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Rådmannen och Fabrlquenren,
Adel och Högaktad

Herr DIEDRICH M/ECHEL,
Min HuldaAe Fader.

ΤΓ\άή vättuß att ξora mämiifkjor godt, ba/ven j Min Hul-
dafle Far nog lange fmakat. fag deremot har ännu

aldrig jatt kanna "den fittma, nit på någotfattyttra min oån-
deiiga erkdnßa emot en ådelfint välgärningsmnn, och det Jom
an mera år emot en om och kär Fader. Altid oförmögen, att
fblja ett tackjämt finnes driftfear det tyckts.fom jag varit kak-
finnig vid alla Edra välgärningar, då mitt hjärta likval omaat
■under hordan afmin forbindeIfe, och med hemlig oro fuckäi ef¬
ter tillfälle τ,att få vifa mig om ej tackfam} likväl villig och fär¬
dig till tackfambet. Detta långe efterlängtade tillfället jrain-
ter fig nu ändteligen. fag emot tager det fom en Ikänk af Lyc¬
kan? band, och till ett välment ehuru ofullkomligt prof af min
erkänfid upoffras Ederdenna Academiflia Afhandling om V iten,
Brfitt och Straß". Ämnet ror välej Edermin Hulda(le Far fa nå¬
got fätt, ty om alla månnifkjor vore dygdige^ det är, hdraji-
kar) fkuüe man alldrig hhra hvarken Brått eller Straff näm¬
nas; dock fom förnämfta ognamårkei med denna Afhandhngs
författande varit det Allmännas nytta , far jag Jun ckra mig
med det glada hopp, att det vinner Edart bifall, ^ Det ar ju
jffjelf Min Huldafle Far, fom brinner af en fl liflig kärlek
och nit jh' Fäderneslandets väl, och fom med fa mycken kofi-
nad fökt inplanta hos mig de ädla tankefatt, fom utgöra en dyg-
dig Medborgares äkta kännemärken. Himmelen göre Edra da¬
gar många och nögda. Lycka och vältrefnad vare Edra befian-
diga följcflagare. Lugn ochförnbjelfe Eder oföränderliga lottJill
defs forlofsnings timan flugit, och da blifve oombytelig faliket
och lyckfaligbet Eder värdiga dygde lön; ån/kar den, fom tik dö¬
den med fullkomligafle vördnad lefver

Min Huldaile Faders

Lydivße Son
DIEDRICH ΜTECH EL Diedkicksson.
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/. λ 0?a fäfia naturliga grunderna tillskillnad emellan Rått
och orätt, Bratt ocb Straff.

% [) Yygd och råtfviia åro ingalunda ett blott påfund
Huga och egennyttiga månniikjor. Till de-

ras allmänna kännande, fordras icke djupfinnigt
betänkande, vidftråckca infigter, och en lång

kjedja af Förnufts ilut. De hafva fin fafta och orygge-
liga grund i Naturen, och vår fjåls invårtes dannande. De
märkas och kännas af de olårdaite och enfaldigafte,
få fnart de åro i ftånd, att genom upmårkfamhet få be¬
grep och foreflållning om egna och andras fria gärnin¬
gar, med deras bevekande (kål och fyftemål, till andras
välfärd eller lidande. Manniikjorna rona icke alle·
nåd innom Hg ett nödvändigt bifall och ett välbehag
1 vifta enikilta fria gärningar, iom blott landa till andras
nytta, iarnt ett miishag, ogillande och fördömande af
dem, fom medföra andras oro* utan de bevekas ock af
deda invårtes känningar , fom leda dem till dygd och
råttvifa, lamt afftyra ifrån Saftbara och oråttrådiga gär¬
ningar, innan de ännu veta, eller hafva något tydeligit
begrep om rått och orått, dygd och odygd i gemen.
Samvetets kånila af rått och orått,fuikilies låtteli-gen ifrånfinhets oro, öfver det dåracktiga och ikadeiiga i fria går-
ningar. Den fom forfta gången fer etc mord af arghet
eiler girighet begås, på mördarens våigårningsrnanjkån-
ner ftrax vederilyggeligheten af en lådan gärning, utan
att förft behåfva upeånka några allmänna reglor och La¬
gar, hvar emot den (kall foreftållas fåfom krid ande. Sjelf-
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Om Fite,

va mordaren, uiom den iland då begareiferne åro i fin
Oörifa hogd, kan icke påtänka en fådan gärning, hvar¬
ken förut eller efteråt, utan en innerlig afiky, ogillande och
Samvetets aggande. De olika kån flor af bifall eller for-
dömande, föm månniikjorna hos fig och andra i farrrve-
tet finna, af forefiållningen om enikika fria gärningar,
hvilka lända till någons nöje eller oro, åro urfprunget
till den åtikillnad vi göre emellan moraliikt ond t och
godt, iamt grunden till de allmanna begrep och reglor,
vi hos ofs faftilålle, om dygd och odygd, rått och o-
rätt. Månniikjorna åro af naturen iå beikaffade, att de
icke kunna ie lina oikyldiga likar upfåreligen fkadas, u-
tan att förargas på den, fom dertill år vållande. Ju fvå-
rare plåga och fmårta någon oiliyldig tillfogas,defto häf¬
tigare varder den förolåmpade upretad till håmd y och
deflo florre blifver åikådarens förargelfe, famt det ag·
gande, fom den bråttslige fjelf i iitt famvete kanner.
Döden ar det fvåraile onda, fom någon af minniikjor
kan tillfkyndas; hvarföre dråp och mord åfven a η fes
för de fvartafte mifsgårningar, iå val i andra månnifkjors
finnen, fom i dens famvete, h vilken det iamma begå dt».
Den fom ikadar våra lemmar, eller betager ofs vårt go¬
da namn och ryckte^ förorfakaF ett klnbarare lidande och
flörre förargelie ån den, fom blott tillgriper och tillegnar
fig andras egendom.. De hvilka afhånda någon de ut·
vårtes ting, dem Fö:fynen lemnat, och innehafvaren till
lifvets uppehälle, och bequåmkghet, genom fin flit och
möda hop famlat, beredt eller af andras goda vilja und¬
fått; anfes utofva en värre oråttvi fa, an den, fom för¬
summar att hålla och fullgöra i in lofven, Derutaf kom¬
mer det, att röfveri, flöld och åreröriga beikyllningar,.
anfes för fvårare ogärningar, ån brifl på ordhå ighet i
löften, och å iido fatt fullgörande ?i åtagne forbindel-·
kr. Den- iom afhugger någon oikyldig. perfons arm.
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hand, nafa eller annan lemm, upvåcker ftörre och obot-
ligare förargeife och afiky, ån den, lom båtcröfvar en
rik mans Talbok eller Guldur. Månnifkjorna kanna icke
allenafl i fir>a finnen e;t mifshag och en förargeife öfyer
de fria gärningar, genom h v il a någon oförikylt blifvit
lidande, utan cie fatta åfven hat och förakt för uphofi-
rnanneo, hvilket ei uphorer, innan den lidande tillfogat
honom ecc dylikt ondt, och han blifvit bringad till ån¬
ger öfver ftn onda gärning, farm tillika med andra lika
iinnade, år vorden affkråckt ifrån flera fådana företa-
gancten. Den förolämpade kanner ock hos flg en oro¬
lig åtrå, att tillikynda den bråttslige lika iå flört lidan¬
de igen, fom han fjelf af honom utftådc, hvilken begå-
relfe kallas bamdgirighet ^ fom icke kan tillfrids flållas, förr
ån den bråttslige, genom defs egen åtgärd eller medver¬
kan, fått kanna en fmårta, fom dels (Varar emot det on¬
da han gjordt, dels upvåcker hos honom ånger of¬
ver fm gärning· De onda gärningar, hvarigenom nå¬
gon beröfvas de förmåner till lif, lemmar, godt namn
eller egendom , fom han verkeligen befitter och inne-
hafver, kallar Brått; och det fmårtefulia onda, fom de
förolämpade derföre tillfoga de bråttslige, kallas Håmd.
Når den ena niånniikjan utan affeende på egen fordel,
befrämjar andras nöje och välgång, eller befriar dem ut-
ur nöd och qval, upvåcka fådana fria gärningar åfkåda-
renas välbehag, tillika med välvilja och högaektning for
välgöraren; hvarförutan den, fom välgärningen åtnju-
tit, defsutoni marker hos fig en böjelfe och invårtes o-
rolig kånfla, få långe han icke gjordt fin välgörare lika
få godt igen. Han år icke nögd dermed, att välgärnings·
mannen år lyckclig, han vill fjelf dertill bidraga, i få-
dan mån, fom (varar emot de åtnjutne välgärningar:
och få långe icke det ikedt, känner han fig vara i ikuld
och förbindelie, för de välgärningar han njutit. Själens
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4 Om rite,
invårtes kånfla af åtnjutna välgärningar, kallas Erkänsla,
och den oro iotn dtifvercfs, att ved-ereålla det soda i-j o Cä

gen, år det vi kalle att flä i Fovbindetfe. Utöfningen af
håmd och afbordandet af förbindede, har ett naturligt
rsöje med fig, hvilkct åfven bidrager till verkifåiiigheten
af d ed a göromål, dem Naturen, lika (om hunger och
töril, ofs ålagt. Når vi mårke en rnånnifkja vara plå¬
gad eller fårad, hafvre vi medlidande med hanne, i lyn¬
ne; het, om den år kand fom from och dygdig eller an¬
hörig perfon : Men om fåret eller plågan år påkommen
genom någon ondikefull månnilkjas gärning, blir rörel-
len i finner olika, och förknippad med en förargelfe på
uphofsmannen, lamt åifundan att fe honom derföre agad
och lidande, til! defs han ångrat fic brått, och aflagdi
all lufi a^t gora få mera. Vi åro ock benågne, att bjål«·
pa den (vagare, att hamnas på hans rnågtigare fiende,
och ofs fynes, att de dråpnas oikylciiga blod, lika (öm
kråfver vår håmd af dråparen, utan affeende och be¬
traktande zi den nytta, fom en fådan håmd till andras
iåkerher kan medföra. Om en illgårningsman ångrar
och af beder fitt brått, iamt forfåkrar att alldrig göra iå
mera; plågar det anfes fom berömligt och åldelmodigt,
att feona honom, och eftergifva fin håmd. Meniåitån-
ge våldsverkaren vifar lig frack och lika ondikefull, råk-
nas det fom en ladbar fvaghet hos den förolämpade, om
han icke genom en alfvarism håmd bryter och kufvac
den biåttsligas arga linne och okynne. Så långe ham¬nandet ej iknder ofver de flå gråntfor, kan det kke ogil¬las, och ej en gång npvåcka harm i dens finne, på
hvilken håmden u'öfvas. Når vi le en milsgarningsman
plåga;, uphörer vårt medlidande genafl, då vi få höra
det onda han gjoröt, och att lidandet år hans förtjen-
ta lön a). §t 2.

