada ingen, u-
tan låt hvar och en fitt behålla, et ibland de trenne ju¬
ris prascepta, hvarom 3. §. lnfl.de J. J. formaler, och
åro likafom infcriptioner och minnesfpråk på lagfarenhe-
tens tempel; hvilka lag och ratts ålfkare i fina giöromål,
fåfom foråldrar, husbönder och medborgare, böra al-
tid hafva för ögonen, Ej kunna vi lefva utan våra li¬
kars hielp och bitråde; dock få, at man har affeende på
en ordentelig egenkierlek, hvarförutan man ej kunde fö¬
da och klåda fig fielf, ån mindre giöra andra godtt alt
har fin måttflåck, Je t.e. XXFf C. M. B. ellerock
i verkeligt tienande til andras nytta, hvilket efter Ro-
merfkt talefått kallas korteligen dåre & facere, fom of-
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van fagdt blifvit. År ock denna plikt alrrån, generalis,
fom ej fordrar något factum perfona?, fåfom ak hvad
lagen påbiuder; eller enfkildt, (pecialis, grundande fig på
något föregående aftal, til hvhkets Hutande fordras hår,
fom i andra fall, fkickelige perfoner, fom kunna beho-
rigen granfka och döma om de fkyldigheters natur, art
och beskaffenhet, hvartii de fig forbinda; då obligatio
kallas valida, och tvert om invalida; når de ej^åro få
danade, t. e. minderårig, Je XIX. C. /. §. Å. B. jemfordt
i vift affeende med I. C. 3. §. H. B. och XX. C. 8. §. Å. B.
afvita, fe XXI1. C. 1. §. M. B. hufvudfvag eller i annor
fådan vånda ftadd, fe XIII. C. 1. §. M. B. drucken,^
IF. C. 7. §. G. B. in forano loquens, fom talar i fom-
nsn, flumrande och flera dylika. Men detta oaktadt, å-
ro alle deffe, per temporum fpiramenta fiukfrie, hvar
i fin mohn til almånna plikters i achttagande fkyldige,
fåfom ock öfvermage i criminelle mål, Je XXXI. C/. §.
M. B. jemf. L. 37. ff. de vegot. gefl.; och rafande, furiofi,
fom tumuituera, och fkiljas flån mente capti, fatui, de
der merendels gå likafom i en ftåndig fkymning och
töcken, efter Lagvittres talefått, utan at fig fielfva eller
aman, oturberade, förolämpa, fmedlertid kunna defie,
få långe ens finnes quafi paralyfis varar, enligit regien:
qualitas fuperveniensqualificat ens, ej fluta något contraff,
emedan deras förnuft i mer eller mindre grad år lika¬
fom blindt i dy mål, hvilken qualitet utefluter frivilligt
ja och famtycke, fom bör afhandlingar få (ta, åfven i an¬
ledning af 7. C. j. §. G. B. och 7. C. 1. §. H. B. Sona
Civila eller Borgerliga lagen förefkrifver, jemtc annat i
vilkorliga ting något vilt, når angelågenheten få fordrar^
altfä har den ock förbudit, at gifta huftrur ej må i al-
månhet fluta något beting af vigt, dels i anfeende til
mannens målsmansrått, dels ock derföre, at lagen prar-
fumerar dem i gemen icke lå egenreligen förftå hvad



