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Om F olK -llätiem  Princip .

Då Vetenskap, i dess allmänna idee, utgör en syste
matiskt ordnad framställning af sanningar, som här
ledas ur en gemensam yttersta grund, sa måste det 
i allmänhet vara af stor vigt och inflytelse på fram
gången af hvarje vetenskaplig undersökning, ait mail 
först bestämmer sjelfva vetenskapens princip, på ett 
sätt, som lillfredställer förnuftets oafvisliga fordran 
af enhet i utgångspunkt, och följdriktighet uti der- 
ifrån drague slutsatser. Men gäller detta om hvarje 
vetenskaplig läro-byggnad i allmänhet, så måste det
samma ej mindre gälla i anseende till den praktiska 
disciplin, som kallas F o l k - R ä t t ,  eller Jus G entium , 
i detta ords nyare bemärkelse. Såsom bekant är, 
liar G r o t iu s  förtjensten af, att genom sitt berömda 
verk ”de Jure B elli et P acis” , halva egentligen 
gruiidlaggt Folk-Rättens vetenskapliga utbildning, och 
under vid pass tvenne sekler, som förflutit ifrån hans 
tid intill våra dagar, har denna vetenskap visserli
gen varit föremål för många skarpsinniga tänkares 
forskningar: men, detta oaktadt, synas åsigterna af 
Folk-Rättens princip hvarken vara så bestämda, eller 
så vetenskapligen grundade, sorn man i afseende på 
en disciplin af detta allmänna praktiska intéressé, 
synes berättigad att fordra. Att det sätt, hvarpå 
frå gorna rörande detta ämne under omnämnde tide-
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hvarf blifvit fattade ocb besvarade, mind re tillfred- 
ställör tänkaren, torde kunna förklaras till en del at* 
det beroende, livari Folk-Hätlen sattes under Natur
rätten, tili en del ock (serdeles från W oi.fs ocb Mil
s' as tid) af den skai pa sön di ingen mel kin sa kallad 
Naturlig ocb Praktisk. (Europeisk) Folk-Rätt, af bvilka 
den sednare öf\ervägande lillegnat sig forskarnes upp
märksamhet. I allmänhet bafva dessutojn i nyare ti
der forskningarive inom rätts-vetenskapens område 
vida mindre *) baft till föremål utredandet af Folk- 
Rättens princip, än utförandet af rättskunskapens öfri- 
ge delar, bvilka ägt ett mera omedelbart intéressé 
genom deras närmare samband med tidehvarfvels yr
kade reformer i Nationernas positiva rättsförfattnin
går. Af dessa anledningar, ocb då det är nödigt för 
afgörandet af inom Folk-Rätten förekommande detalj
frågor, att man äger i förväg bestämda allmänna 
grundsatser, bvilka åter alla måste bero af en högsta 
princip, bafva vi ansett utredandet ocb bestämman
det af en sådan, icke blott vara af beliofvet påkalladt, 
utan ock utgöra ett passande ämne för en Academisk 
Afhandling. I försöket af denna princip-bestämning 
måste vi dock inskränka oss blott till dess allmänna
ste grunddrag, för såvidt dessa kunna finna plats in
om omfånget af ett Academiskt specimen, soni der- 
jemle bör utgöra ett inoin sig slutet belt.

Såsom förberedelse till den följande framställ
ningen anse vi oss till en början böra meddela en 
allmän öfversigt af F o l k - R ä t t e n s  ö d e n .  Att man i 
Orientens usigt af Samhällsförhållanderna förgälves 
söker spåren efter en speciell utredning af Folk-Rät
tens grundsatser, låter lätteligen förklara sig af den 
Orientaliska bildningens allmänna character, att neml.

*) Z av h a iu ä  V ierzig  B ücher pom S ta a te , IV  B. s. 11.



allt sammanfaller i det religiösa, utan alt bildningens 
serskildta elementer der erhöllo någon] sjelfsländig ut
veckling. I loijd deraf, och då alla sociala förhål
landen genomträngdes af ett tlieokraliskt föreställ- 
liings-sätt, var del naturligt, alt dessa icke skulle 
komma att underkastas någon fullständigare gransk
ning, äfvensom alt principen här skulle vara samma 
ensidigt theokratiska åsigt, som lag till grund (or hela 
det sociala lifvet. Ilos Grekerna fattades väl icke 
Statslärans problem ur denna ensidigt theokratiska 
synpunkt, men deremot finna vi Grekernas hithöran
de forskningar i det afseende otillfredslällande, alt, 
då Staten ansågs endast såsom det förverkligade ellii- 
ska lifvet, detta sistnämnda gjorde såväl rätt som 
Stat af sig helt och hållet beroende och sålunda in
kräktade rätlens hela sfcr. Dels af denna anledning, 
dels i följd deraf, alt all individuell fri het upptogs 
uti och sammanföll med den slatsborgerliga, kommo 
Grekelands tänkare så mycket mindre alt göra Folk- 
Rätten till serskildt föremål för sina undersökningar, 
som den democratiska principen, liggande till grund 
för hela deras samhällslära kunde sägas lägga ett nytt 
hinder för hvarje, åt detta håll rigtad, forskning. 
Deremot föranledde hela Romerska bildningen och 
verlds-åsigteu ett i flera afseenden motsatt resultat. 
Ilos Roinrarne hade neinligen de privata rättsförhål- 
landerna snart ernått en vida högre utbildning, än 
hos Grekerna, och derigenom fört till en större upp
märksamhet på och utveckling af den subjectiva 
frihetens begrepp. Men då åtskillige författare i 
Stals- och Folk-Rätten synas hafva fästat vigt vid det 
hos Romrarne förekommande begreppet af Jus Grn- 
tium  , som, serdeles hos äldre författare, blifvit upp- 
lattadt ur en, etter vår öfvertygelse, mindre rigtig 
synpunkt, anse vi tjenligast alt här ingå uti en ana
lys af detta begrepp.



Vi foretage oss så myckel häldre, att utreda detta 
den Romerska rättens föreslällnings-sält i ämnet, ju 
mera denna rätt, for dess utbildade systematiska con
sequent, vunnit egenskapen af en slags norrnal-rntt, 
och af denna anledning i så väsentligt hänseende in
verkat på alla den civiliserade verldens lagstiftnin
gar. En vigtig anmärkning, som kan anses böra ut
göra sjelfva utgångspunkten för en jemförelse mellan 
Roumaines och vårt föreställnings-säll är den, att sjelf
va den hufvud-distinction, som i nyare lider står i 
spetsen för hithörande undersökningar, nend. den i 
Jus publicum  och priva tu m  ,  var uti den Romerska 
Rätten af föga väsendtlig consequenz för hela Rätts
systemets uppställning, och att sjelfva begreppet af 
Folk-Rätt (Jus Gentium) då fattades ur en synpunkt, 
som icke ens kan sägas äga någon analogie med den 
uppfattning af denna vetenskaps både källor och före
mål, hvilken redan omedelbart efter vetenskapernas 
regeneration gjorde sig gällande, och i mån af rätts
vetenskapens utbildning, serdeles under dess rastlösa 
framsteg i nyaste lider, ytterligare klifvit af forskar- 
ne godkänd.