λ) Om grunden till-den utfldllnad vi nödvändigt gcu e, emellan
*att och orätt i våra fria gärningar, kän jamfenas H:r Hit K, J D, Μi-
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. jf. 2. Suttet att gora fig fjelf allmanna begrep om berömligt och
laβbart, rdttvifa och oraitvijh, rättighet och förbinddfe.
Når vi erteriinne de ådkiliiga rria gärningar, fomlända -till någon tvunniikjas nöje eller mifsnoje; (inne vi

fira y 5 att föi elräkningen rf dem, år i vårt och andres
finne förknippad, antingen med ett naturligt bifall, eller
ock deras ogillande och fordomande. Genom anftåld
jåmforelle emellan föreftådningen af allehanda (lags en-ikilta fria parningar, och de olika rorelier af bifall eller
fördömande, fom de i våra finnen och farnveten, utom
och emot vår vilja, fororfaka, varde vi i (fånd, att for¬
dela dem i fina iårfkllta Clafier, och att göra ofs all¬
männa begrep om råttvifa och oråttviia i fria gärnin¬
gar. Då en månniikja vilar höflighet, karlek och vål-
v ill ja emot fina 1 kar, vinna iadarm böjelfer· ällmänt bi¬
fall, och anies forn beromkge. Η var och en, fom ο¬
ι an affeende på annan egen fördel, an det innerliga nö¬
je, iom åtankan af fj-eifva gärningen hos honom upvåc»kcr, bidrager till andras förnöjelfe, eller befrielfe från
lidande och elände, kallas dygdig, och hans gärningarvinna Mkadarenas högacktning, famt deras erkånila fom
vålgårningarne åtnjutit. Delle påfolgder blifva alt ftör-
re, ju mindre utvertes bevekande fkål foranlåtit honom
att åfiunda och utöfva det goda. Altfå åro de aldra-
fförfta dygder frivilligaft, och ankomma endail på ettinvertes godt hjärta, och dels otvungna välbehag. Deilråcka ock fin ömhet och välvilja till flera, ån de, fornåro nödlidande, eller genom välgärningar, blods - och

A 3 Sam-
cbneiis Gé.dancken Von der Sünde §. § 3. 6. 7. Hutchefon vom Mora-lifchcn Gtfrile. Son Syfteme de Philofoj.hie Μorale Livr. T. Diftertsrio-
nes ad. qtisft. de Ε videmin ob Acnd. Reg. Berolinenfi Pröpofttain fpeflan-rnntes, pag. 21. Eftai fur In vertu & f' Harmonie Morale par famefon.Meraphyftque de 1' A me de M. Adam Smith. Tom. I. pag, 2vo. feqqÜHofFma. s Stats Konft. 5. Bok. Cap. 2, Obfervatins iur Le livré, de Γ Éfprit des Loix parT'revier pcg. £3, 83»
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6

Samfundsband med dem åro förknippade. Brill på dygd
år icke flraxt odygd. Vi anfe fom ladbare det efter fat¬
tande af vålvillja, boflighet och ömhet för andra, fom
erfarenheten och manniikjornas allmånna kanilor, gifva
ofs anledning att vänta af hed verlden. Åfven fom vi
döme berömiig all valvilja, hvilken går der ofv.e . Det
fom år deremellan, och beflår i ett blott efterföljande
af allmånna naturliga rorelfer och Sinnelag, räknas hvar-
ken berömligt eller laflbart. Af lådan natur ar råttvifä
och billighet Råttvifan beilår deruti , att i oka forvårf-
-va och bibehålla fina förmåner, utan någon ofkyldigs
fkadande. Den fullgöres genom biocc anhållande ifrån
andras fkada, utan att göra dem något verkciigt godt.
Billigheten fordrar, att den fom åtnjutit välgärningar
fkail vara facklam, och föka vedergåila dem med lika
godt igen; att den iom år utom nod och fara, {kal hjäl¬
pa de nodlidande; och att hvar och en foker vi fa den
välvilja,fom naturen genom biosband eller forderas dygd
bringar ofs att ållfka och hågackta. Råttvifans ovillkorliga
reglor anfes i allas finnen fom de heiigafle och ömafte,dem
ingen för enikildt eller allmånn nytta, kan med Samvetets
bifall få bryta och öfvertråda. flit hörer 1:0 Att ingen
ofkyldig far fkadas till hf, lemmar, frihet eller rykte, bvil·
ket utgör den perfonliga fåkerheteö : 2:0 Att ingen far
olofligen tillgripa och nyttja de naturliga ting, fom någon
till fitt uppehälle, bequämligbet eller nöjen, medelfl fnille och
arbete ät fig beredt och fimladt, eller af andras fria vilja
undfått. Som år egendoms fåkerhet: 3:0 Att ingen jår
vägra fullgöra det, fom han frivilligt gifvit andra löfte och
tillftand, att affig fordra. Detta år tro och lofvens få¬
kerhet. Alla fria gärningar, fom bryta häremot, kallas
en oråttviia; till hvilkens afböjande hvar och en, med
allas bifall, kan använda all fin och (ina vänners flyrka.
Men det år icke all oråttvifa, iom kallas brått, hvarfo-

re



Bratt och Straff. 7

re uphofsmannen anies förtjäna ha'mel.. Den fom for-
iummar att fullgöra hvad han ful!kom ligen och fri vilii-
gen lofvat, kan val rittvisligen tvingas till afbordande
af fin ikyldighefp men han förtjänar for ofrigit intet an¬
nat ond t. Der emot den, fom fätter fig före. att utofö
va någon oråttvifa pä andras perfon eller egendom, kan¬
ner i titt Samvete, icke allenaft att magt och ftyrka kan
med allmänt bifall brukas emot honom, fä val af den
perfon, hvilken han ernår oroa och förolämpa, fom
ock af andra: dels att fört komma och hindra verkftållig-
he?en af hans ogärning, dels ock att taga Skade - erfStt-
ning och h.imd af honom, ledan den blifvic begången.
Alla månniikjors kåfiilor flamma däruti ofverens, att hvar
och en med Samvetets bifall, kan pä allt fatt förfvara fm
perfonliga och egendoms {åkerbet, famt hota den med
vite af någon fvår känila, fom deremot år finnad att gö¬
ra förfök, hvilket onda ock far verkel igen utofvas på
honom eller hans gods, fedan han gjorde någon fkada*
Blotta onda viljan eller arga upf ätet, kan endafl ådraga
hat och motftånd,men ingen håmd, förrån verkeüg ikadaår
fkedd.Altfå följa håraftvånne andra villkorliga erkända rått·
v.ifans reglor: nemligen 4:0 Att den fom fkadat 7;ågon till
defs perfon eller egendom, kan med magt, tvingas att bo¬
ta och upratta all fororfakad olägenhet och forluft : 5:0 Om
fkadan fkedt upfatéligen, kan han defsutom med magt tvin¬
gas, att derföre utflå det lidande, [om antingen förut for en
fddan gärning blifvit honom tydeligen undfagdt, eller elfefl [va¬
rav emot det onda, han den ofkyldiga gjordt, och dr tiilråcke-
ligt, att af/h·de ka honom och andra, ifrån luft till flera dy¬
lika ogärningar. Går håmden· längre, ogillas den, fom
annan 'oförrätt Ffåmd fynes· ofs va a i ηplan iad till vårt
beikydd och förfvar, men ej att förluffa rg. sf andras
lidan de. Både onda och goda frivilliga, gärningar, an-
fes förtjäna'en dereriiot fvataade vedergåiining för Up¬hofs-
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hofsmannen, af den fom för dem varit föremål. Alla
med vår vettikap och villja åtnjutna välgärningar, för¬binda till tackiamhet och erkända; men den kan fållan
aftvingas. Dock om välgärningarna åro få ilora, att de
aldrig med någon årertjånfl kunna folleligen fö; (kylläs ivarder förbindelien oåndeligc iför och fulikomlig; iå att
välgöraren ock kan med Samvetets bifall bruka hn magtytill erhållande af vederbörlig lydnad och ekånlli.. Så¬
ledes kan en Fader råttvisligen tvinga lina barn till lyd¬nad, och åfven aga dem rör olydnad. Alla gärningar
emot andra, hvilka iamvetet bifaller, att man med magtoch emot andras vilja får ueofva, anfes (om Rättigheter.Och alt det iom famvetec medelif en orolig kunila, be¬veker någon att för andras (kull göra eller lida, kallas
dels Skyldighet, antingen man kan tvingas dertill eller ej.Sielfva den oro, hvilken kännes i Samvetet, vid före-
ftållningen af någon frivillig gärnings företagande eller
underlåtande, fom rörer andra fördåndiga våiendens nö¬
je eller q val, kallas Forbincielfe b).
jinmärkn. Marquis Beccaria har i fm afhandling om Bråttoch Straff, vid §. §. 2 och 4, i noterna yttrat ett nog förvir¬rad t begrep om Rättvifa och Fhrhinäelfe. Jag håller nö¬digt, att med några ord föka kårteiigen utreda och för¬klara råtta beskaffenheten af deiTa begrep. Uti rr-ånni-fkjans fjål år inplantad en nödvändig drift, art efterftråf-
va nöje och undfly qval. Derigenom bevekes hannes

Väl-

Å) Jam for Prof. Forskais Dubia de Prmcipirs Pbilofopbias Recent»
§. VIII. ieqq. Bevekande ifkäl kunna vara att utvälja onda och indiffe¬
rente gärningar, men ej att bifalla dem fom råttvi fa: dtven till dem, foin
blott lande till vår egen nytta och fonx'jelfe. ijefie uro icke grun¬den till det vi bifaiie fom en ifcyldighet och Forbindelfe. Icke eller
ar en blott fruktan, och tvång orisken till Samvetets Randa af Förbin-
delfe. «Stundom kan vår egen fordel förmå ofs till det fom ar vår ikyl-dighef. Se Crufii Moral oder Auveiiung Vernünftig xu leben, §. 133.
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vilja, att utval ja fådana. gärningar, fom bidraga till för-
ikafFande af nöje, och att undvika oro. Hon drifves
ftarkare att undanrödja obehageliga kånilor, ån att (oka
efter de angenäma. Då hon icke kånner något fom qvål-
jer, och imakar ett, ehuru måcceligt nöje, år hon till¬
frids, och hannes begår ftillas. Utom otaliga andra ting,
fom förnöja eller oroa månniikjorna, genom deras uc-
eller* invårtes kånilor, h3r Skaparen ockfå i Samvetet ned¬
lagt en oundvikelig kånfla af bifall eller ogillande, iamt
ett dermed förknippade välbehag eller mifshag, öfver
egna och andras fria gårningar, hvilka Samvetets käns¬
lor och rörelfer genaft upkomma och märkas, få fnart
förilånd och förnuft förmår göra fig begrep om någon
gärnings frivillighet, iamt defs fyftemåi, till andras rör-
mön eller olågenhet. Vi finne att Samvetet nödvändigt
ogillar och fördömer de gårningar, fom lånda till an¬
dras ikada, ånfkönt vi utvålje dem af öfvertygelié om
deras nytta och behaglighet för ofs. Det gillar tvärtom
famt finner nöje i fådana gårningar, fom lånda till an¬
dra månnifkjors förmon, eller deras befrielfe ifrån plå¬
gor, ånfkönt de medföra ingen annan fördel, utan idel
möda och olågenhet för ois. Vi ogille lika nödvändigt
andras fria gårningar, få ofta de åro förbundne med
någons oikyldiga lidande; ehvad nytta för ofs eller an¬
dra deraf flyter: Och vårt Samvete bifaller ofta råetvi-
fan i de gärningar, fom lända till vår lkada och plåga,
når vi fådant förtjent och förikyllat af andra. Η var
och en bråttslig, vare fig hög eller låg, Kejfare eller Tor-
pare, oroas i finnet af fina onda gårningar, och kånner
fig i Samvetet ikyidig, lika form Cain, att undergå den
båmdjhviiken ivarar emot det lidande han androm till¬
fogat. Medföljande fruckcan, ikam och iamvetets för¬
dömande , göra en ganika mårkelig ikillnad i kånilan af
den Sveda, fom öfvergår en oikyldig, och den iom en
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bråttslig for fin gärning umgäller.. Den oikyldige kän¬
ner tröffc af ftn oikuld, och re tel fe att hämnas* men den
fkyidige röres ej tiH håmd öfver fitr välförtjänta lidan¬
de. Samvetet kanner bifall eller mifshag i fria gärnin¬
gar, nåffan pä (amma fått, iom våra utvårtes finnen fkti-
ja fött ifrån furt, eller hvftt ifräb fvart.. Förftåndet har
deruti ingen vidare del, ån att det fkafFar ofs begrep om
gärningens flytande af var frihet, famt defs förhållande
till andras gagn eller förluft. Denna kan ilaη af rått och
orått i våra fria gärningar, år en i hjärtat infkrifveo Na¬
turens lag, fom kännes ef alla månnifkjor, i alla tider,,
orter, åldrar och omilåndigheter. Ehum den i en eller
annan måtto plågar af fördomar och inbillningar ftundom
kunna förvåndas , eller af begårelfernas häftighet ofta
öfvervåldigas och nedtyiVas^ kan den dock aldrig full?
komligen utplånas. De ftörfta mifsdådare måfte i ii 11 fin¬
ne vörda och bögackta dygdende kånna nogfamt la-
fternås vederftyggelighet, och onika derföre hälft, att vin¬
na fina ändamål, utan oråtcvifa gärningar. Fördenikull
åro ock de fediga och rättrådiga månnifkjor, långt fle¬
ra till antalet, ån de upiätelrgen onda och våldfamma:
hvarjåmte fjeifve de odygdige utöfva oftare råttvifa och
billighet i fin vandel, ån oråSfårdiga gärningar. Om nå¬
gon gifves, fora icke känner och tanker på Gud, kan
han dock icke undgå, att i fit Samvete fördöma orätt-
vifan , och bifalla rättrådigheten, i äfom fkör», härlig och
förtråfFelig.. Vi kanne fåiedes en i vårt hjärta och fara«·
vete inikrifven lag, fom ingen Lagftiftare förmår ändra
och uphåfva. Efter den döme vi om lagen år billig el¬
ler orättvis; och utaf den kånne vi, få våi Lagftiftarens
rättighet att befalla , fom vår förbindelfe att lyda, och
emottaga hans råttvifa lagar. Utom denna naturliga Sam-
vetslagen, {kulle vi ej kunna erkänna och urfkilija råttvi-
Jani det Gudomeliga våfendets vilja, lagar, domar och