til et laga contra&s ingående hörer, lex fequitur iä, qmd
plurimum fit, och följer fåiedes, undantagande några vis-
fa fall ocb håndeller, det fom gemenligen fkier, och
detta ak til deras egit båfta och fromma, fe t. e. X. C1
i. §. //. B. och Vill. C, j. §. UtJ. B, Hvad de i Ro¬
merike lagen få vide namkunnige både SCca. Macedo-
nianuna och Velejanum angår; af hvilket det förra inne¬
håller, at ej låna penningar til omyndige eller minoren¬
nes» fe L. ff. i. ad fc. Maced\ och det Sednare at ej låna
penningar til kiönet, fom vanligen altid (lår under tu-
tel eller curator yje-L. 2. §. /. ff. ad fc. Felejan; och hu¬
ru deffe förmåner kunde af vederbörande aflågas, m.m.
år ej mödan vårdt at vidare omröra ; ehuru det flereftå-
des 5 der Tus Romano Germanicum ånnu år i bruk, i
achttages; men vår lag deremot, på hvar fitt flålle, ty-
deligen fladgar, hvad i fådane fall til giorande år. Så
nåmne vi ej heller, huru fom enligit Romerfk lag en
fiuks giorde förpiiktelfe til låkaren, i anfeende til fin
hålfas återfående, fe L. 6. ff. de extraord1 cogn.i fåljarens
aftal med fakförvalta ren om en del af det hvarona tvi-
flas, fe L. q, C. de pofl. famt fångars forbindelfe i fån¬
gelfe , fe §. q. Infi, de verb. oblig. blifvit fom olaglige an-
iedde. Yttermera kunna de ting, hvarom handlas, delas
eller icke delas ^ res dividtice eller individuce, jemf. C. C.
XII. §. 4. och XXVL §. q. R.B. År ock förbindelfen an-
fen enkel, fimplex, eller har den valråttighet med fig ,

alternativa, fe C. IX. § j. H. B.; når den flrax kommer
at fullbordas kallas den pura,«eller efter vifstid,*» diem,
eller under viffa vilkor, conditionata, jemf. C 111. §.9. G.
B. eller viflt ändamål, fab modo. Ona copulativa^fe Eh-
renst. Ipr. C. fid. 163 §. 57. Så delas ock förpiiktelfe i
affeende på genfkyldighet, eller årertienfl, bilateralis^ eller
år den enfidig, unilateralis. Huru denna fednare kan
fotbytas i tvåfidig, och huru en kan råka i dubbel for-
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pliktelfe, Je Kon., L. Ofv. IL Tom. fid. 16$. §. §, 54, yj.
Ocb ehuruvål det kunde fynas» (om fkuJle alla contra-
#er vara tvåfidiga» men når man fkiljer emellan fåttec
at contiahera ,, och fattet at förplikta, få år dock klart,
at faff ån två åtmrnftone contrahera» förbindes under-
ftundom allenafl en, t. e. gåfva, indt-bki folutio, når
man återfordrar det man ej bordt betala, jemf. C. IF. 8*
§, Vtf. B. Obligatio år ock hufvudfakelig, principaln,
eller biaffkied» accejjovia, beflående i lofl eller fart, fe
XF1L C. §, 3. ocb 12. H. B hvartil man fårnåmligen fig
fårbinder» den förra til deflo flörre (åkerhet, in fecuri-
tatemr fom ar ofta proximus gradus abalienationis, fe L
C. /. §. j» B.; likaledes förpliktar man fig anten med
ord y fom åro teken til tankar, men ej tankarna fielfva»
eller fkrift *); bvarvid punftation kan hafva rumr når
t. e» formeligit kiopebref om fafl egendom i förmåga
af I. Cl 2. §. B. upråttas £ och hvad den et contra#
eller obligation bifogade clauful angår, hvarmedelfl gåld-
fkyldig fig åtager, at, jemte hufvudflol och laglig ränta»

Je IX. C. 6.. §► /L B.., defsutom betala et vifl öfverens-
kommit penninge antal, i fall bufvuriflolen å forfallda-
gen icke betalas j efter den Naturliga Lagen * Jus Nato-
tse cogens, kunde hafva förbindande kratt „ få vida den
med fullt forflånd och fri vilja obligationen tillåggesjfå
bar likvål et fådant ateal efter vår Lag» ingen adfiffenria
juris på fin fida 5 och det af god grund t fom vi annor«
flådes vifadt, tilläggande nu» at Isgen et fådant fördrag»

pet-

*) En del hålla fore, at Qrsekeland har at tacka Cadmus for up-
finrtare af bokftåfverne eller fkrlfkonffen, hvilket vi låmna 1 fitt vår-
fe, emedlertid har M. Brebeuf med andra ord det: fåledes- uttryktL