Då man närmare granskar Romerska Rättens all
männa bestämning af J u s  P u b l i c u m   ̂ anod ad  
statum  rei Romance sp ec ta t, och P  r i  v  a t  u m , quod  
ad singulorum utilitatem  j  jemte tillägget, sunt quce
dam publice utilia  j  queedam priva tim  ,  skall man re
dan deraf tiuna en naturlig grund till det factum, 
att den Romerska Privat-Rälten måste komma att, 
om ej aldeles uttränga den Offentliga, åtminstone 
icke lemna den sednare någon sjellständig plats vid 
sin sida. Så mycket mer måste detta inträffa, som, 
i anseende till sjelfva det sväfvande begreppet af detta 
Jus P ublicu m , man finner derunder inskjutet ej blott 
det som rör den Romerska Författningen, utan ”om -



nes gentes”} på samma gång, som flerc bland dess 
uppgifna hufvudföremål förekomma inorn Privat-Räl- 
tens område upptagna. Häraf låter förklara sig den 
af Romerska rättslärde förda klagan, att man egna- 
de föga omsorg åt utredningen af föremål tillhörande 
den offentliga rätten, men att detta j  us publicam  vid
rördes likasom mera i förbigående och såsom en term 
af mindre vigt. Med hänsigt härtill har ock T h ib a u t  * )  

anmärkt, att man hos Romrarne förgäfves söker en 
skarp och genomförd classification af den positiva 
Rättens serskildta delar, hvilka än uppgifvas såsom 
3:ne, ju s  sacrum , publicum  och p r i v a t u m än så
som 2:ne, ju s  publicum  och p riva tu m ;  en anmärk
ning, som finner än ytterligare stöd både af hvad 
vi här nedanföre skole utreda med scrskildt fästadt 
afseende på Romrarnes föreställnings-sätt af ju s Gen
t iu m ,  och af den obestämdhet, som vidlådade den 
Romerska definitionen af Rätts-vetenskapen i all
mänhet, att densamma såsom en ”ju s ti  injustique 
scientia” omfattar alla ”res d ivinas et hum anas”

Yi inlede vår redovisning af den, för Romerska 
Rätten egendomliga, bestämningen af Folk-Rätten 
med den anmärkning, att, ehuru den detaljerade ut
bildningen af Roms Privat-Rätt vittnar om utmärkt 
hög grad. både af skarpsinne och följdriktighet, så 
kan man dock för ingen del tillägga Roms rättslärde 
enahanda utmärkande egenskaper i hvad rörer de all
männa begrepps-bestäraningar, hvarifrån de utgingo. 
Tvertom finner man, vid anstäld närmare analys, 
full anledning till klander af del sväfvande i de upp- 
stälda allmänna definitioner, som al’ Commentatorer- 
11a synas ämnade mera för att lemna en generell ord-

*) T h ib a u t, Jurist. N achlass G erausseb. v. C. J. G cy et,  
II . B. s. i o 4 .



förklaring, än för att bilda en till begreppet strängt 
bestämd utgångs-puukt eller princip för hela Rätts
systemet. Närmast möter oss här det obestämda i 
de Romerska Juris-Consulternas uppfattning af Jus 
G en tiu m , såsom, eidigt somligas tanke, helt och hål
let sammanfallande med begreppet af ju s  n a tura le , 
eniigt andrus deremot, infördtsäsom ett tredje, från 
ju s  naturale skiljdt, membrum divisionis. Hos Roms 
jurister förekomma Lvenne indelningar af Jus med 
hänsigt till dess uppkomst 1) en tvådelning mellan
a) Jus C iv ile ,  den rätt, som blott hos Romrarne 
ägde gilltighet, och b) Jus Gentium  eller N a t u r a l e  , 
den rätt, som gälde hos alla Folkslag: och 2) en t r e -  
d e l n i n g  neml. i a) C i v i l e ,  b) G e n t i u m  , båda i 
samma bemärkelse som här ofvan, men dertill lagdt 
cd N a t u r a l e , en rätt gällande bland menniskor och 
djur tillika. Då en utmärkt Rätts-forskare på ett, 
såsom oss synes, ovederläggligt sätt bevisat c ) , att 
blott den förra eller tvådelningen är den enda rig- 
tiga, samt att hithörande sladganden i Romerska La- 
garne låta hänföra sig dertill, såsom deras enda grund, 
så kunne vi här åtnöja oss med att blott gilva 
en närmare förklaring af Jus Gentium  i Romersk 
mening.

* ) S a  vi gn y - Sy St- (1- liöm . ü .  I. B. Beilage I. s. 4 l 3 . I deu- 
D3 uppsats visar ock Förf. (s. 4 19 )  det tanklösa förfaraudet i Justin. 
Institutioner alt i visst lranseende förvexla Lida dessa indelningar, af 
hvilka den förra ( G a j i )  ensain bör antagas såsom tillfiedslällande, den 
sednai e (af U x .P ia .n u s )  deremot må anses mera såsom en curiosilet. Med 
denna anales af S a v i g n v  bör jemföras den fullstäudiga historiska utred
ning , hvarigenom O m p t e d a  (Jilt. d. Volk. Ji. s. i 4q — 1 6 1 ) på ett 
fullkom ligt öfrerlygande siilt ådagalaggt, alt enligt de serskilta florn. 
Rältslärdes egna åsigler (neml. G a j i ,  P o m p o n i i ,  U l p i a n i ,  F l o r e n t i n i  

och I I e r m o c k n i a n i )  ur hvilkas skrifter de få hiibörande fragmentariska 
lagbestämmelserna i Romerska Rätten influtit, begreppet af J. C en t. 
sammaufoll med det af ett Jus N aturale.



Snart måste ilet krigiska ech eröfringslystna 
Romerska folket komina i mångfaldig beröring med 
främmande folkslag. Deraf uppkom ock behofvet att 
jemte deras inhämsk* (Romerska Rätt, Jas Civile) _, 
vid de Romerska domstolarne använda ocli tillämpa 
främmande folkslags rätt, och således nödvändighetén 
att lära kanna ej blott serskildt livarje främmande 
Stats rätt, utan äfven sådane rättsregler, som voro 
för flerc folkslag ( 'omnes homines > omnes gentes) 
gemensamma. Men då man under denna efterforsk
ning helt naturligen skulle träffa på sedvanor och 
rätts-föreskrifter, lor hvilka icke kunde antagas nå
gon annan grund, än naturalis ra tio , det i meusk- 
liga naturen inplantade gemensamma rätts-medvetan
det tillika med den handlings nödvändighet, som fö- 
reskrifves af samvetet, så är det lätt förklarligt, hvar- 
före uttrycken Jus N aturale  och Jus Gentium  blef- 
vo liktydiga, eller med hvarann sammanföllo, Det 
var i menskliga förnuftet ( n a tu ra ,  här fattad lika 
med ra tio ),  som man fann grunden ligga till de i- 
frågavarande Rätts- och sede-buden *), och vid det 
med bildningen ökade behofvet af rättsgrunder ut
vidgades efter hand det sålunda uppkomna Jus Gen- 
tium  j, utan att dess serskilta satser egenll. ordnades 
i systern, på samma sätt som Prival-Rätten, eller un
derkastades den speciella profiling, som den först
nämndes. Orsaken åter dertill synes hafva varit dels 
den, att de eröfringslystne Romrarne, som med den 
starkares rätt underkufvade det ena landet efter det 
andra, samt införlifvade de eröfrade länderna med 
Romerska Riket, hvaraf de flesle an sågos blott utgö

*) Vi kiinne för vår del ej annat än biträda den meningenj alt 

Romrarne efter band ocli med civilisationens tillväxt liafva nödgats fästa 

ülîadt afseendc jetnväl på nuctorileten af en allmän opinion hos främ

mande folkslag; eliuru vi bos efi Förf. i dessa ämnen, DrrutsKN i Rltein. 

Museum l Bd. 1 II. N-o 2 finna en motsatt åsigt uttalad.



ra lyd-proviiicer, föga funno sig böjde att visa nå
gon högre grad af aktning för de sålunda besegrades 
speciella Rätts-författning. °) Deremot ansåg man sig 
redan af ett slags yttre tvång förpligtad, att icke 
kränka de allmänna menskliga rättigheterna; åtmin
stone skonades dessa till en viss grad, så vidt tide- 
hvarfvels sociala bildning sådant fordrade.