be-
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beflut. Alla komma deruti ötVerens , att forbindelfén
kännes i Samvetet, lamt att annat egenvilligt tvång, ej
eger någon förbindande kraft, når en magfig våldsver-
kare hotar ois med vite af något ondt, il fram t vi ej
göre efter hans behag och åftunban. Hvarken hopp
eller fruktan, ftraiT eller belöning, kan åndca begrepet
om rått och orått, eller uphåfva förbindelien att göra
derena, och låta det andra. Når Förbindelfe redan år
i hjårcatjkan den vål med utvårtes tvång och ftraft {lär¬
kas; men af blott öfvermagt och fruktan för qval, kan
ingen ikyidighet i linnet upkomma eller beftå. Våld och
orättvis magr flår månnifkan utan fruktan emot, lamt
dampar ock afikuddar få fnart hon förmår; men förbin-
deifer kunna ej utan Samvetets ftyng eller obehageliga
känningar motflråfvas. All förbindelie år förknippacFmed
en orolig kånfla, fom uphörer få fnart man gjord t eller
låtit det man varit förbunden till; men i annat fall kän¬
nes den efteråt, och kallas Samvcts agg. Ingen fåges va¬
ra förbunden emot fig fjelf, eller att föka finegen nyt¬
ta; emedan hvar och en kan eftergifva fina rättigheter,
når ingen annan derigenom blir lidande. Förbindelfen
böjer viljan till fådana gärningars görande eller låtande
för andras Ikull, iom bon eljeft för egit nöje och val-
behag, ej ikulle utval ja. Man rättar fig mera efter an¬
dras an fitt egit behag» då man fullgörer fina förbindel-
fer. Samvetet lägger derföre band på viljan i vilfa mål,
iom röra andras vål; och der inga fådana band åro han¬
ne ålagde,har månniikjan rättighet,att uran någons tvång,
följa fin egen drift och godtycko. All Borgelig och fri¬
villigt åtagen förbindeife, har fin grund och kraft af den
naturliga fkyidigheten, fom beveker Samvetet, och yrkar
att fullgöra alt, hvad rätteligen blifvit utlofvat, famt att
i alt öfrigit följa ofvannåmde råtcvifans reglor, dem for-
ftåndet efter jåmförelien emellan Samvetets beftåndiga

B 2 kån-
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känningar, under ätankan af flera iartkika egna eller an¬
dras fria gärningar, anmärkt, fåfono allmänna och er¬
kända, lamt i allas finnen lika oföränderliga fom grönt
och rodr, fått och båfkt. c ). Då oroligheten af begärel¬
sernas tiiifridsftåjiande rörer ofs ftarkare, ån famvetets
örolighet af den åliggande forbindelfen, plågar Sam¬
vetet fåras, och forbindellen ofvervåldigas. Allt bvad
fom okar vår afiky for oråttvifan, och vår bojelie att
gora godt, fåges ftårka Och befåfla våra förbi ndeifer»Hit
bora Regentens omforg for! god upfoftran , vördnad
emot Öfyerheten och högaktning for gamla och får¬
farna i landet; nit for Guds åraj lyfände efterdomen i-
bland de flora; god ordning och upfigt vid Embetens
förvaltning; utmärkt fårakt for egennytta, lättja,. forfun>
melighet och odugélighet; trohetens, dygdens och tap¬
perhetens hedrande; allmän tåflans upmuntrande, att foka
anfeende, värdighet och belöning, endaft genom fållfynta
förtjenfter medelft befrämjande af Fäderneslandets väl.
Hos dem fom aft detta ej gor tillfylleft till det goda, mäft©
ftrånghet och ftraff uträtta, och upfylla briftem
f. 3. Om Lafffiftande klokheten till förekommande af Bratt

och Straff·
Hvar och en Regering år ofullkomlig och ofåker,

hvaråft laglydnaden fios menigbeten ej mera beror på
otvungen dygd och vinnläggande om heder och åra, ån
på ftränghét och ftraff. Det blir altid minfta delen, fora
genom fruktan och tvång kan hällas innom fkrankorna.
Regentens affigt och foren ål, år ej att ftrafFa, emedan
anrättningen och utofningen af ftraffande rättigheten bor

var
■—.»Μ·,.·..- -■■■». I — ■ «■ ~M,·· ■■■"!■■ Ml

c) Jamfor Theorie des ieotimerirs Moraux par Sroirh. Tom. Se-
ftion 2. p- 12. <xj. Ebauche de la Narure & de Pobitgetian de la Mo=
rale par Tamefon, pag. 113. fviv. Cicero apud iaftantMBin lib, 6» Cag,
$. ex iibtis ejus deperditis de Republiea».
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vara fådan, att den förekommer och afböjer lagens öf-
vertrådeiier, Enligt min öfvertygelfe år det nåflan~få fånge
att illfta Jagar, om man icke förut och tillika, betager
de lydande, öojelier och-tillfallen till Lagens öfvertrådart-
de. Uti hvart och ett land, der barnen genom upfo-ftran ledas till fmåk för dygd, årbarhet och förtrolig-
het, der ungdomen vånjes vid arbete, hushållning, veten¬
skaper, blygfamhet och ofkrymtad Gudsfruktan,der tjen-
fler, hederstitlar och belöningar endi il utdelas efter fkic-
kelighet, flit och trohet; der undanröjas de måila drif-
fjådrar till lailer, der intager dygden och nit för Fäder¬
neslandet altid framila rummet; der måile brått och
flraff vara fåilfynta. Som det år emot naturen att hög-
ackta perfoner utan fnille och förr/ånfler, famt att villigtvörda en fiålt myndighet, fora ögonfkenligen mifsbru-
kas till enfidiga affigier, med uppenbarligt å fido iåttan-
de af det allmännas nödtorft* iå måile: ifrån oikickeliga
och egenvilliga Embetsmån, hårröra mycken oordning,
ilridighet och motfpånnighet ibland ett Lands invånare.
Deremot blir det lått för alla, att frivilligt lyda Embets-
männen, når inga andra ån värdige,förtjänte och rede-
lige Mån, fom ålika folket och åro ålikade tillbaka, var¬
da ofver fina vederlikar upflyttade. Skulle någre Vanar¬
tige och ladbare märkas, biefve det icke fvätr, att ut-
mönilra några få allmänt föraktade och hatade perfbnef.
Ju mera ljus och kunfkap i Nationen tilltager, deflo
mera afiågges vildhet och bitterhet, och deflo mindre
arghet och förföljelftr, förmå vidfkepelfé och blinde nit,
att emot ciku den upvåcka. Ett fådant Regemente må-
fle medföra lycka? vålfignelfe och fly ka; famt fedait
källan till laflerna blifvrc trliftoppad, fållan behötva fpii-
la någon medborgares välfärd, genom hårda ilraffl He¬
la föinöjelien eller fåkeri eten hos Folket, beror på defs
mening. om Regeringens ömhet och råtcyifåv Sfatskiok-
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heten bör derfore upbyggas på Sedo - lårans grunder, om
den ikall medföra Folkets trefnad och fållhct. Ty go¬
da ieder, iom grunda lig på karlek till dygd och åra^
göra ett Folk lyckeligt utan lagar Men utan årbarhet i
iammanlefnaden, kunna goda lagar hvarken diftas, eller
i acktning och lydnad bibehållas, Genom lockande up-
muntringar, och beflitande om heder jämte ettgodt Sam¬
vete , bringas alla månniikjor att Frivilligt utråtta mera
godt, ån de, genom befallningar och Fruktan, kunna
tvingas till,
jf.4. Lagarne i bråttmål hiva medflårfla klokhet vara inrättade;

Saken år ej alrid att gifva de fullkomligare lagar,u-
tafl de båda, iom i anfeende till Folkets inrotade ieder
och allmänna böjelfer, kunna följas och handhafvas. Och
det år juft hårutinnan fom den hålla välmening kan fe¬
la; man vantar formycket af goda lagar, om man tror
iig genom dem kunna infora dygd och goda feder. La¬
garne måde iharare inråttas efter Folkets allmånnade tan¬
ke-och lefnads lått ; iamt vanta iin efterlcfnad af dorda
hopens otvungna drift och bojelfe. Lagdiftaren kan väl
lägga något till den naturliga råttvifan, iamt genom fö-
relagdt vite dårka de på billighet och dygd grundade
ikyldigbeter, (å vida fådant fordras till Samhällets vål-
ftåndj men det bor dock ike få fparfamt, att Folkets
frihet icke i otrångt mål inikrånkes, eller de underkadas
en ovanlig och onaturlig fruktan och tvång. Lagar iom
ftrida tvårt emot Folkets bojelfer, plågieder och allmän¬
na fördomar, ehuru de kunde till åfventyrs vara nytti-
ge och förnuftige i fig fjeifva, måde noclvåndigt blifva
rorhvelige och ofvertrådde, iamt draga hela Lagdiftnin-
gen i förakt. Lagen bor ej vara annat ån Samhållets all¬
männa vilja och önikan: då behöfva icke förordningar¬
ne med ftrånghet och allmänhetens tvång underdödjas;
emedan hvar och en uti dem finner billighet och egen
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fordel. Lika for» en förftåndrg läkare icke åfverhopar
fina fjuka med för många 1åkedomar,, få måfte ock en
Lagftiftare undfly, att öfverlafta fitr folk med mängd af
förordningar.- Ty åfven fom for många fårfktlta läke¬
medel meråndels hindra bvars annars verkan, och me¬
ra förfvaga ån underhjålpa Naturen,- få förderfvas ock-
få Rikskroppen, genom myckenhet af påbud, och fol¬
ket mifler både kunfkap, viishet och ömhet om råttvi-
fan. Hela lagverket förlorar fin acktning , och varder
anfedt fom en kon fl ig upipunnen förefknft, till efterråt-
telfe vid en kloflerlefnad. Lagflifta en bar endafl med
förfigtighet förebygga nya ofeder, lamt i öfrigt ftårka
och upvåcka fitr folks goda böjelfer, och få fmåningom
föka förfvaga, dampa och efter handen utrota det onda,
fom fått inrota fig. Han betjänar (ig icke af Lagens
myndighet i de mål, fom med hans och de förnåmftas
efterdömen, och ett frivilligt antagit lefnads och tanke-
fått, böra ändras och råttas. Fel i lagen mäfle med lag
botas/ men {Radeliga ied vanor och oriktiga meningar,
kunna ej utan nya feders och fatfers otvungna införan¬
de och frivilliga antagande, utrotas och bättras. Och
fom månnillijörna åro benägne att låta flyra· fig efter van¬
ligheten, iämt att godvilligt följa de lagar, fom i lång¬
liga tkier Varit gällande och billige ackfade/ få år det
fållan rådeligt» att röra och ändra gamla flsdgar, ånikönt
man kunde verkeiigen införa båttre i deras flållen. La¬
gars afikaflfande och ombytande , upvåcker ofra ofå-
kerhet och tvifvelsmäl om hela lagfliftningens råttviia;
äfladkommer förvirring i lagrat enheten, och roinfkarr mera
Lagens aktning i de lydandes finnen, ån den förvänta¬
de nyttan- af Lagfliftningens föi bättring förmår erfåtta.
Uråldriga Lagar hafva genom tiden och vanan erhållit
cn dubbel flyr ka och acktning r de varda derföre ålikade,
©ch månnifkjorna tiilfluca fina ögon, att de, ej blifva

var.