Oefi de lui que tious vient cet ' art ingenieux,,
De peittdre la parole, i?5 de parier aux ijeux•;
Et par les tratts divers des figures tracfes,
Dennet de la couleur, Ist du corpt aux penfées0.
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pa?na cpnventionalis, icke allenaft icke nämner, och ubi
lex tacet, noftrum quoque eft tacere; utan vifar ofs faft
mera til Utföknings och andra Balkar, och de medel ,

remedia juris, der finnes til fordrans utbekommande. Här¬
vid har det lå kallade Jus Obftagii någon gemenfkap,
bviiket, fom en del låga, fkal brukas i Staden Kiel i Hof¬
ften ; dels hos Ådelen lig emellan, dels mellan dem och
de handlande, i lå måtto, at gåldenår fig fielf åtager at
komma in i Staden, och i det eller det quarteret viftas
til dels hans gåld, blifvit betald. Den häremot bryter,
tål man ej gierna i hederligt lålllkap; och hålla vi före,
at ordet obflagium hårflammar af imperfonale obfiatur,
man bindrar eller emotflär, fe Cicero in Philipp. Detta
kallas ock. på TyUta einreuten, md leiflen in den Herbergen^
låfom ock Einlags recht, af lägga flg in\ fom hos ols for¬
dom kallades båftelopp* hvilket ledermera blef anfedt
fom våldgåftning och förbudit,^ Kongl. Ref af är 168*1*
d> 14 Dec. jemfl L C. 4, §. Utf. B. och citerade Lagfr.
vid flutet*

Obligatio år åter utan ed, injuratä y t. e. forfkrif-
R'nS> fyngrapha, eller ock edelig, jurata^ emedan fanning
ofta ej kan bringas i liufet, utan at af edgång fä fin ftyr-
ka, denna fkier åter anten in för Domfiolen,, då den
kallas judicialis y Je F. C. 6. §. f. B. XVII. C. §. §. i$y 19»
R- B.y eller utom Domftolen, extrajudicialis r fe t. e.
Kongf Sv. Hofrätts Brefy angående fattet til Provincial Me-
dicorum atteflers beedigande d. 3 Apr. 1*758; och Kongl.
InftruB. för Provincial Doftorer d. 28 Hov. 1766. Vi ta le
nu icke om de förpliktellérs arter lom af loflig edgång
upkomma, och lyda dels^ til Jus Publicum, dels Oeco-
nomicum, ej e'ler om aUa de edgångars arter, fom egen»
teligen hor*? til Jus Privatum, fåloro cautio juratoria y fe
Kongl. Förorän. d. 10 ful 1669. §. 2. och 11. C. 2. §. Skiepm.
B. Siö L. y te vidare härom framL fuß. Rev.. Secret. Ihren-

strå-
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stråles Proc. Civ. G. XXIII. fednare edit. ocb flere.fiådes.
Om oloflige oGh forbudne fvordomar, i fkiårtu och da-
geligit tal, fe III. C. /. §. M. B. och Kongl. Fårovdn. om
eder ocb Sabbats brott d. /7 Oä. 1681; hvarom i alm ån-
het Cicero, ehuru hedning, i öfverfåttning,åfven fkrifver:
ar forjynen for gudarna borta, Ja utådes tillika al tro ocb
la}vea ibland mennijkor: al fammanlefnad ocb rättrådighet,
den äIdvafbrtråffeligafle af alla dygder. Den Heliga Skrift,
och våra A£ta Publica fammanfoga ofta råttvifa och /an-
ning. Det åro fyra ord förnåmligaft, på hvilka man må
jemnka och granfka våra idéer, natur, förnuft, råttvifa
och faaning. Så ikier ock förplikcelfe af en eller flera,
fora fig antingen til en del, pro rata, fe X.C. u. §. H.B.
eller ock helt och hållit, in folidum forbinda, det år, når
en for alla, och alla för en i löfte gått; då man bene-
ficium divifionis forlifar, och långifvåren kan foka hvil-1
kendera löftesmän nan helft behagar for hela fordran,
fe Iamma §. d. f. fl. jemf. IV. C. 12. §. Utf B.; hvilket
ock kallas full borgen, fe XXVI. C. /. §. R. B. De mån¬
ga flera forbindeifers arter, fåfom deras urfprung i cri¬
minelle mål, dem (om officia perfecta och de få kallade
imperfecta vid handen gifva, och hurui förbindel fer fol-
yeras,eller uplofas, efter regelen: cujus juris eß aclus^iüius

■etiam eft diftra&us; famt huruvida de må foras til jus
in re eller ad rem , år utom vårt yrke

at nu omtala,

a A. Ä,