Romrarnes Jus Gcntiurn till betydelsen iden
tiskt med Jus N atura lej  kan således sägas hafva halt 
en tvåfaldig källa. Ty dels omfattade detsamma de 
Rätts-reglor, som förnuft och samvete föreskrifva i af- 
seende på Statens och Medborgarnes förhållande till 
alla dem, hvilka icke njölo Romersk borgare-rätt; ur 
denna synpunkt var Jus Gentium  af så stor omfatt
ning, att det svarade både mot Natur-Rätt, och till 
en del, jemväl mot Ethik, så vidt sede-föreskrifler i 
dessa Rätts-förhållanden kommo till användning: ty 
alt Roms tänkare ej så skarpt skiljde Moralens och 
Natur-Rättens principer, inhämtas af alla hithörande 
skrifter. Dels utgjordes ock denna tids Jus Gentium  
af ett relati ft mera positift (i detta ords moderna me
ning fattadt) element, neml. de från erfarenheten 
abstraherade reglorna för ifrågavarande Rätts-förhål
landen; en erfarenhet, som växte i samma mån 
Romrarne kommo i beröring med allt flere och flere 
folk, och sålunda på induetionens väg erhöllo en vid
gad omsigt af dessa Rätts-förhållanden och deras kraf.

*) All likväl i * (seende p8 P kregrim , som icke hade ”Commer
cium Juris C ivilis” , m»n tillämpade deras fäderueslauds lagar, visar 
D irksen C ivilist. Abluindl. Bd. 11. S . 8 8 .  o. f.

**) Den sats, soin yttras af S c h u l s  ( S taatsw issenschoß der  
Homer. S. 3 o 3 —  3 o 8 )  all Jus G entium  hos Romrarne endist ut
gjorde de Gamle Familjernas (Palricieruas) rältaförelräden vederlägges af 
allt för mänga omsläudigheler, för att kuuua auses på fullgiltiga skäl 
gruudad. Jfr T h ib a u t  1. c. s. 5 l .



Att denna genom induction uppkomna utbildning af 
Folk-Rätten skulle, såsom hlott resultat af erfarenhet, 
och icke grundad på förnufls-i ättens, af ömsesidigt 
oberoende Stater sanctionerade bud, blifva på en gång 
ofullständig och otillfredsställande, måste förefalla 
ganska naturligt. Och om än den förut skarpa mot
sättningen mellan Jus C iv ile  och Jus Gentium  må
ste i följd af civilisationens framsteg efter hand för
svinna, såsom vi ock finna, att densamma i den Ju- 
slinianeiska Lagstiftningen förlorat mycket af dess 
förra praktiska vigt, så att det nationala Jus ( Jus 
C ivile)  redan i många punkter hade sammanfallit med 
Jus Gentium  , och att hlott i partiella stadganden dem 
emellan nu mera fortfor en slags motsats eller afvi- 
kelse; så sammanvei kade dock flerfaldiga orsaker till 
det resultatet, att Folk-Rätten, detta oagtadt, så myc
ket mindre kunde erhålla någon vetenskaplig utveck
ling hos Romrarne, som densamma ej ens förmådde 
all vindicera sig någon grad af sjelfständighet i be
handlingen. Tvertom var och förblef densamma en
dast en slags utflyttning af de Romerska Prival-Rätls- 
bestämmelserna på rätts-förhållanden med främlingar, 
för så vidt en tillämpning deraf ansågs böra äga 
rum med bibehållande af den Romerska borgarerät
tens aktade företräden. °) Man märke neml. att det 
var förnemligast den del af Folk-Rätten, som i sig 
innefattar främmande individers rättsförhållanden, 
icke Staters ömsesidiga rättigheter och pligter, hvil
ken i Rom blef föremål för Folk-Rätts bestämmelser
nas tillämpning; den sednare hufvudafdelningen af

*) Redan i Romrarnes bestämning af Jus publicmn neml. qr/od a d  
sta tu m  re i Bomance .spectat, ligger den flsigt förborgad, efter livil- 

ken begreppet Stat bos dem egentligen blott omfattade Hesptiblica B o- 
m a n a : ocksS kunde de sägas i sjelfva möfningen icke erkäuna någon

annan Stats- och Folk-Rätt. Jfr Geschieht!. Entwichet, der B e 
griffe  von Hecht y S taa t u n d  P o litik  v . F r .  v .  R a u m e r  ». 2 2 .



Folk-Rätten synes näslan hell och hallet hufva blifvit 
absorberad af det mäktiga Roms stolta anspråk att 
sjelf föreskrifva de kufvade Folken lagar, hvilket 
ännu oftare inträffade, sedan Romerska författningen 
urartat från dess första enkelhet.

Genom forskning i Roms häfder liar man fun
n it ,  huruledes främlingar (Peregrini) eller främman
de nationer böra i afseende på dessas rättsförhållan
de till Romerska Staten antingen fattas såsom i det 
fördelagtigaste läge d. v. s. i fullt åtnjutande af Jtts 
C iv ita tis  Romanorum j  eller ock under calhegorien 
af mindre fördelagtig beska (len het. Ibland dessa sed- 
nare förekomma a)  Jus Lat i i eller I ta lic u m °) b)  
elen rätt, som tillkom Romerska Folkets öfrige Bunds- 
lbrvandter (populi feedera t i j : denna rätt borde egent
ligen beslå derulinuan, att sådane nationer med bi
behållen frihet enligt ingdngne aftal, som å Rornrar- 
nes sida uppgjordes af de så kallade Feciales00), ”p a 
cis v e l belli auctores'’; skulle lem nas i sjelfsländigt 
åtnjutande af egen rätts-författning emot vissa åtag
na föi bindclser att med Romaine deltaga i genien-o o

*) Den med tiden förändrade betydelsen af delta begrepp finnes ut
redd af S a v i g n y  i 5 . ß. H. 2 . M:ris 4 . 5 af Z eitschrift fa r  G e
schichtliche liech  tsu-’is s ; ocb af Nrrniiin lio m . Gesch. ß. III. S. 
61 1— 6 * J .  A f sistnämnda uppsats liar S a v i g n y  füranledls alt »• en 
tednare «lei af Cit. Tidskr. ß . JX. H. 2 . S. 3 l 6 —  0 2 9  inodiliera sin 
förut y tirade asigt.

**) Det i Rom under Republikens lidebvarf uppkomna Jas Feculle 
sammanfailadt i en slags Corpus ju r is  fecia lis  skulle närmast svara 
mot en Positif Folk Rätt i vär mening. Mai 111 ligt var, alt ined Repub
likens förfall ocb de borgerliga kiigeus uppkomst den agtningsvnrda 
inrättningen af Collegium  p ec ia h u m , skulle småningom först förlo
ra all inflytelse, ocb sedermera alldeles försvinna. Det är för oss en 
stor förlust, att samlingen af Fecialernas Lag- ocb Ritual-böcker allde
les förlorats. L ittéra l. (1 Calk. U .  von Freih. OmPteda s .  14 4 . 
Co.nraui D is s. de F ecialibus , 3 . 4 . ocb 5 Cap.



samma krig o. s. v.; men snart inskränktes denna 
frihet genom tvångsförpligtelsen att vörda Romerska 
folkets majestät, och detta tvång utbyttes, under sed- 
nare tidehvarf, mot oket af den underdånighet, som 
blottställde dessa confedererade folkslag for alla arter 
af misshandling. Sålunda måste en föga stadgad Folk
rätt gifva vika för den starkares magt mot den sva
ge. Ifrån dessa böra dock till begreppet skiljas

c j  de s. k. P r o  v in c ia l  och P r æ f e c t u r œ , 
det vill säga, ett redan från början stadgadt under
dånighets förhållande med uppoffring af all det främ
mande folkets frihet och sjelfständighet. Sådane med 
Romerska Staten införlifvade länder, som styrdes af 
Romerska Ståthållare, fm go naturligtvis endast så till 
vida, som med delta beroende var förenligt, njuta 
deras äldre rätt till godo. Visserligen var det des
sa länder medgifvet, att i vissa hänseenden sjelfva 
välja sig Magistrals-personer, och bestämma sin inre 
förvaltning, såsom t. ex. fallet var med municipia: 
men då ländernas regering var anförtrodd ät Romer-O O
ska Ståthållare, så kan man lätt liuna, huru ringa 
grad af egentlig sjelfständighet var för dem öfrig, 
om än de efterapade de Romerska formernc, ulan 
att'lifvas  af den frihet, som Rom sjeif endast lör 
sig bibehöll. °°)

* ) Den läsare, som önskar en speciell redovisning öfver Romrarncs 

itikräktuingar, hanvise v i, lill en npplysaude sktili i iiinuet fiUl’t iia l  
Jlandb . ci. Bom. A ller th. i Afdeln. s. 3 — 1 0 0 .