Öm Vite^
varfe deras ölägenheter. Icke deflo mindre,emedaa full¬
komliga och oryggeliga författningar ej åro månnifkjors
verk, få yppas ftundom tillfållen, då Lagftiftningén nöd¬
vändigt kråfver ny uttydning, förbittring och råttelfe.
Når lagar finnas,fom i mörka och tvetydiga ofdaiåttåro
författade, eller då antingen i orden eller meningen fö¬
rekommer en motfågelie, når lagar, emot naturlig billig¬
het och folkets båfla, för flora och förderfva en eller an¬
nan medborgare; når författningar, fbm i förfla början
voro nyttige, genom lifl,fjelfsvåld och mifsbruk, antin¬
gen af dem iom böra handhafva eller efcerlefva dem',
verka tvärt emot deras ändamål och förfla inrättning; då
nödgas en efterföljande Lagiåiftare, af ömhet för det all¬
männas välgång, ändra och bättra det, fom hans för-c-
tiådare i fm tid med nytta förfökt och förordnadt. Till
afböjande af farliga och förderfveliga inritade miisbruk,
ar det derfore icke onyttigt, att lagar och författningar
ikårfkådas till deras kraft och verkan, fsmt med andra
Länders inrättningar jämföras. Sedan flera tryckta Skrif¬
ter om förbättring i Sveriges Lagfkipning utkommit, och
Marquis Beccarias qvicka afhandling om bråit och flraff,
bhfvit i Svenfk öfverfåttning utgifven; har jag trodt in¬
gen fkåligen böra mifstycka, om jag med behörig ackt-
ning och undergifvenhet för våra lagar, gjorde en eller
annan tillämpning till dem, af några anmärkningar, an¬
gående LagfliftandeKlokheten vid viten, brått och flrafff
hva: under jag i all ödmjukhet anhåller om Låfarens yn-
neilfulla utfydoing och tolamod»
jf. j. Lagar i hråttmäl hora vara uttryckeliga, famt af Dorna'

ren, utan ringafle fortydning , efter kokflafven följas
ock tillämpas.

Lagar om Viten,biått och Straff åro de aldravigtiga-
fte. De angå Medborgares lif, åra, frihet och välfärd, och
böra derfore aldraminil lämnas i Domares välbehag. En

Sam-
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Samvetsom och rättvis Domare, fer hälft att hånderna
åro honombundna, genom lagens vifiä foreikrift. Han
önikar hvarken att kunna hjälpa eller (tjålpa någondera
parten. Som han grundar fina domar och göromål på

I lag; få vill han ock, att de (kola hafva kraft och beflånd
emot andras godtycko. En annorlunda finnad och min¬
dre uplyft, bor ingalunda få en fådan magt, föm till nå¬
gon medborgares ikada, kan utan anivar rnifsbrukas· F.tt
fritt folk bor cndaft frukta for lagen, men ej for per-
ioner. Fruektan for lag och råttviia år naturlig; men
tvång och råddhoga for perfoners godtycko år (vår och
©drågelig. Den tillfkapar krypande och ilaviika fjålar,fom
åro angelägnare om (Ina Domares gunil, ån om oikul-
den. På lagen grundas all fåkerhet; derfore om lagens
iladgande beror på fårikilta Domftolars oftadiga begrep

. och godtfinnande, kan ingen vara fulleligen viis om fm
rått. Domares goromål borde ej vara annat, ån att ran-
iaka öfver gärningens råtta hefkafFenhet och uphofsman,

«. famt att fedan till brättet lampa det (träff, fom befkrif-
ven lag utfått. Eiprit des Loix L. Vl.Chap.III.
Anmärkning. Hos mig har tyifvelsmål upkommit, huru
vida Sveriges Lag, iom i åtikilliga bråttmål, lemnarDo
maren (töne magt ån i tvifler om egendom, torde tarfya
förbättring. Ty Domaren år på många (fållen ålagt, (å
vål att failflålla, i |vilka omftåndigheter brättet (kall räk¬
nas beftå, fom ock att fjelf döma den ikyldige till fvåra-
re eller lindrigare (IraiL, efter fom han tycker bråttet eller
gärningen, eller faken vara mer eller mindre fvår. Såle¬
des har lagen i 2 Cap. i.och 2.§.§> Mifsg. B. ofverlemnat
till Domarens godtfinnande, hvilka gärningar han beha¬
gar utmärka fåiom trulldom eller Signcri, lamt hurudant
itraff han for figneri och vidikeppelie behagar pålägga.
Nåftan lika myndighet har Domaren fått Cap. 2. §. 13.
Gift. B. Cap. 6. $. 5. C. 7.$. 4. C. 8. §. 2. C, 10. §. 2. C. 13.

e §. §.

I
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§.§. 3.4· 5. c- ΐ5·§·§·4 7· C. 16 ξ. $. C. ig. §. S. C. 19.
§. 3. C. 22. §. 5. C. 24. §. 5. C. 28· § §. i. 5. C. 3o.§.§. 2. 3.
C. j i. §. i. C. 39. §. 2. C. 53. §. 6. C. 57. §. 2. C 60. §.§.
2. 5. C. 61. §· §. 2.3. MiisG. B. och C. 1. §. 8. Uti. B. Cap.
14. §.§.7. 8. R. B. C. 10 §, 6 B. B Och på andra (tållen
der ftraffet finnes utfått, lågges till; om bråttet det för-
tjenar: fåfom Cap. 8. §· 4. M B. C. 9. §. 4. Utf. B. C. (4.
§. 7. R. B. Uti Cap. f. §. 5. StraffB. fåtcer lagen i Doma¬
rens magt, att pröfva, huru vida en bråttsligs vålfård och
heder, genom fpoilttande kan (pillas. Enligt 1 Cap. 11.§.
R. B. åligger det Domaren, att noga pröfva lagens råtta
mening och grund, famt att derefter doma, och ej hålla
fig efter lagens bokftaf. Skola Domare i alt detta full¬
göra fin (kyldighet och lagens åndamål, böra de ega djup
iniigt i Lagftirtande klokheten, och efter fina olika be¬
grep, utofva i betydelig mån en del af Lagffiftande mag¬
ien. Efter min oförgripeliga mening, (kulle det närma¬
re bidraga till hvarje medborgares frihet och fåkerhet,
famt ingjuta frimodighet, tapperhet, och kårlek till Fäder¬
neslandet i allas finnen, om Domaren i hvarje omftån-
dighet, fingo lagens uttryckeliga bokflaf och föreikrift,
att vid (trångt anfvar döma efter, få vål hvad han bor¬
de anie för (torre eller mindre brått, fom ock huru dort
ftraff, famt af hvad (lag derpå utfåttas borde d). Η var
inbyggare bör med viishet kunna veta, i hvilka fall han
år bråttslig eller oikyldig; famt åfven inie hvad (träff han
med fin gärning förtjänar. Då lagen lemnar intet i Do¬
marens välbehag, (kall man (e den bråttslige med nögda-
re finne fjelf afkunna råttvifan i fin dom. Hvar med-
Borgare kan ej annat ån ålika och högackta det Land och

Folk,

d) Jämför M. Eeccarias Afhandling om Bratt och Straff 4. Herr
Rev. Secr. Ehrenlhåles Jurisprud. Grimin. I afdel. IV. Cap. §. 43. lid.
66. Hans Proceffus Criminalis Cap. XIII. §. 24. lid, 236. följ, Efprit
des Loix par Montesquieu Livr. VI. Chap. II» & III.
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Folk, fom låter lagar och ftrafF fåtta bomar, ej mindre
for Domares villfarelfer och egenvilliga finnes rörelfer t
ån för enikiltas fjelfsvåld. Genom dygdens öfning, fin·
ner han fig der vara en friboren Sjal, (om har ingen mån-
ni.fkja att bara trålacktig frucktan före; Han tröftar på La¬
gens hågn emot all flags öfvermagt. Ett fådant tankefåtC
til ikapacie fordom behjårtade och ädelmodige Romare#
Ett lönnligt Tyranni har upofFrat flera om deras ode ovis*
fa medborgare, ån uppenbara Tyranner, hvilkas grym*
het har gjordt folks finnen uprorifka , men dem aer-
före icke förnedrat och nedilagit. Då vi åro frie for en
lag'ös magt hos Konungen; tyckes den 'fafl: mindre böra
lidas af Domffolarne; emedan oket af deras vålde varder
få mycket odrågeligare , fom afftåndet emellan fortrycka¬
ren och de förtryckta är mindre.
ff, 6. Straff rättighetens utöfvande, och Järfkilta lämpande
efter bvarje olika hrätt. fordrar den ftörfta klokhet och får-
(igtighet, om den fkall lända till Folkets allmänna för*

nöjelfe, nytta och förbättring.
Alla Lagar i bråttmål, böra innehålla en hotelfe af

flafF; annars gifva de ingen ny kraft och fiyrka åt fam-
vetslagen, famt blifva mera anfedde for råd eller varnin¬
gar, ån acktade fom Lag. Når brått begås, kan hvarken
de frommas förargelfe deröfver tillfridsftållas, eller de
vrångas och vanartigas arghet och ondfka fpåkas och af-
fkråckas, innan de få fe tillbörligt ftraff följa derpå. C. 4.
§. 7. Kong. B. L. L. Utom Borgeliga Samhållen, ega alla
enikilta, lika fom hela Riken, en naturlig frihet, att af
egen myndighet hamnas på dem, fom gjordt våld,och
fig emot dem förbrutit, famt att fjelfve taga erfåttning
för liden fkada, når den varder dem förnekad. Men un¬
der verldflig regerings lydnad ocb beikydd, år all enikilt
håmd förbuden; emedan den rättigheten blifvit af Fol¬
ket updragen åt högfla öfverhetcn, på det den öfver alt

C 2 må
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må utöfvas med mera myndighet, ftyrka och råttvifa. Ait-
få hådedes flraffråttigheten orått ifrån den magt, fom
hvarje bråttslig perfon förmenas éfverlemnat till hogfta
magten , ofver fit lif, lemmar, frihet och åra, rrvrrgdem
han vål antvardat i Öfverhetens hägn, men ej att efter
behag forderfva. Straff är ett lidande eller obehagelig kån~
fla, hvarmed Lagftiftaren hotar ander]åtarne, i fall deiche
rättafitt görande och latande emot andra efter Lagensföreßrifty
och hvarmed äfven den Lagfkipande magten verkeligen beläg¬
ger den, fom någons i Lag grundade rättighet forkränkt,
eller nägon förhuden odygd bedrifvit * utom den Skade er-
fattning, fom den brytande derjämte är fkyldig, att till den
förolämpades tillfridsfläUande anfkaffa pä det att ledamöter-
ne i ett Borgeligt Samhälle må lefva i trygghet, och utan
binder kunna arbeta till ßn enfkilta och gemenfamma fäÜbet.
Då någon ej forgripit fig emot andras innehafda råttig-
heter, utan endafl plicktar för efterlätenhet att efterkomma
dfverbetens befallningar eller förbud, kallas det Vite, hvil-
ket med Straff ej bor förblandas e). Genom viten beif-
ras och hindras forbrytelfer emot Oeconomie-och Poli-
tie - forordningar. Lagen bor forft hota med Vite och
Straff, och då det ej verkar, måfte Straffet på de bråtts-
lige och ofvertygade verkftållas* Uti ett fritt Rike, bår
ingen annan ån Lagen utfåtta Straff, till medborgarens
lkråck och viffa underråtte]fe, innan något brått år be-
gångit. Då har man ingen annan ån lagen, att fruckta
fore; Lagen år alltid oveldig;men om den i bokftafven
ej vifst och tydeligen innehåller flraffet, utan det ankom¬
mer på ofre och nedre Domflolars olika godtfinnande,
att fedan brättet år begångit, icke allenaft ranfaka efter
den bråttsliga, och doma den ofvertygade efter Lag,
utan ock att fjelfve utfåtta, hvad flraff de tycka defs brått

for-

e) JSmför Jurisprud. Crimin, i Afd. IV. Cap. §· 66. BecmaniMer
dit; Polin Cap, XV. de Poenis. Bodinus de Uepub. üb, VL
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förtjena; då blir medborgaren utur iland, att fjelf för-
ut kanna lagliga folgderna af fina gärningar: Han fat·
fes i ftörre fruktan for fina Domares veld , och väl¬
behag, ån for lagen; hvilkens kraft de genom fin prof-
ning kunna gora till intet; ja han tillika med underdo¬
maren varder likafom en trål under ett vifst antal med¬
borgare, hvilka fått magt att uttyda och förklara lagen y

famc att ilrax i hvarje förelupen håndelfe, doma efter ila
egen nyfsgjorda Lag eller lagtolkning. Ett (ådant förfa¬
rande med arbitra'a ftraffs påläggande, fynes aldraminft
vara anflåndigt, rimligt och drågeligt bland fritt Folk.
Det förqvåfver uppenbarligen medborgarens fåkerhet och
frimodighet, famt tvingar finnet iden nedriga ochned-
flägna belägenhet, fom nödvändigt åtföljer all trålacktig
månnifkjo- fruktan f).