**) Ofullständig ar den kännedom, som till vara lider förvarats af
främmande Nationers rättigheter i liänseeutle till Rom, ucli till en del

förgiifves liar man uppbjudit sitt skarpsinne nil ftiMataudigl tilitfln det
s. k. edictum  p ra  loris peregrini. Men redan gruudsatseu ’A  dt er
sus hostem ccterna auctoritas esto" , ådagalägger tydligt den au- 
da, som under de scdnare tidehvarfven rådtle i rätlsförbållandet intd

ftä in lingar. Jfr  Z a c h a k i.e  F lerz, Buch v. St. l f  :Ur B . s. j. 7. o. i.



Af detta förhållande, som vi här blott kunnat 
i största allmänhet antyda, låter lätteligen förklara 
sig, hvårföre äfven de rätts-bestämmelser, som skulle 
anses tillhöra Jus G entium _, i Romrarnes mening fat- 
tadt, mäsladels ligga inom det rätts-område, som vår 
tids rättslärde anse tillhöra ej Folk-Rätten, men Pri- 
vat-Rätten; hvilken anmärkning gäller i så mycket 
större omfattning, som de il esta af Pri vat-Rättens fö
remål ( Objecta ju r is  c iv ilis j  äfven förekomrno i Rom
rarnes Jus Gentium y på det sätt modifierade, som 
det speciella förhållandet hos det ifrågavarande fol
ket erfordrade. Denna Romerska Privat-Rätls iully- 
telse på Jus Gentium °J rnåste ock i samma mån 
vara större och följd rikare, som källan för den sed- 
iiare var hufvudsakligen blott ett ju s  non scrip tum  
et consuetudinarium , mores majorum y då derernot 
ju s  c iv ile  ägde en efter hand i skrift uppfattad lag 
till sin grund. Hvilken inser icke den skriftliga la
gens företräde i bestämdhet, och således den deraf 
naturliga följden af dess inverkan på den sedvanliga, 
hvilken ock af rättsforskare °°) uppgifves hafva blott 
haft egenskapen af en subsidiarisk rätts källa, den 
de sätta fullkomligen i jemubrcdd med hvad vi kal
la natur-rätt i motsats mot den rätts källa, som be- 
benämnes lag, leges j  och hvars sammanfattning är

*) Forskare i hithörande ämnen hafva tvistat om hvad begrepp den 
mångkunnige C i c e r o  gjorde sig om Jus G entium . Att n å g o n  öfver- 
d r i f t  åt båda hällen äger ruin i hvad G r o T iu s  (</tf J. B . et P a c .  
Proteg. §. 2) och O m p t e d a  (I. c. s. i 4 g) deroin anför, synes os.s o -  
tvifvelagtigt, då man jemför de öfrige yttranden Cic. fällt i äm net t. 
ex. hans raisonuement i 6 Cap. af 3 B. de Ollic. Otvifvelakligl är 
derernot, att äfven hos Cic. begreppet Jus Gentium  närmast sam rnau- 
foll med det af lex naturos eller hvad vi kalla Jus d a tu ra s ,  ocli 
all inan hos denue Förf. förgäfves söker några spår af Folk-R attens 
serskilta behandling på ett velcuskapligt sätt.

* * ) T h ir a u t  1. c .  s .  4 l ,



den Romerska Positiva Riilten (J tts  C iv ile). Och då ,  
såsom vi redan ofvanfore anmiirkt, den rcpuhlikan- 
ska Slalsfortnen småningom gat‘ vika for det despo- 
tiska styrelse-elementet, och af denna anledning de 
Romerske borgar ne sjelfva, dels endast till skenet 
bibehöllo, dels belt och hållet förlorade åtskillige af 
deras förra politiska rättigheter, företräden fram före 
Lalini och än mera fram före Peregrini; så var deraf 
en naturlig följd, att en allt större och större jem- 
likkel, neml. den af gemensam underdånighet, börja
de att göra sig rådande. Men det bör härvid an
märkas, att ett sådant resultat bör mera lillskrifvas 
minskningen af de Romerska Borgarnes politiska rät
tigheter, än förhöjandet af de andre båda samhälls- 
classernas, och då sluteligen J u s t in i a n u s  skänkte alla 
fria innevånare Romersk medborgarerätt, så voro de 
prærogalivcr ° ) ,  som ingingo i denna i ätt, löga jetn- 
förliga med dem under republikens tidehvarf.

Resultatet af livad vi här korteligen antydt, är 
således det, att man under den så k. classiska forn- 
ålderns tidehvarf förgäfves eftersöker någon godkänd 
allmän princip for Staternas folkrätliiga lörhållaudeii 
till hvarandra.

Kaste vi nu en blick på M e d e l t i d e n ,  så fin
ne vi, att detta tidehvarf, just genom de gäsnings- 
ämnen, soin de Germaniska Folken bragte i rörelse, 
gjorde ett ej ringa steg framåt i mensklighetens sto
ra förädlings process, och sålunda förberedde öfver- 
gången till en sannare åsigt af Stat och mensklighet. 
Så väl den i Germaniska folklifvet djupt lotade fri—

*) De fleslc af ctessa företräden afsägo Privat Rätta-förhållanden t. 
ex. i froga om connu biu m , p u tr ia  p o te s ta s , hœ reditas  o. s. v. 
A ll de förui stränga rällsfonnerna i Jus ( 'ivile efter hanit undanträng;— 
des och modifierades af de sammaujemkniugar, soin làuadrs fråu det 
s. k. Jus G entium , har redau af oss blifvil aul^dt.



hetskünshm, livilken väckte sä mänga förut domna
de menskliga krafter till verksamhet, som ock för
nämligast Christendomen öfvade en serdeles välgö-

• » I I *rande inllytelse älven på Stats- och Folk-Rätten.*) 
Enligt Christna Religionens princip göres förnufts- 
individcns värde i så måtto gällande, att både Rätt 
och Lag, Stat och Samhällsordning äga bestånd och 
helgd för förnufls-väsendenas egen skull, och härutin- 
nan visar sig Chrislendomens anda uti en för tänka
ren högst tillfredsställande motsats mot både den Ori
entaliska och den så k. Classiska åsigten. llvarjemen- 
niskas, af en Gudomlig forsyn danade, likhet föran
leder här aflägsnandet af allt, som förnedrar îneniii- 
skonatnren, oc'n om de jordiska samhällena utgöra en 
sammanfattning af bröder, så äro ock dessa ur en 
högre synpunkt förenade såsom medlemmar i ett rike, 
höjd t öfver alla jordiska förhållanden.00) Ensidigt 
fattades väl och tillämpades denna åsigt under Me# 
deltiden, sålunda neml., att man dels i stället för 
begreppens objectiva utredning, omfattade en aucto- 
ritets-tro °°°) , utbildad blott inom subjectivitetens

*) Jfr Geschichte der S taa ts TE issenschaft von D .r F . J. 
Buss. T . 1. s. LX.XV o. f. samt F. v. R a u m e r  lieber Geschiehtl. E n t-  
wikel. d. B egr. v . Hecht, S ta t a. P o litik , hos lnilken sistnämn
de föiekommer fullständig bevisning för det påståendet, att Romerska 
Stals-inrättningen småningom helt och hållet antog charakleren af eu blott 
säkei hets-anstalt för Privat-Rälleu.

**} Ilärmed står ock i nära samband det föreställningssätt af kärle
kens förbindelse såsom mellan bröder, hvilket hyllas i Christendomen, 
och som uigör eu motsats mot den blott Cosmopolitiska förbindelsen i 
äldre tider.

***) Det låg i tidehvarfvets lynne att, ulan föregången undersök
ning. antaga de positiva rätts-satsernas giltighet på samma sätt, som  Re
ligions satsernas, och då uti 1 1 :te seklet Romerska Rättens studium åter- 
väcktes till nytt lif i Italien, voro äfveu dess satser ett slags tros-artik- 
lar. Jfr Warkkö.nig hech tsph il. als N atarleh re des Hechts, E inleit.



område; dels ock utsträckte man Privat-Rättens be- 
slämmelser till sådana inom Folk-Rättens sfer liggan
de föremål, på hvilka en sådan tillämpning ej kun
de undgå att 1)1 if va falsk och förvillande; men ickeö '
desto mindre logos under denna så ensidigt klandra
de eller upphöjda Medeltid vigtiga steg framåt på ha
nan af niensklighetens fortskridande eullur. °) Dessa 
vigliga framsteg, förberedda genom försök att göra 
Rättens läror praktiskt gällande å ena sidan, och ge
nom tankarnes bemödanden att ställa resuilalerna af 
dessa försök inför den theoretiska granskningens tri
bunal å den andra, framställa sig redan snart efter 
vetenskapernas regeneration, i den conflict af menin
gen, för hvilka nitiska kämpar nu å ömse sidor upp
träda.

Dessutom torde ännu en viglig omständighet ic
ke böra lemnas utan uppmärksamhet. De serskilte 
numera organiserade Staterna började alt i följd af 
fortgående cult ur afven erhålla en nationell, på hvar
je Folks egend-omliga bildning grundad positif rätts- 
förlåttning. U ti  de täta collisioner, som emellan des
sa Stater uppkommo, yrkade hvarje Stat på fram
gången af sina anspråk, för hvilka dess positiva rätt 
lades till grund. Då nu en hvar påstod, alt dess 
positiva lag borde lända till rättelse, och emeilau 
dessa positiva rällsförfaltningar något absolut företrä
de icke kunde tillerkännas den ena framföre den en- 
dra , måste man taga sin tilJflygt till en högre grund, 
som låg djupare, än all skrifven lag, d. v. s., mau 
återgick till förnuftets yttersta grund, och behofvet

*) Deu af o s s  nyss cit. v. R a u m e r  a n m ä r k e r  ganska rigtigt de i  

Medeltidens Stalsföihållanden föiefmdtliga bade förljensler ocli lyten; der- 
fiire, s ä g e r  han, att den som ville obelingadt åter framkalla denna lid , 
vore en levolutiouair i bakvänd rigluing {rü ckw ärts) , lika s o m  vi liaf- 
\a  n o g s a m t  län  käuua revoltilionairer framåt {^'Orwärls).



att utreda densamma blef allt känbarare. °) Det var 
just G r o t ii  ät delta håll rigtaile forskningar, som 
bilda en stor epoch i Folk-Rättens historia. Denne 
utmärkte tänkare kan med rätta anses såsom skapare 
af denna vetenskap, betraktad såsom en sjelfständig 
tlel af Rätts-vetenskapen. Få skrifter hafva funnits, 
som på ena sidan omfattat så många lärda forsknin
gar, och å den andra varit af så vigtig praktisk in- 
ilvtelse, som G k o t ii  skrift "de Jure belli et pacis ”

I allmänhet kan man om detta förljensfulla ar
bete fälla följande rättvisa omdöme. G k o t iu s  kan, 
såsom nyss nämndes, i det afseende anses för skapa
re af en vetenskaplig Folk-Rätl, att han var den för
ste, som gjorde Folk-Rätten till föremål för en spe
ciell, från Natur-Rätten skiljd framställning00) ,  och 
började ordna de till denna vetenskap hörande äm
nen. Ur denna synpunkt kan hans arbete sägas ut
göra en lärobok, och den första, som i detta ämne 
ulgifvits. Härvid är genast att märka följande om
ständighet, Ehuru G k o t iu s  omisskänneligen haft till 
syftemål °°°) att egentligen och hufvudsakligast blott

*) Att lutet rättssystem under ifrågavarande period kunde vara tjen- 
ligt alt producera syflesenliga grundsatser för Folk- Rälteu, inser inan lätt. 
Den Romerska Rätten fortfor att blott vara en Privat-Rätt, och den Ca- 
noniska knude sä mycket mindre omfattas af de Protestantiska foil1 en , 
som desse voro till en del rebeller mot Påfvedömel och denna Rätt. 
Ros de Gennaniska folken förefunnos blott Particnlar-forinationer utan 
något gemensamt förbindande. Jfr W arnxönig 1. c. s 3 9  o* f*

**) Sedau Vestphaliska fredsslutet utgjort en praktisk tillämpning 
• f  den nya lärans satser, fiugo dessa satser ( 1 6 6 1 )  äfven vid H e i 

d e l b e r g s  Universitet en ny serskild Lärostol, hvarifrån de borde före
dragas, o c h  S a m .  P i/f f e n d o r f  blef deu förste iunehafvare af denna Lä
rostol.

***) Det har emellan författare i Folk-Rätteus historia varit en stark 
•Irid emellan de olika meningarue, huruvida G rotius fattat problemet



afhandla de folkrättlma föreskrifterna for krig ochO O
fred, liar lian dock, isynnerhet uti inledningen kom
mit att beröra flere till Folk-Rätten hörande ämnen, 
dem lian i sitt arbete så fullständigt utredt, att hans 
skrift icke kan sägas liafva förbigått något ämne af 
större vigt. Jemte dessa förtjenster alt liafva sökt 
närmare bestämma begreppen af rätt och sedlighet, 
att liafva förkastat blotta våldet såsom sådant, det han 
förklarat ej ens i krig böra gälla, finner man hos 
denne Författare flere snillrika och skarpsinniga an
märkningar, både rörande de allmänna begrepp, dem 
han ställer i spetsen för hvarje serskildt ämnes af- 
liandlande, cch i de distinctioner, hvilka han upp
ställer, på cn gång såsom nödiga grundsatser och så
som utgångspunkt för ämnenas behandlande.. Dertill 
kommer, att hvarje sats upplyses och bestyrkes genom 
en mängd af väl valda historiska exempel, ehuru för
fattaren härvid någon gång råkat i en vidlöftighet, 
som blifv'i t klandrad i anseende till stundom origtig 
användning af det antika , och ett Öfversvall af citatio- 
ner. Man har anmärkt, att härigenom blifvit in- 
blandadt mycket af Politik, af Romersk Rätt, af Up
penbarelsens läror, samt en mängd allegater ur Gre
kiska, Latinska och Hebreiska skrifter, h v il ket allt 
esomoftast ej stått i något samband med den rena 
Folk-Rätten såsom vetenskap. Men dessa, visserligen 
till en del grundade anmärkningar, äfvensom sakna
den af en egentligen strängt genomförd härledning 
af Folk-Rättens princip, hvarom snart mera, kunna 
icke i en billig granskares omdöme anses böra i vä- 
sendtligare hänseende nedsätta de stora förtjensterna

für siu framställning i mer eller mindre vidsträckt betydelse. Jfr V. Omp- 
ted a  1. c. s. j (j2. Vi fj  tillfälle dcroin snart vidare yttra oss.



lios denne författare i egenskap af förste grundlägga- 
ren af Folk-Rätten såsom vetenskap.