På det lagens hotelfer må blifva eftertryckeliga, och
kraftigt, bidraga till mifsgårningars afbojande, bora de i
gorligaffe måtto vara lämpade efter förbrytelfernas na¬
tur, och upvåcka fruktan för det famma onda, fom gär¬
ningens befkaffenhet utvilar, att den bråttslige måile måfF
frukta före. De ogärningar, hvartill girighet år drifFjå-
der, kunna låmpeligafl flrafFas med börer: De åter iom
flyta af högmod, böra med lojeliga och förakteliga ftraff
beläggas. F. ex. Den fom att undvika förackt, och att
befåila fm heder, vågar lifvet i enviges Kamp, fynes, ej
mycket fruckta for dödsftrafFet, Det blifver ock fåfängt
att hota honom med årans förluft; emedan han år för¬
villad , att ingen kan anfe hans mannamod och kårlek
till heder, fom ett nedrigt eller fkamligt finnelag. Den¬
na grymhet anfes fom en af de flålta lynder, af hvilka
ingen fkam år att befara. Det fynes derföre ej annat be>
vekande fkål återflå, ån att hota med ett ftrafF, iom kun¬
de gora den bråttslige lojelig, och derigenora tillika för-

C 3 ackte-
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acktelig. t. ex. om den bråttslige ikulle upfåttas på trå-
håilen , och der offenteligen undfå af Skarprå area ett
risbadd i fåtet, torde en fådan ikymf blifva kannbar och
tillråckelig,att håmma envig och utmaningar. I)et vore
ock ett flraff, hvarifrån intet otidigt medlidande låtfeli-
gen kunde, få ofta fom nu fker, de bråttslige befria. Få

annan Borgelig rättighet, bor-

Om Lagfliftningens ändamål flodo vid alla tillfällen
att vinna, genom blotta hotelfen af flraff, få vore ingen
vidare granlagenhet nödig, ån Straffens iirångafle urfåt-
tande: Men fom hotelfer förlora fin kraft och verkan,
når de icke gå i fullbordan, och en del ofverdådiga mån-
nrikjor, genom inga undiågelier låta beveka fig, att afflå
ifrån lagbrått; få blir nödigt, att (IrafFets verkflållande
ofelbart cch ikyndfamiigen följer på bråttet; på det de i
allas finnen måtfe oikiljacktigt varda förknippade. Lag-
iliftarcn iökcr genom flraff befrämja medborgares allmän¬
na vålgång; och vantar intet nöje af någon bråttsligs plå¬
gande: han önlkar derföre vinna fitt ändamål genom den
minila flrånghet iom möjelig år. Medborgares lif, hål-
fa, åra, frihet och egendom, åro dyrt acktade i hans ö-
gon; han vill derföre ej, att någon ikall lida förlufl der-
af, innan nöden och det allmänna båfla, genom hans e-
git förvållande fådant kråfver. Månnifkjo kårlek i Lag-
fliftning och Lagfkipning, befrämjar Laglydnaden, genom
underilödjande af tålamod, kårlek och ömhet för med-
borgarej med hårdhet och grymhet uträttas altid mindre,
emedan den vänjer folket vid obarmhertighet, och för-
ackt för fina medbröder. Månniikjors finnen hårdna ge¬
nom utöfningen af grufveliga plågofåtc, och vanan gör,
att de omfider ej mera förfkråckas för rådbråkningen,
ån de på andra tider och orter rådas för befiåndigt fån·

gel-
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gelfe. g) De Länder och tidehvarf, uti hviika de måft
grufveliga pinoiått blifvit brukade, åro juft de famma,
der man funnit de grofvafte brått gå i fvang. Samma
omånikelighet fom ftyrde Lagftiftaren, dref likaledes drå¬
paren och Fadermördaren. Straffens hårdhet medforer å£-
ven den verkan, att de bråttsiige våga mera att dem und¬
vika , och bringas ofta, att begå fiere och gröfre brått,
for att undgå det Straff, fom följer på deras hufvudfa-
keliga förbrytelfe. Således då lagen i 20 Cap. 9. §. M. B.
ftadgar lifsftraff for rån, kan våldsverkaren föga frukta för
fvårare ftraff, om han, för att båttre dölja ntc brått,till¬
lika dråper eller mördar den, hvars egendom hans af-
fjgt endaft var, att till fig taga. Han kan låtteligen fal¬
la på den tankan; bryt halfen af Gafen^ fa kaklar hon ej me¬
ra, b) Medlidande hindrar ockfå ofta både anklagare och
domare att fullgöra fin ikyldighet, att befrämja verck-
flålligheten af de emot brätten alt för fvåra Straff; hvar-
igenom Lagftiftarens fyftemål och lagens kraft alldeles
förloras. Det fordras alltid ett hårdt hjärta , fom ikall
vilja befordra en månniikjas hela undergång och olycka,
för ett mindre betydeligt brått. Ett ftraff bör anies la¬
gom och tillråckeligt, då lidandet, fom deraf förorfakas,
öfvertråffar den förmån och behageliga kånfla, fom vin-
nes genom brättets begående; då i det famma tillågges
ftraffets ofelbara vifshet, och förluften af förmånerna,
dem brättet fört med fig. All ftrånghet fom ftråckes läng¬
re , år onyttig och förkaftelig. Ett folk fom år vant vid
nöd, hunger och ufelhet, och fom knapt hunnit ur fitt
vilda lefnadsfått, behöfver dock på defs finnen ftarkare
och kånbarare intryck. Deremoc födan rikedom och öm-
noghet infördt ömare kånftor, och gifvit inbyggarne me¬

ra

g) Montesqnieu Efprit des Loix. Liv. VI. Chap, IX.XII. XIII»
b) Efprit des Loix. Livr. VI. Cb. XVI.
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ra fmak för umgänge, och känning af blygd och för-
ackt; kan en ålikad och vördad Regent göra till ftraff,
nåftan hvad han vill, i) och då -behöfver ftrångheten med
kroppsplikt, få oförmårkt minikas och mildras. Med ett
ord: Ändamålet af ftraffet år, att förändra den bråttsli-
ge, och hindra honom att vidare antingen vilja eller kunna
ikada Samhållet; jårnvål ock att röra och beveka andra
medborgare, att undfly dylika mifsgårningars foröfvande.
Fördenikull böra fådane ilags ftraff i Lagftadgashvilka no¬
ga paflade efter brättens natur, och de bråtcsiigas omftån-
digheter, göra det ffarkafte och varacktigafle intryck på
Folkflagets finne, men tillika med minfta hårdhet och
itriärta,fom ike kan, pina den bråttsligas kropp. S- ål let hvar-
efl ftraffet verkflålles, bör ej vara annorftådes, ån der brät¬
tet år begångit;ry der år alimånna förargellen och ikadan
ikedd, fom genom den bråttsligas vålförtjånta lidande, hos
de ikadade och oroade bör utplånas, jämte det, att varna-
gel der bör lemnas åt lika finnade, fom genom rycktet
af ogärningen, annars kunde dertill upvåckas. Straffets
utöfvande bor ock få mycket möjeligit år, hafva likhet
med brättets natur, på det att foreftållningen om det ena,
måtte naturligen och ofelbart leda efterfinnandet till åtan-
kan af det andra. t. ex. På en mordbrånnare borde antin¬

gen håren affvedas, eller kiåderna itåndas, i det (amma
han ikulle gå fram till döden. Om mindre mifsbruk och
upiåteliga vanarter offenteligen beifras, medelft alfvar-
iamma ftraff, fom dock ej röra lif, åra och vålfård, plå-

far man derigenom båft tillftånga dörren för de ftörre för-rytelfer. Imedlertid år det oåndeligen båttre och fåkra-
re,att Regenten genom fitt upförande,fitt umgånge, fi¬
na nade-betygelierm.ro. leder böjelferna till det goda,
och inplantar trohet, ikickelighet och goda ieder ibland

fitt

i) T. ex. ntsflutande ifrån Håf, famqvåm, m, m, Efprit des Loix»
& VI. Chep. IX,
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fu.t folk, famt förekommer lailer och onda gärningar,
håldre ån att han endafl föker hindra den inneboende ond-
fkans utbrytarMp , medelft fruktan for fyåra ftrafE Dygd
och kårlek. tili fäderneslandet uträttar oåndeligen flörre
ting, än fruktan och tvång. Dygdens frukter åro män¬
gs och flore, både för Konung och Folk.
jj\ 7. / fynnerbet bor emellan brattmåiens gvofbet och Straffetts
jvårigbet, Jä mycket mbjeligt är, i ackttagas ett jämlikt

ffarhållande.
Intet ting kan i och for lig fjelft kallas flört eller

litet, lått eller fvårt, utan deifa begrep upkomma endaifc
under jåroförelfe med andra ting, fom dermed hafva lik¬
het. En haft kallas ej liten, i anfeende till ett hus eller
berg, utan jämförd med en Ryttare-haft. I många mål
kunna brått och (IrafF anfes lika med hvarandra; få vi¬
da bågge antingen innefatta ett fmårtefullc lidande, fom
roånnifkjan föker undvika, eller en obehagelig miflning
och beröfvande af det, fom hvar och en garna vill be¬
hålla. For fådana brått var fordom likadant ßraff, (Poe η a
Talionis) vederiagit, få vål i judiika Lagen 2 MoC B.
XX!. 23. 3 MoC B. XXIV. 2. 5 MoC B. XIX.' 19, fom i an¬
dra Folkilags åldfla lagar , och afveη i vår gamla Sven-
fka Lag. Limi förlimi af händes, når bråttslige ej mag-
tade bota, enligt Cap. 39. Edsöris B. L. L. Cap. 3. Sår.B.
med vilja St. L. Cap. 3?. Manh. B. Uplands L. Vår nu
gällande Lagbok fladgar åfvenfå likadant ftraff med brät¬
tet, uti Cap. 60.§. i. M. B. Cap. i.§. 12. C. 17. $ 18. R. B.
Men många brått åro af den beikaffenhet, att de ej kun¬
na på den bråttslige beilraffas på iamma fåct, fom de af
honom åro emot andra utöfvade. t. ex. hor, röfveri, up-
ilusfighet, förräderi, bedrägeri m. m. k). Som nöje eller
qval åro driffjådrar till alla månnifkjors gärningar; få tyc-