I afseende på frågan om Folk-Rättens yttersta 
princip, enligt G r o t ii  äsigt, liafva många olika me
ningar gjort sig gällande hos den berömde Författa
rens commentatorer, och hos skriftställare i Folk- 
Rätten och dess historia. För att bestämd t kunna 
bedöma dessa olika meningars halt, och göra G r o t iu s  

full lättvisa uti förevarande fråga, erfordras, att taga 
noggrann kännedom ej blott af speciella yttranden > 
som, ofta genom origtig uppfattning, grundlaggt för
villande omdömen, utan af Författarens hela tanke
gång, sådan densamma linnes uti den ifrågavarande 
skrilten framsläld. Resultatet af denna granskning 
böra vi så mycket häldre här meddela, som vi på 
detta sätt vinna det dubbla ändamålet, att redovisa 
hufvudprinciperna i ett elassiskt arbete i Folk-Rätten* 
och derjemte gifva en förberedelse för den begrepps- 
construction, som vi anse för den mest tillfreds
ställande.

Då G r o t iu s  uti inledningen till sitt arbete fram
ställer det allmänna begreppet af Folk-Rätten såsom 
vetenskap, förklarar han den vara i/h id  ju s , quod 
inter populos phires aut populorum rectores interce- 
d i t ,  s ive  ab ipsa natura pro jectum  ,  aut d ivin is  
constitutum  leg ibus, s ive  moribus et pacto tacito  
introductum . Denna begreppsbestämning har föran
led t en högst olika och rnångartad uppfattning hos 
1 ans commentatorer. Somliga liafva inlaggt i nyss
nämnde uttryck den meningen, att G r o t iu s  i de

*) Och dessutom hvilken oändligt stor praktisk vigt ocli iuftytelse 
ägde icke G r o t i i  i Folk-Riillen classiska skiifter till förlikande af alla 
de strider, som så  olyckligt söuderslelo Nationerna under hans samtid? 
Måhända har icke n å g o n  skrift, med undanlag af Chrislendomeus heliga 
uikuud, v a r i t  af ett s å  v ä l s i g n e l s e r i k l  iufljriaude for menskligheteu.



uppgifna orden velat grundlägga trenne serskilta ve
tenskaper, neml* Natur-Rätten (ab ipsa natur a ) , en. 
Gudomlig allmän positif Rätt ( jas divinum positi
vu m  universale) och sluteligen Folk-Rätten (ju s gen
tium  moribus e t pacto tacito) såsom grundad på fol
kens seder och tysta öfverenskommelse. Enligt den
na åsigt skulle således Folk-Rätten, såsom i sagde 
hänseenden emot de båda andra vetenskaps arterna 
contradistinguerad, endast grunda sig på bruk och 
tysta fördrag, och i följd deraf sakna en allmän för- 
nuflsgiltig grund. Men vid närmare granskning fin
ner man, att G r o t iu s  är oförtjent af livad man här- 
utinnan laggt honom till last. De citerade uttrycken, 
som utgöra sjelfva begynnelsen i hans prolegomena, 
hänvisa på behofvet af Folk-Rättens bearbetning 
( jus  quod a ttigeru n t pauci) då deremot den så kal
lade Civil-Rätten blifvit af många bearbetad och ut
redd. Det är efter vår tanke ett missförstånd af För
fattarens mening, att uppfatta de ifrågavarande ut
trycken såsom sjelfva grundprincipen för hans åsigt, 
och att, livad än mera förvillar, så analytisera och 
söndra sjelfva perioden, att blott dess sista afdelning 
fattas såsom tillhörande ju s  gentium } enär det visser
ligen var G r o t ii  mening, att både ipsa natura och 
divin  æ leges lika mycket, som mores et pacta j  skulle 
utgöra Folk-Rättens källa. Sjelfva de begagnade or
den ”ju s inter populos plures et populorum rectores” 
gif va uttryckligen tillkänna, att Förf. här åsyftar in
gen annan rätt än Jus G e n t i u m hvilken ock der- 
före ganska rigligt utaf flere commentatorer här blif- 
vit in margine tillagd, och hvarupj)å alla de öfriga 
anlörda uppkomst-källorna jemväl, enligt Författarens 
tankegång, fullkomligen inpassa.

I spetsen för sin framställning antager Grotil'3 
en hufvud-d ist in clion  af Sus i naturale och voluntct*



7'ium *), 1) n a t u r  a l e  y d icta tum  rectæ rationis 3
convetiiens cum ipsa natura ra tion a lij ocii 2) v o 
l u n t a r i u m  cc) quod e x  vo lu n ta te  originem  ducit;  
och jus voluntarium  sönderfaller åter i a) divinum
b) humanum . Såsom en subdivision af ju s  vo lu n ta
rium  humanum  ***) antages vidare 1) Jus C iv ile , quod 
a potestate c iv ili proficiscitur 2) Jus arctius pa 
tens j  som väl ieke låter härleda sig från högsta ntag- 
ten i Staten, men dock är densamma underordnadt 
såsom patria  potestas m. m. och 3) Jus la tius patens 
det egentliga ju s  g e n t i u m som har sin förbindlighet 
genom alla eller många folks sammanstämmande vilja. 
Det är hufvudsakiigast ifrån sistnämnde yttrande, 
som llere commentatorer «J) funnit styrka för sitt på
stående, att G u o t iu s  icke såsom grund för Folk-Rät
ten antagit ett Jus n a tu ra le_, utan blott denna sist 
beskrifna afdelning af Jus voluntarium . Men att en 
sådan mening vore att ej göra full rättvisa åt ska
paren af den vetenskapliga Folk-Rätten, hafva vi redan 
sökt ur en synpunkt antyda. Dcrlill skulle ännu 
kunna läggas flere skäl. Ett af dem och det förnäm
sta hämta vi från hela den grundåsigt, som finnes ut
vecklad uti G r o t ii  skrift. 11 varje uppmärksam läsare 
der af skall nemligen stadga hos sig den öfvertygelscn, 
alt ej blott ett ju s  consuetudinarium  et pactilium  y 
utan verklig allmän Förnufts-Rätt utgör källan för de 
satser, som i denna skrift utvecklas. Således måste

* ) Cap. I. $. 9 .  * * ) Cap. $. i 3 .

***) L. I. Cap. I. $. 14 .

•}•) Den af våra Läsare, som önskar ingå i detaljerad granskning af
alla skäl för och em ot, hänvise vi till P u ffex d o k fii Jtts IN at. el Gent.
Lib. I ï .  Cap. 5 . §.  23 . B a r b e y r a c  i dess Franska Öfversäilning » f 

G r o t i u s  Not. T . I. sid. 5 6 . B e r t I i n g  de Jure Gentium Kulant. 
C o c c e j i  Grot. Illustr. T . I. p. 3 2 & 1 6 8  och v. O j i p t e d a  1. c. 
s. 2 o 3  o. f.



hans eget arbetes hela sammanhang och innehåll få 
godkännas såsom det bästa bevis emot en sådan grund
förvillelse, om ock någon anledning dertill må anses 
förefinnas uti mindre bestämda och väl valda uttryck *). 
Det torde utan svårighet kunna förklaras, hvårföre G. 
sökt, att, förmedelst en konstlad division och sub
division bereda sig tillfälle till distingverande af Jus 
Gentium  från Rättens öfrige delar. Han var der vid 
mån om att befria sitt Jus Gentium  ifrån det slags 
förherrskap, som Natur-Rätten sig deröfver tiilegnat. 
För detta syftemål inleddes lian att begagna uttryck 
af den vacklande och obestämda beskaffenhet, alt 
man ansett honom vilja utesluta ju s  naturale från 
all inflytelse på detta ju s  gentium . Men att hans 
mening icke kunnat vara sådan, tillkännagifves både 
i allmänhet af hela det föreställningssätt, som fort
går genom hans prolegomena, och specielt af ett ut
tryck, som förekommer i 17 §. af desamma. Efter 
det neml. Förf. näst förut ordat om rättigheter, som 
grunda sig på consensus in ter c i v i t a t e s och yttrat, 
att dessa rättigheter utgjorde Jus G entium > tillägger 
han ” quoties id  nomen a ju re  naturali distinguimus’ 
ifrån hvilka yttranden den slutsats synes kunna till
förlitligen dragas, att G r o t iu s  sjelf gör skillnad mel
lan Folk-Rättens dubbla betydelse, Såsoin antingen 
grundad på ju s  na tura le**), eller med andra ord på

* ) En forskare i  G r o t i i  Folk-Rätts system skalle i enlighet med 
detsammas bestämda innehall och syftning finna sig böra utbyta den h . i r  

ofvan af Författaren sjelf gifna definitionen af Jus Volunldtiunb gen
tiu m ,  mot den vidsträcktare begrepps bestämningen, att detta J. Gent. 
Vol. omfattar alla de Folk~Rättens grundsatser, hvilka icke kunna ome
delbart bärledas frän Förnufts-Rälleu blott säsom sädan? utau härllyia 
frSn, Folkeus fria vilja.