D kes
k) Jimfor Jurisprué. Ciim. a it §. 20 Talio eil squa-lis retribu-

tio, cum quis taliter punitur, qualiter peccavir, Ravanelli Bibliorh. Sac,
Tom. 2. in voce Taliov
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kes den råtta jämlikheten emellan brått och flraflf, böra
deruti beftå,att det fenare medforer ftörre fmårca och o*

lågenhet för den bråttslige, ån miilningen af de nöjen
och förmåner kan u ρvåga, hviika han genom den onda
gärningens uföfvande, åftundat lig förvåifva. Ty om
han kanner fförre oro af gärningens begående, ån af af-
hållandet derifrån; eller han finner mera nöje och finnes Φ
ro, att afflå, ån utöfva det ondt år,lårer han undfly bå¬
de brått och ifraff. Utan långt efterfinnande känner hvar
c-:h en råttvifans fordringar; att ingen bör ikada andra,
utan låta alla nyttia och behålla fitt. Denna förbindel¬
ien år naturlig; bon efterkommes utan bei vår, och öf-
verfrådes ej utan Samvetets ogillande af gärningen, både
förut, och fedan oråttvi fan bbfvlt fullbordad. Alla brått
hafva viflå gemenfamma egenikaper, nämligen a't de af-
hånda eller förderfva andras innebafda förmoner och råt-
tigheter, hvaraf den förolämpade känner en mera eller
mindre oro. Men de hafva tillika fina iårikilta våfen-
teliga flycken och kännemärken, hvarefter de indelas och ~ ^
åtfkiljas i flera flag /). Man mäfle göra åtfkillnad emel¬
lan lafler och ofeder, fom ofta 'å as XI. Dom-Reglanr
och roifsgårningar, hviika endaft böra flraffas. Brått-
måls Lagar åro val ganika lika i alla Riken, dock har
hvart folkilag och land både i brått och ftrafF, merån-
dels något farfkillt och befynnerligt. Straffets ändamål ·
år Samhållets fåkerhet, och ej den fiore Gudens blidkan¬
de, faff verldsliga ftrafF kunna hafva den nyttan, att af-
vånda Guds håmde domar iftån Riket, når de förebygga
fynderna ni), Marquis Beccaria felar, då han i §. 24 påflår,
att råtta måttflocken för iforleken af ett brått; fkall endaft
vara fkadan, fom derigenom fillfl<yndas det allmänna. Ty
mån-nifkjor åro få fmnade, att de rnirfta flag och förtret^
II n ■ ■ " ' ■ ■■■!.«-.· < · "

/) Jimfor jurisprud. Crim. I. Afd, 2, Cap, m) Jurisprud, Cr im».
& Afd. IV». Cap, §. *5, fid, 6a.
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iigbeter, fom ike af vredes mode, varda uptagne för
ftörre oförrätt, ån en långt betydeligare ikada, iom dem
til fogas af vållande, utan ondt upfåt. Lagen lemnar ock
bifall till detta tankefått, cå den i 24 Cap. B. B. utiåtter
lindrigare itraff, for en genom vårdslöshet förorfokad
eldsvåda, hvarigenom många hus och månniik;or upbrin-
na, ån på mordbrånneri Γχΐ. Cap, M. ß. a^ikönt mord-
brånnaren ikulle allenaft något enda och ringa hus i aika
lågga Jämför 35. Domare Reglan. Lagen anfer derföre
dem lika ftraftbara, fom i famma upfåt hjålpa till att o-
gårningen fullkomna, få att den deraf iker. Cap. i.§. r.
Cap. 7. §. i. Cap. 24. §. 4. M. B. hvilket ock lagen utmär¬
ker med de orden; i (amma gärning och upfåt; Cap.
4 § i. C. 18· §. 7. Cap. 19. §. 2,M. B. eller i famma vil¬
ja och gärning. Cap. 18. §. 1. Cap, 20. §. 1. M. B. Derfö¬
re fira fiks ock den ikada, fom iker af öfvermage, min¬
dre, ån den fom tillfogas af mogandeman; få framticke
hans ondika och arghet finnes vara ftörre, ån emot hans
ålder (varar. C. 31. M. B. Det ibm begås af häftig ond¬
ika och öfverilning, räknas förlåteligate ån det (om iker
med fiadgadt upfåt och berådt mod. Cap. 15. §. 2. C. 18.
§. 6. C. 2©. § 13. Cap. 14 §. 1. M. B. Ju mindre retelie
och anledning den bråttslige har att göra ondt, fornt ju
flera förbindelfer och bevekande (kål, han finner att af-
ftå derifrån, deito (torre år hans ondika och arghet, fämt
defto fvårare hans brått. Cap. 21: §. §. 3.4. 5. Cap. 35. §.
5. Cap. 3. §.§. 4· L C· 8- § 3· C. 12. C. 14. C. »?. C. 18.
§ §· 3« 7· c· 36· §■ f- C· 4°· §· §· 6.7. C. 42. C. f 3, §. 6. M. B.
Den fom förbryter fig ånyo, fedan han blifvit för dylikt
ftrafFad, anfes hårdare, ån för en itörre ikada förita gån¬
gen. Cap. 40· §. § 2.3. Cap. f 3. §. §. 1.7. 8. M, B. Den ika¬
da fom af rått nöd iker emot lagen, varder åfven ur-
iåktad och förtjänar intet itraff Se 3. Cap §. 7. C. 6. § 4,
G· 20« §· 12» C» 22» §· i. Cap» 2&, 4. ίνίι B. Akfå jcat-
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te hråttmålets grofbet mätas, icke allenaß af den flårre eller
mindre βada, [om det fårorfakadt, wta« ock af den brätts-
ligas upjät, bvilket utrones af gärningens joremal och red-
fkap ι mer eller mindre retande omßandiabeter, tillika
med alla de Jvärigheter, fårbindelfer och andra bevekande fkäl,
[om hordt hinna ifrän en fädan gärning afbålla. Medbor¬
gares gemenfamma ro och fåkerket, kråfver en fådan
författning, ej ellenail att färre brott varda föröfvade,
utan ock, att hvarje art af brått blifver mera iållfynt, i
mån af den ikada famhåiiet derigenom lider. De beve¬
kande ikål Lagen franaftåller, att ifrån allehanda brått
afikråcka, böra fåledes vara ifarkare för hvarje flags brått,
i den mån , det pröfvas mera flridande emot allmånt val,
och alt fom dyrkan af ondfkan och de andra oriakerna
fjg förhålla, hviika kunna reta och föranlåta att begå det
iamrna, Följackteligen bor Lagftiftarc-n i ackttaga ett visit
förhållande, eller en likhet, emellan brättens grofber,
och de derpå följande ilraffens fvårighet. Straffen åtven
tom brätten, medföra en obehageli et kånila, eller ett kla-
bart m i ilande och beröf vande af der, fom hvar och en

garna hafva och behålla vill. Ucaf de brått lom begås
med lika argt finne och upfåt, åro de fariigaif, 1:0 Som
fatta hela Samhållet i fara och fruktan, 2:0 dernåif kom«
ma de, fom rubba ordningen och lydnaden i regerings
årenderj 3) De fom ikada enikilta medborgare till lif,
lemmar, frihet och åra. 4 ) De fom ikada 2llmånna ikatt-
kammaren eller enfkiltas egendom. Och deOe åro af olika
fvårhet, allt efter iom fkadan år dörre och kånbarare.Deti
fom bryter emot fiere och (förre förbindelier, år en gröf-
re miisgårningsman , ån den, fom öfvertrådt fårre och
mindre, t. ex. Den iom mördar fin Far, maka, husbon¬
de, eller förrman, begår en vederftyggeligare gårmng,
ån den, fom tager lifvet af en obekant eller hatefull jäm¬
like, Den fom ftjål det han emottagit att föryara, år

me-
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mera bråttslig, ån den (om ingen fådan forbindelfe fig
åtagit, o. i.v. Och emedan månniikjornas ondika och dri¬
ftighet fåledes år olika ; få måfte åfven ofverheten till
deis dampande, ej allenaft bruka de lindrigare, utan ock
de fvårare ftraffen. Annars kan ej den bråttsligas ond-
ika uti de fvårafte brått brytas, och honom betagas an¬
tingen luften eller förmågan, att vidare ikada. Den all¬
männa roligheten bibehålies åfven hos andra, då de
få fe lagbrått varda efter fortjånften ftraffade. Men fora
ftraffen ej kunna fkårpas ofver den hågfta graden, få må¬
fte ftundom olika brått ftraffas med ett och famma hogfta
ftraff. Och aldenftund ett ondt,år kånbarare lidande for den
ena ån for en annan; få fordrar billigheten, att vid ut-
iåttande af ftraffen, få vida mojeligt år, hafves affeen-
de på olika ftyrka och kropps fvaghet,ftånd, rikedomar
m.m. Således blir kroppsplikten olika efter ålder, kon, ftånd
och vilkor. Cap. 5: §.§ 2. B. Straff. B.Boter for lågersmåf
borde ock utlåttas olika för fattiga och rika. Straffen haf-
va fina olika trappfteg. Det högfta och ofverfta år lif-
vcts forluft, på ett mera eller mindre fmårtefult och ikyru¬
fe ligt fått. Der nåft år budftrykning. 3:0 Fångelfe an¬
tingen vid vatten och brod eller på lifstid. 4:0 Årans for-
luft eller annan minfkning i heder. 5:0 Land-forvisning.
6:0 Boter och egendorar förluft «).
Anmärkning. Då lagen i 20 Cap. 9. §. M. B. ftadgar, att
den, fom rånar eller med fullt våld tager ifrån annan,
mer eller mindre af defs egendom, ikail mifta lif fitt:
men i 34 och 35 Cap. famma balk endaft utfåtter pen-
ninge boter, forden, fom fårar i anfigte, eller hals, el¬
ler hugger af lem, m. m. fynes det vara fvårt att infe
jämlikheten i förhållandet, emellan defta olika brått och

D 3 dc-
«) Jihrfor Jurisprud. Crim. i Äfd. IV. Cap. §. 17. folj. Diflertatie

de Generibus Poenarum Civilium, Piarlide Coufultiif. L):no Prof. Colling.
175ς. edita. It. de IndoJe Pcenarum it> Jure Patrio, Partes quatUQi iuljf
Pi aeGd. ConfwlcifT, D;ni Prof, Sol^ndri; Magnrf, h, t. Reft.
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deras ftxafF. Jag fkulle låtteligen falla på den tankan, att
ftrafiet på rån, kunde oförmårkt lindras, men fårandet
och lemmars afhuggande ej böra förfonas, utan med ipo
tller ris. Om det kallar lifvet at bå» trofva handfkame,
men blotta boter att affaugga händerna; kan det ty kas
ibm vore händerna mindre ack ade ån handikame, och
vi lefde i dorre ofåkerhet om nåia, ögon och oron, ån
om blotta hufvudbonaden. För ofrigt torde våra pennin¬
gars förändrade namn och råknevcårde, göra den ikill-
naden olåker och opålitelig, fom lagen i 40 Cap, 1 §. och
47 Cap. M. B- utiåtter emellan ftold och inatteri. En fat¬
tig nödlidande man blir tjuf, då han vid ett högt varu¬
pris, tager en halftunna fåd eller ett pund fmör, hvil¬
ket näppeligen lårer varit Lagllitfarens mening, når la¬
gen ufgafs. Det begrep om tjufnad, fom tages i 40. C.
5. §. M. B. har beftånd i alla tider, emedan det år grun-
dadt i fakens natur. De ringa boter, hvacmed Lagen i
60 Cap.6 §.M. B. belägger ofredande med årerörig3 oquå-
dins ord och förackteliga åtbåfvor; torde ofta vara or-
faken dertill, att mången förolämpad, nodgas gå Dom-
ftolen förbi, och (kafra fig fjelf en nöjaktig håmd. Med¬
borgares ömhet om heder och åra, lamt deras (förre fruck-
tan lör vanryckte och förackt,ån för döden; år en lyckelig
böjelfe;denLagftiftaren på alt lått, bör till Samhållets för¬
mån ftårka, underfödja och (lyra: Men ej genom tilldadt
offenteligt fmådande, låta förfvagas. Och på det Lagen al-
tid må ega kraft;borde ingen dömas ifrån åran för andra
brått ån fådana,fom folket af fig ijelfva hålla för nefliga,
och vårda allmånnt förackt. Eiprit.des Loix. L.XIL c.28.

Uti 19. Cap. 3. §. M. B. år utfått, att vacktkarl, fom
flåpper fånge los af föriummelfe eller yangömo, fkall
bota efter fom forfummelfen och den undkomnas brått
år till. På famma fått tyckes åfven böterna för andra,
tona upfåteiigen bjålpa cn fånge på flygten, och i i.§.

af
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af famma Capitel utfåttas till 100 daJ. S:mt , bora vara
högre, når den ufflåpte år en grof och for det allmåti-
na farlig miisgärningsman.

Enligt .31 och 37 Cap. jämförde med 34, C. 1. §. M,B, kommer ofvermage att bota mera for fåramål med ly¬
te, ån når han alldeles dräper den fårade med vilja,

/. <?. Dodsflraff hor en Lagftiftare )dlhan utfatta.
Uti en klok Lagfliftares finne, kan ingen ting ikat-

tas högre och dyrbarare, ån månnifkjors lif. Samma 6-
ma hjärtelag foker han åfven inplanta och befalla hos
fina fina landsman. For den orfaken vinnlägger han fig,,
att lifsilrafF måtte ibland hans folk varda mmdre vanli¬
ga och fållfynta, på det de altid måtte göra det håfri-
gaile intryck, famt aldrig utan flörfta innerliga rysningkunna åikådas eller påtänkas. Då vilTa länder förbjuda
Tobaks eller Salts inprafficering vid vite af lifsilrafF; fy-
nes det vara åfven få hårdt, fom att låta mörda en män-
ni feja, hvi'ken olofligen fkutit en Hjort eller Phafan. Oe-
conomie och Politie författningar bora bringas till verk-
flållighet, genom förelagde viten och plikt, pallade ef¬
ter förbryteifernas driffjådrar, men ingalunda fpilla nå¬
gons hf eller åra. Straff till lifvet, var fordom föga ibruk i Sverige, befynnerligen når den bråttslige orkadebota, fom våra åldita Lagar nogfamtvifa. Man fkred ock
fållan till lifvets afhånctande bos de förila Chriflna. In¬
gen Romerik borgare undergick dödsflraffet, utan för
Statsbrått; och i Ryisland hafva på en lång tid inga döds¬domar blifvit verkilåldte, utan andra ftraff, me^d lifstids
fångelfe, i fiållet blifvit pålagde. Icke deito mindre åc
det enligt med famvets lagen, att den fom af upfåteligondika afhånder förfiåndige månniikjor lifvet, derige-
nom gor fig fkyldjg, att undergå en väldfam död. (5f-
verheten har ock icke fått fvårdet förgnfves, utan bör
ikaffa de förolämpade håmd och ikade erlåttning af dem?
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fom illa gjordt. Uci förfåteliga dråp och rnordbrånne-
ri, vilas en fådan flor och farlig arghet, att det vore
en obarmhertighcr emot Samhället, om en mi>isgårnings-
rrsan af det flagec, blefye fkonad, och hans brått, androm
till iky och varnagel, icke ikulle umgällas och forfonas
med lifvets förlufl. Då Marquis Beccaria §. 16. omtalar fol¬
kets förackt och affky for ikarpråttaren, måfte han tilli¬
ka medgifva deras florre fala och vedervilja emot mor¬
daren, mandråparen, och fårrådaren. De månniikjor hvil-
ka bruka fina krafter till Samhällets plåga, och till de rått-
linnigas forfoijelfe; fom hafva iå beflåckade fjålar, att de
finna nöje i fina bkars forderf och undergång; de gora
fig Γjelfve forhateliga, och ovärdiga allt medlidande, Men
hår åro några andra brått, hvarpå efter min oförgripeli-
ga tanka, lifsflraffet torde i lifcids fångenikap och flåndigt
ilafveri, med allmänhetens nytta och fåkerhet kunna för¬
vandlas. Tidelag år en onaturlig odygd, hvarigenöm
likväl den brå.ftslige, mera fynes förnedra fig ijelf, ån
ikada det allmänna. Genom en god upfoflran, Piåder-
ikapets Chrifleligaoch kloka foreflållnin^ar, Se Kongl. Br.
d. 9. Dec. 1693, och tillfallens betagande; enligt XI.Cap.
§. 2. B. B. kan denna ftyggelfen båft forekomm as ;
men om den likväl någon gång bedrifves, fynes bemal¬
te fåacktighet nogfamt kunna fira firas efter,10 Cap. 2. §.
M. B. genom förvifande. till upbygde fångelferum och
arbeten i våra ännu obebodda landftråckor.

En kona, fem efter olofhg beblandeiic förgör eller
fordrifver fitt Fofler, plågar enligt 16 Cap. M. B, mifla
lifvet. Hon begeår likväl denna gårning, icke af arghet
emot månniikjofs lif;utan af fruktan för en ftåndig (kam,
hvilken hon i fitt finne anfer od; ågeligare ån döden. Hån-
nes Fofler har ock ingen känning af lifvets forlufl; for-
denfkull kan enligt naturliga Sarnvetslagen, ingen håmd
haFya rum vid ett fådant mord. Men fkadan deraf bör
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likvål afböjas for Samhället. Om en fådan barna-mör-
derika blef i hela fin lifltid innefluten på ett nesligt
Tuckthus, torde det mera afikråcka dylika modrar i-
från bemalte våidfambet; emedan det år juft ikammén
lom de frnckta före, mera ån för en ikyndfam dqd, halft
når de tillika, i förlitande på fin Gudeliga beredelfe, gö¬
ra fjg en ofelbar vifshet om evig ialigbet.

Enligt 17 Cap, 2.§. Μ B. miller den lifvet,fom för¬
giftar något, i upfåt att dermed ikida någon till lifel¬
ler bålib. Efter den naturliga råttvifän, kan ett ondt up¬
fåt endafl beveka till hat, och att deremot vidtaga me¬
del till fitt förfvar, men aldrig til·! hårad, få långe ingen
fk ad a verkeligen ikrdt. Straff är likvål hår vid oumgånge-
ligt; emedan angelågenheten och allmänna fåkerheten k åf-
ver att åfvén förekomma de förfla förföken till ett iå far¬
ligt brått.Men foro emellan forfta tillflållningen,och fjeifva
verkilålligheten kan gifvas någon tids rådrum;årdet nyt-
tigr, att utiåtta för en alldeles fullbordad gärning något fvå-
rare flraff,att lemna den (om endafl börjat inlåta (ig i brät¬
tet, några bevekande ikåi, fom kunna hindra honom i·
fån deis fullbordan. Genom hög kroppsplickt och for¬
visning till ilafveri vid våra nybyggen, torde faran åf
.detta onda kunna tillråckeligen afböjas.

Att blotta Rån ftraffås till lifvet, i förmågo af 2®.
Cap. 9. §. M. B. och att tjufvar enligt 40 Cap. 3. § M. B.
för ilöld tredje eller fjerde gången hångas, torde vara
en mindre nödig flrånghet. Lagftiftaren bör få laga,
att det i allas finnen hålles för en flor åtikillnad emel¬
lan de tvånne olika gärningar, att afhånda en medbor¬
gare lifvet, och att bårttaga defs egendom. Det ena
ftår icke att erfåtta , men gods och egodelar kan man
få igen , genom egen flit och Guds vålfignelie. Når ftöld
och mord flraffas lika flrångt, göras de till lika veder-
ftyggeliga och farliga: derigenom forfvagas folkets na-

E tur-
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turliga kånnrng och begrep, om deη olika och i fina
trappfleg ädkilda florkk, iom verkeiigeo ar i defla mds·
gärningar; och mången, fora redan råkat begå en min¬
dre förbrytelfe, upmuneras af itrafFets lika ftorlek , att
ännu våga ett fvårare brått, errdaft för att undgå det rin-
gares uptåckande. Den piågie ien att hånga tjufvar, för¬
menas vara i Tyfka riket införd och anlagen afKejfar Frie-
dric BarbaroiTa eller Rödfkågg. Enligt Mofis Lag (träffa¬
des ftöld med boterefter det ftulnas vårde och beikaff
fenhet. 2 Mof B. 22. 1 2. 1*4 7. Om handel och närin¬
gar upphjälpas, krigsfolket undfår tillråckelig fold, och go¬
da ordningar på gator och vågar, nätter och dagar un¬
derhållas ; kunna ftöld och röfverier mycket förekom-
mas. Tjufvars fångsliga forvar, famt ffafviika nyttjande
till latriners renfande och urinens famlande och utföran¬
de i flora Stader, ikulle icke allenaft fkaffa allmannheten
fåkerhet för deras vå:dfamhecer,utan ock göra deras ftrafF
nyttigt för Jordbruket.. Deras arbete kunde al tid kaifa
mera utaf frg, ån omkåftningame till deras underhåll..
Det år ock nog troligt, att fruktan för ett fådant fhän¬
digt och nefligt flafveri, ficulle göra kraftigare intryck till
tjufvars affkrååkande, ån en tnar död i galgen.. Ibland
dem åro någre fom ftjåla, för att undvika d®n mödan,,
att arbeta, eller (kammen att tigga; och i bågge fallen,,
voro flafveriet för deras kanftor och inbillnings kraft hi-
fteligt. Erfarenheten efter förordningen af d. 2er Dec.
1745,0m il ra ffc ts ikårpande för Tjufvar, utvrfte' tydelt-
$en,, att galgar och lifsftrafF, ej var det krafcigafte me¬
del, till himmande af inbråtts (földer. Det gick då likat
fom med Draconis hårda lagar i Athen, hvilka Solon i
fin tid nödgades mildra och uphåfva. De ffraff fom:
utiåttas för det allmänna båfla, borde, iå mycket mö¬
gligt år, göras nyttiga· för Samhåller. En- uphångd mån-
feiikja tjänar till intet;; men 2θ> eller 3$< (larka tjufvar ,,
fifculle genom ädömdc arbete kunna gorai Riket gagn,,

nae~
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medan de undergingo fitt ftrafF. Vi bafve i Veflerbottn
obebodda trader, der fångeife rum borde upbyggas. Dit
till orten kunde fedan jåmvål allehanda bedragare, Luren-
drågare och for grofva brått med flora ikål mifstånkte
pedoner, innom en vifs omkrets forvifas, hvilka ikulle
bidraga till landets upodling, och ofta genom nod Och
arbete, varda der förändrade till fediga underfåtare. Min-
nifkjorslif och blod bor aldrig i otrångdc mål fpillas. Når
hogfla noden och det allmännas räddning oumgångeli-
gen fordrar dodsflraffet, plågar det i många länder an¬
komma på Konungens egen hogfla pröfning. Uti Chi¬
na fom är ett få vidflrackt land, verkflålles ingen döds¬
döm, innan Kejfaren den profvat och gillat, eller flraf-
fet i något annat förvandlat o), Hat, villfarelfe och gal¬
na inbillningar, kanna låtteligen utverka dödsdomar ne¬
dan för Thronen: Men Regenten år omgifven med flo¬
ra foremål, och långt ofvcr allt deltagande både i par·
ti-hat och anläggningar, famt fåkrare for intryck af fal-
ika meningar. l5erigenom torde en eller annan olycke-
lig, till Fäderneslandets förmon flnndom kunna frålfas och
lindrigare behandlas. Alla lifsfaker fom hade några lin¬
drande ikål med fig, blefvo ock fordom hår i Riket, Ko¬
nungens höga omprofvande underflålde. Se Kongl. br.
till alia Håf Rätter d. 22. Oåobr. 1698· Jufl. V. fid 1522.
Men genom Kongl. Brefvet af d. 23. Aprill 1774, lem--
nades Hof-och Öfver - Råtterne Leuterations rättighet c
hvarvid det fedan fått forbhfva ρ).
§. 9. Rättegången i hrattmal', eller fåttet att lampa tagens
fladgande ttU fårelupne förbrytelfer, bor Jå utflakas> alt den

ofkyldige aldrig må kunna fållas, och den fkyldige ej
undvika det ftraff han förtjänt.