* * )  En a f  G r o t i i  utmärklare commenlatorer II. C o c c e j i  grundar b ä r  

pä Stskillige ur Prolegomena anförde ställen följaude raisonnement. 
Folk-Hälten skulle anses uppkomma genom blotta Gentium consCO-



recta  ra tio j natura ra tionalis, den naturliga Folk- 
Rätten å ena sidan ; och såsom grundad blott på folk
slags consensus, eller efter hans terminologie, vill
korlig Folk-Rätt.

Att för öfrigt G r o t iu s  icke uppställt ett system 
af allmängiltiga förnuftsgrundcr för Folk-Rätten, må 
medgifvas, äfvensom att han för llere af sina fornufls- 
bud ansåg sig behöfva vädja till yttre auetoritet, stun
dom af den uppenbarade Religionen, stundom af Mo
raliska sentenzer, uttalade af forntidens vise o. s. v. 
—  livilket allt minst bör räknas en man till nack
del,  som inlaggt så stor förtjensl om sin vetenskap. 
Många af dessa förhållanden böra ock tillskrifvas det 
tidehvarf, hvari han ltfde, hvarunder auetoritets- 
tron ännu ägde så stort välde, hvarförutan bör an
märkas, att G r o t u  närmaste syftemål var, icke att 
i allmänhet uppföra Folk-Rättens vetenskapliga bygg
nad , utan att bestämma och till utöfning befordra 
ju s  belli et pacis enligt titeln af hans skrift. Dess
utom ingår det, såsom bekant är, i G r o t ii  hela före
ställningssätt af Stat och Ratt, att mera fästa sig vid 
principen af socialitet °) och folkens sammanslämmig-

s i is , så måste bär förutsättas både i )  omnes gen tes con ven isse , och 
a )  i us a liquod commune inter se constituisse ; men då enligt er
farenhetens ojäfviga vittnesbörd intetdera i verkligheten inträffar, ocb lik
väl ej kan bestridas, att Folk-Rätis-reglor af allmän beskaffenhet gif- 
v a s , så slutar han ”certissim um  ig itu r est non duri ju s  gen tiu m  
n is i quod ratio  n a t u r a l i s  in ter gentes constitu it I .e .  s. X X X II. 
N ot, c ,  —  en slutledning hvars riglighet i afseende på antagandet af 
allmänna föruuftsgrunder för Folk-Rätten icke kan bestridas, om än man 
må deruli finna ensidighet i den punkten, all ej en positiv Folk-Rätt 
synes enligt detta raisonnement erkänd.

*) H om in i proprium  est socia le prol. § . 5 — 17. Men denna 
dubbelhet af principer har den följd med s ig , att ej heller en strängare 
cousequenz kan bibehållas i sjelfva deduciioueu. För öfiigt sökte G ro-



h et, än att egentligen grunda sin åsigt på en strängt 
genomförd princip af en allmängiltig förnufts-rätt. 
Att dock förnufts-rättens fordringar af honom erkän
des i deras absoluta värde, synes af Here yttranden, 
såsom t. ex. i antagandet af ju s  naturale aileo immu
tabile > u t ne a Deo quidem m utari queat. °)

Sålunda äger G rotius den obestridliga förtjen- 
sten att hafva grundlaggt Folk-Rätten såsom veten
skap. Denna vetenskaps historia ådagalägger, huru 
de en . gång väckta forskningarne tilldrogo sig tän- 
karnes uppmärksamhet, dels i osöndradt samband, 
med Natur-Rätten såsom hos P uffendorf °° ), dels i en  
egen system atiskt ordnad framställning såsom hos 
W olff Dessutom uppstå tid efter annan en
m ängd af skrifter i ett ämne så praktiskt vigtigt, 
som det ifrågavarande, af hvilken rikhaltiga littera
tur läsaren hänvisas att taga kännedom hos v. Ompteda 
L itte ra t. des gesam t, sowohl natürlichen als positiven

•pus iifveu h y a stöd für sin  asigt bade i Chi istcndomeu och i den posi- 

tiva rälts-förfatluiugeu.

* ) I<. I. Cap. 1. 1 0 :  5 . För öfrigt finner man öfverallt, lmrn

G r o t i u s  söker inskärpa Religionens o c h  Sedelärans fordringar emot allt 

våld o c h  godtycke.

**) E lem enta Jurispr, U niversalis  Lib, I. 2  4. ”  Prceter isthoc 
( ju s  naturae) nullum d a r i ju s  gen tium  arbitramur'.'

Jus gentium  methodo scient ifiea pertractatum , in quo ju s  

gen tiu m  naturale ab eo , (quod vo lu n ta r ii , paclitii et consuetu
d in a r ii e s t , accurate distingu itur , Hal. 1 7 4 g , dels såsom 9 :e toineu 

af lians stora Verk Jus N a tu ra l,  dels ock serskildt ulgifvcn. Alt den

na F örf., ehuru han 6pecielt bearbetade Folk-Rätlen, dock vidhöll den 

gamla satsen om Natur-Rätten såsom hufvud-vetcnsknpen, synes af sat

sen "Jus gentium  orig inarium  est non nisi ju s  n a turce ad  gen_  

tes adplicillum ”, Prol. 3 ', eu sals, sonr kan vara rigiig, cudasl j 

delta ju s  naturœ  jemväl intages och afliandlas hvad vi benäinu* a ll-  

- män Förnufts Rätt.



Völker-R echts j  och dess fortsättning af van Kaupt7. 
N eue L itte r . V olk . Recht.

Ulan att här kunna inlåta oss i någon utförli
gare redovisning för desse serskilte författares tanke
gång, anmärke vi blott i allmänhet, att af de egent
ligen philosopliiske skriftställarnc få egnat någon ser- 
skild uppmärksamhet åt Folk-Rätten och utrednin
gen af dess princip; att utgångspunkten af de tleste 
sådane natur-rättliga systemer, som tillhört antingen 
Kantiska eller Ficliteska Skolans grundsatser, varit 
begreppet af den menniskan medfödda friheten; att 
de högsta rätts-principerna °) såsom ”att mensklighe- 
ten ej får behandlas blott såsom medel”, ”att livarje 
handling blott är rättmätig, så vidt den är förenlig 
med maximen af allmän frihet” m. fl., tillika’ anta
gits såsom principer för Folk-Rätten, utan att den
samma gjorts till föremål för någon speciell under
sökning. Uppå dessa skäl anse vi oss så mycket 
mindre böra speciell granska desamma, som vi i det 
följande få tillfälle att serskildt bedömma sådana hit
hörande skrilter, som serskildt omfattat Folk-Rätten, 
och livilka i allmänhet mindre gått ut på deductio- 
nen af dess princip, eller den s. k. rena och natur
liga Folk-Rätten, än den använda eller praktiska. 
Om vi i det följande finna oss föranlåtna alt serskildt 
fästa oss vid den Hebreiska åsisten i förevarandeO  Oä m n e ,  torde läsaren till  detta undantag finna fu l l  an
le d n in g  både i den sjelfsländighet, som utmärker  
H egels uppfattning af rättens begrepp, och i de be
röringspunkter , som äga rum emellan hans åsigt a f

* ) Alskillige af dessa principer iiro samlade och i korthet uppgtfua 
hos W arnkönig R echtsphilosophie a ls N aturlehre des R echts  
s. i 4 G o. f . ,  samt äiiou vidlöftigare bade uppgifue Och granskade i d e  
ofvan citerade skrifterua af Hess och v. XUumer.