Ε 2 Ju
o ) Se Commentaire fur le Livré des deiits & des Peines, parM. de Vol-

taire.§. XI.
p) Se H:r R, S. Klwenilråles ProeefTus Criwinalis Cap, XIV. §. §,

i 4. ly 16. 17.
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Ju högre virde Lagififcarén iåfter på medborgarens

lif, åra, frihet och egendom, dello flera formaliteter fö-
reikrifvrer han, att i ackttagas, innan någon genom dorn
kan något deraf lagligen förlora» Han lemnar ti.llråeke-
lig tid och utrymme, att fig och fitt gods på allt lått för-
fvara. Medelvågen håruti år dock båit, att icke allt för
ftor frihet må varda mifsbrukad till deras undflygt, fora
oroa och fkada iamhå Het» Medborgares fåkerbet, fom år
Samhållets ypρer ila lag och ändamål, fordrar oumgånge-
ligen, att hvar och en, (om icke beviiligen år bråttsiig,
bör ofelbart varda frikånd, och ej utan anfvar kunna an¬
klagas, ån mindre beläggas med något Straff. Likaledes
bör den fkyldige och oilyrige, hvar ken kunna undilippa
Straff, eller beläggas mea fvånre lidande, ån Lagen-på
hans brått med fulla bokflåfver utfått y>» Dock år det
båttre,att en bråttsiig (läppes på fri fot, under råddho-
gin för lagarne, når han ej kunnat ordenteligen och ful-
lel gen bindas till någon ogårnig, ån att på lika fått med
honom, någon oikyldigt anklagad, en annan gfrg kun¬
de råka att blifva itrafrad» Den förra torde till åfventyrs
blifva förbättrad, fedan han varit i faran; eder kan hans
brått i framtiden varda fullkorn ligen uppenbaradt; men
den fom oförikylt efter lagen blifvk mördad, kan aldrig
få erfåtining. Derföre eger ock Domaren hellre fria ån
fålla. Cao. XVII §. 20. R, B. Ju mera arglifligheten bland
parter ouh Domare märkes tilltaga, deito nogare må (fe alla
©mffåndigheter vid kårande, fängslande, fvarande, raniiakan-
de, vit'nens afhörande ocb dömande, af lagen föreikiifvas,
och vid vite till granlagnaffe i ackttagande befordras, pä
det ingen ma hffva: tillfälle att ikada de andra, eller ge¬
nom fina rättigheters upfåteliga mffsbruk,, få oroa ocb
förolämpa det allmänna» Skall råttviian enligt 2 §. Reger»
Formen i landet handkafvas, år vid alla raniåkningar "nö-
_ digt
fj Efprit des Lois. tivr, VI. Chap. II» IV, & V.-
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digt, att fanningen , med alla fina omiiåndigheter i gor-
ligade måtto varder uppenbarad, och a'tfamroans tiilbör-
ligen pröfvadt, på det h var ock en må blifvå aniecid ef¬
ter fitt förhållande: den utan ikål anklagade må varda
fVikånd , och dels oikuld komma i dagsljufet; Den all¬
männa roligheten varda Earkt, farnt allas goda namn och
ryckte förbTifva oförkrånkt, få långe de om ingen miis-
gärning blifvit öfvertygäde. Kongl. Br, d. i. Dec.1692. JuE. ·
Verk, ud. 1330. Men de fom ogärningar foröfvat, béra
derom öfvercygas, och deras ikuld till forbryrelfen up¬
penbaras och afEraffiS. Kohgl. Br, d. 17, Januar. ϊ 688. Ju fö
v. Ed. 1193. Till detta ändamål år ofta angeiågit, attDo*
roaren må kunna fö· fak ra · fig om den anklagades per-·
fon, hvilkén han år ikyldig att förhora qch dom a. Häck-
fandet bor dock icke ila i Domarens godtfinnande , att
failtafa eller losflåppa hvilken han behagar* emedan en
fåian magt Π rider emot hvar och ens Borgeliga frihet,.
Lagen bor noga utmärka alla de omEåndigheter, i hvil-
ka en änk'agad eller mifstånckt medborgare, bor vara
underkaEad den Olågenheten, att icke få vara på fri fot»
Domarens myndighet får då ej längre ilråckas, ån att med·
granlagenhet verkilålla, hvad lagen vid anfvar i hvarje
fall befallt. Det år då lagen, och ej Domaren, (om fångs-
hr: Når någon å bar gärning år funnen, eller på flyen¬
de fet gripen, når ett på fann-olika fkål grundade allmånt
ryckte anklagarT når en lifsiak vérke igen år begången,
och Eera o-mEåndigheter af den angifoas nårvarelfe, blo¬
dighet, ovånfkap med den dtåpna och andra mårken ef¬
ter gärningen, göra någon mifstånckt3 bör han enligt lag
vara fjeir ikvifven , att gå i fåkert dock'a η (låndig t förvar*
For mindre (åker bör ingen få i häckte hållas, fann kan
borgen Εål k. Att å daga lägga fin oikuld i bråttmål,,
feehofves ingen djupEnnighet, utan endaft ett godt min¬
ne» tamt en iannfårdig beiåtrelfe, om det man märkt och

Ε 3 yefc
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vet håndt vara. Ty han behöfver ej vederlägga nllt,hvad
utan fkål och bevis vill honom påhördas. C. XV1I.§. 33.
R. B. Till anklagande fordras gemeniigen mera konft ock
fpitsfundighet, i fynnerhec mot en liftig illgårningsman.
Underfökningen efter banemannen till verkeligen förof-
vade missgärningar, bor ailrid vara ftrång, och vid alla
tillfållen likformig. Den bör vara lika få gynnande för
qfkulden, fom förikråckelig för de i fjelfva verket bråcts-
liga. Att förordna ovanliga Domare och Domftolar, till
uptagande och afdömande a t något yppadt bråttmål, gif-
ver meråndels tillfälle till mycken veld, och kan näppe¬
ligen vara för Samhållet nyttigt r). Lagen bor tydeligen
innehålla och utmårka, hvilka likneier och bevis böra
af Domaren ibm gällande och för halfva ikål anfes. Deila
omftåndigheter kunde hvar och en oikyldig iöka undvi¬
ka; och nåt· han dem icke undflytt, vore han ej få all¬
deles utan ikuld.till den olågenhet, fom enligt lagens för¬
ordnande nödvändigt derpå borde följa. De (kål fom
M. Beccaria § 12 anför emot Torturens brukande vid
raniakningar, fynas ej vara tilråckelige, att den mera hä¬
dan efter ån. hårtills, alldeles afikafra, s) Forfarenheten
intygar, att många de grofvafle brårt, fåiom förräderi,
mord, modbrånneri,flråtröfveri, hvilka med mycken lift
meråndels i löndom blifvit föröfvade, åfven fom farli¬
ga ftåmplingar emot Rikets fåkerhet oth frihet, {kulle,
utan Torturens bruk, ofta måft lemnas aldeles oftralFa-
de; och hade derigenom upvåckt långt flörre förargel-
fe och ofåkerhet, ån de till bekånnelfens aftvingande an¬
vände pinoiått. Många dygdiga medborgare och hela Ri¬
ket) ikulle dymedelft lemnas i fara, att blifva oikyldiga

ofrer

O Se Inftmftion for den till författande af en ny Lagbok i Ryfs-
Jand forordnade Commiffion; upfatt af hanne« Ryfka Kejferlisra Majefhfc
CA ΤΗARlNA^I.fl. §.489· 490. Efprit des Loix. Livr. VI. Ch.VI, &VII»

. ,f) Se ProceiTas Criminalis Cap. IX, $. §. 75. 79. SO. 8*.
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for de fpitsfondigafie bofvars, och miisdådares hemliga
anläggningar. Pinande bor likväl icke användas, utan ef¬
ter lagens tydeliga förordnande och Öfver Domarens pröf-
ning, vid fädana miisgärningar, fom lerona något ipår
efter fig, (Corpus delicti ) t) detuti bekånnelfen, med
vida måiken af den döda kroppens, mordgevärets eller
bartröfvade podiers och andra förborgade omftåndighe-
ters uptåckande och framifcaffande m. m. kan beilyrkas,·
och till full vifihet bringas. Om ingen får käftas på pi-
nobånken, (om icke genom fitt 11 ρ forande och fin up¬
penbart fälikä bekånnelie,Qelf gjordt fig miistånkt, och
frivilligt lemnac rum for iådane iiknelfer emot fig, derri
lagen för bindande till mißgärningen förklarat;: fynes man
löpa mindre fara;, att mifstasa fig på en fak I ös i fiållef
for en faker ;Och om det ändå '{kulte någon gäng hända $
kunde den o fk yldigt pinade, nkvsrnågon erfåttning och·
ofFentelig u prat i elfe af det allmänna, for ofvergångit li¬
dande, hvilket lagen och medborgares fåkerhet gjordt o-
imdvikeligf.. Man lårer ock hafva få exempel att uptff
af ofkyldrga, fom gen om plågor åro tvingade till ogrun¬
dade bekånnelfer,. emot det 'flora antal af mifsgårnings-
mån , h-cilfca i alla länder bkfvit föran lutne, att vidgä
råtta iannfegen, firat med oemotlågeliga öm fi åndighe¬
ters upgifvande, gjodr fin aftvungna bekähηel fe alldeles
©tviivelacktig. Det åt och förbi ifver alltid (vårare för
en b rätts lig, att lida Torturen, medan ettupvaknadt och1
oroligt fiamvete honom tillika anklagar; ån för den, fom
Samvetets frikännande trollar och gor frimodig, famff
öfver oförikylta plågor endåfl förargad^ Ifen'· ienare (lår-
kes alltid af den angenåma forfåkran , att hans oikuld o-
feibarr bhfver uppenbaradoch· med alias- medlidande·
anfedd.
jf. 10. Alla Ratteroch' Embetsmdn hlra déma: och forfara en-
ngt enabantfa lagt Men nåd och forfkoning år Konungen for~-

ht"

t) Jämför fioceiTus· Ciiminalir Cap» V. §; §'.■ 18 , 2$; Sd. 6aV följv
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behålkn, att med Råds rade utofva. Reiol. på Adelens be-
fyår d. io Dec. 1672. §. 6. Reger, Formen 1720.5 2. tt).

Straffets eftergifc, lindring och forikoning, iom en
verkeiigcn bråttslig,af Kongl. nåd någon gång njuter, bör
ej förblandas med en rättvis ändring i en för hård och o-
billig dom. Det fenare kan och bor ike enligt lag , af

• alla öfveriåtter. Att underdomaren ikall döma Rrångare
ån Öfver-Rätterna, fynes vara utan ny'ta och grund. Om
Konungen med Nåd och mildhet upmuntrar fitt Folk,
lamt låter lagen endail hota, och Embetsmånnen Rrafla
de lagligen ofvertygade: plägar det för land och Rike haf-
va den lyckeligaRe verkan, Konungen varder då älikad
och vördad forn en Folkets beikyddare, cch källan till
allt godt. Allt Rraffande ikrifves på lagens räkning; och

. all oråttvifa Radnar på Embetsmånnerna. u) Det allmän¬
na båfta år föremålet vid beilraffande: det iämma bör åf-
ven vara råttefnoret vid benådningar. Når en af Konun¬
gen och Riket välförtjänt man, och iom ännu kan med
fåUfynt ikickelighet gagna fitt Fädernesland, råkat af hä¬
ftighet och öfverilning,att begå något (vårt brått, eller atö
falla i någon odygd, fom efter lag förtjänar dödsRraffet,
torde han fjelf till det allmännas nytra kunna förbättras,
trohet och förtjåoRer af Konungen o:h Riket, upmuntras»

• och andre oförtjänte ej hafva anledning, att af ett (ådantef-
terdöme göra tillämpning på iig,om en flik medborgare får
förlika målseganden, och till det allmännas välgång fparas,
•faent lindrigare firafräs. ju mildare och billigare Lagarne
åro, deRo fålifyntare varda de tillfållen, då benådning be*
höfves, och kan ega rum w). Det år mera genom Rraf-
fets oundvikelighet ån medelft defs fvårhet och Rrånghef,
iom de frommas trygghet bör befaRas. Allotidig flathet år

derföre en obarmhertighet emot Samhället.
Jnde.

rf) Pfoceilus Criminalis Cap. XVI. §.§. %. 4 Efprit des Loix L. VI. C. XXI,
s) Efprit des Loix Livr.XlI. Chap. 25. De la Motte dans Γ inßru&ion de

Monfeign. pauphiri. Reinhardt Theatrum Prndenti« Elegantioris.ρ. lagIt2g*
η7) Μ» Beccaria om Brått och Straff. §. 20.