Folk-Rättens Princip, ocli den, som vi anse mest 
tillfredsställande.

Denna historiska framställning af Folk-Rattens 
öden, liafva vi ansett såsom den tjenligaste förbere
delse för utvecklingen af vår egen åsigt, rörande Prin
cipen för denna vetenskap. Om vi nu till en början 
utgå från den enklaste synpunkt, hvarur vårt ämne 
kan fattas , så linna vi naturligt, att man vid; betrak
tandet af det förhållande, livari tvenne eller flere 
bredvid livarandra bestående folk befinna sig, tän
ker att en viss analogi äger rum mellan detta för
hållande och det mellan individer, livilka med hvar
andra stå i beröring. I båda fallen kan neniligen 
denna beröring icke undgå att föranleda collisioner, 
hvilka likaväl måste inträda mellan de coexisterande 
Staterna, som emellan individerna. Så väl till före
kommande af dessa collisions-fall, som ock till deras 
slitande, sedan desamma inträffat, måste man tänka 
sig en regel gifven för ömsesidigt handlings-sätt, så 
vida neniligen rätten skall, enligt förnuftets fordran, 
kunna göra sig gällande. Väl kan och bör medgif- 
vas, att denna regel nödvändigt ingår i hvarje men- 
niskas förnuftiga och sedliga character, samt att, ur 
denna synpunkt, förnuftet och det förnuftiga är det 
enda rätta. M en, förmedelst erkännandet af hand- 
lings-regelns allmänna förnuftsgilltighet, är blott prin
cipen för problemets lösning antydd , men sjelfva pro
blemet ännu icke upplöst. Ty för realiserandet af 
denna förnufts-rätt i det förutsatta fallet af indivi
ders eller Staters coexistenz, erfordras jeinväl organi
serandet af en yttre tvångs-rätt. Nu kunde genast 
invändas, att eftersom- reglorna gifvas al samma för
nuft, så skulle här ej tvenne serskildta vetenskaper 
vara al nöden. Men då för slitandet af collisioncn 
mellan individer förutsattes Stat, och en deri organi-



sérail tvångs-magt, som står öfver de colliderande, 
äfvensom en dömande ocli verkställande niagt, som 
förverkligar rätten; sa muste härvid frågan väckas, 
huruvida en sädan tvångsrätt kan jemväl i Folk- 
Rätten antagas säsom existerande? Skulle det nu vid 
den undersökning, som vi här hafva för afsigt att 
genomföra, kunna ådagaläggas, att en sådan tvångs- 
magt strider mot Folk-Rättens vetenskapliga idee, så 
finner man redan i denna, här blott antydda om
ständighet, både att den nämnda analogien blott kan 
fullföljas till en viss gräns, och att vetenskapens in
téresse ovillkorligen fordrar en serskild utredning af 
Folk-Rättens allmänna princip.

Till en början finne vi, att då det tillhör Rätts- 
philosophien att genetiskt deducera rätts-ideen ur för
nuftets väsende, att uppgifva den allmänna grunden 
till rätts-vetenskapen, samt derigenom uppvisa Cha
rakteren af Statens rättliga sida såsom ingående i 
consti uctionen af dess ide, och då sammanfattningen 
af begreppet rätt, futtadt ur dess objectiva synpunkt 
och redan modifieradt genom Statsföreningen, sön
derfaller i de båda hufvud-afdelningarna, Privat-Rätt 
(J u s P riva tu m )  och Offentlig rätt ( Jus P ublicum ), 
och då den offentliga rätten kan vara dels inre, dels 
yttre; så måste i den allmänna Rätts-läran uppvisas 
en gemensam grundval för båda, och således i detta 
hänseende rättsbegreppets ursprungliga construction 
liksom bringa till existens i vetenskaplig mening äl
ven det begrepp, som förekommer i de speciella lä
rorna 1) Läran om Staten, Stats-Läran i inskränktare 
mening, och 2) Folk-Rätten, vetenskapen om Folks 
eller Staters inbördes förhållanden. Men i och ge
nom detta medgifvande, att rättens ursprungliga de
duction ur förnuftets väsende bör på .ett vetenskap
ligt sätt utreda den gemensamma grunden för h e la



rättsvetenskapen i dess allmännaste bemärkelse fattad, 
äfvensoni for alla dess speciella delar, vilje vi for 
ingen del anses biträda det föreställningssätt, som 
uppfattar Staten e n d a s t  ur denna formella synpunt, 
såsom en blott rätts-anstalt till bestånd och skydd af 
de menskliga individernas rättigheter. Tvertom an
se vi bärutinnan ligga en icke ringa ensidighet, hvars 
grunder och följder vi så mycket häldre måste här 
korteligen antyda, som de grundsatser, ifrån hvilka 
läran om Staten utgår, i väsendtligt hänseende in
verka på Folk-Rätten såsom vetenskap, emedan Sta
tens fullständiga idée äfven förutsätter en fulländad 
organisation af alla Staters ömsesidiga folkrättliga för
hållanden.

För att således antyda dessa grunder och följder, 
anmärke vi, att en större vigt, än vanligen inses, 
bör läggas på den omständighet, alt man, dels un
der den införda benämningen af N a t u r - R ä t t ,  sub- 
sumerat h e la  rätts-vetenskapens philosophiska grund
läggning, dels ock antagit ett, ehuru på olika sätt 
uppfattadt, begrepj) af det så k. Natur-tillståndet, 
såsom hithörande forskningars utgångspunkt, Sjelfva 
benämningen af Natur-Rätt synes från början vara 
hämtad från de Romerska Juristernas **)- vanliga sätt 
att härleda rätten. Denna rätt hade, såsom bekant 
är, i allt livad rörde privata rätts-förhållanden, vun-

* )  Ä f v e n  C ic e r o  i s i t t  e k le k t i s k a  p l i i lo s o f e r a m le  säger "Non lex 
scr ip ta  sed  n ata  est, quam non d id ic im u s, accepim us, legim us
verum  ex n a t u r a  ipsa arripuim us hausim us, expressim us , a d  
quam  non docti sed J'acli, non in s titu ti sed im buti sumus, Cio, 
p ro  M ilone  ; p 8  e i t  a n n a t  s t ä l l e :  "hominibus ratio  a n a t u r a  data  
e s t : ergo et lex: si l ex,  ju s  quoque: a t omnibus ra tio : Jus  
ig itu r  datum  est omnibus y o d i  i u p p s a t s e n  de I^egib. i : 5 .  n(9m 
(ura  Ju ris explicanda est et ab hominis repetenda n a t u r a ,



nit uli den Romerska författningen. *) en serdeles hög 
grad af utbildning, hvilken jemväl på den Canoni- 
ska rätten öfvade en stor ocli mångsidig inflytelse. 
Då nu nästan alla upptänkliga rätts-normer ansågos 
i detta Romerska Rätts-system redan vara uppgifna, 
bör det så mycket mindre förundra oss, att man, 
såsom ock Giossatorerna gjorde, äfven tillämpade 
Privat-Rättens positiva stadganden på offentliga rätts
förhållanden, som man tänkte sig dessa förhållanden, 
jemväl dem Slater emellan, enligt den naturliga ana
logien af förhållandet mellan individer. Sålunda kom 
denna Natur-Rätt, hvars omfattning blef i mån af 
dess utbildning allt större och större, att efterhand 
omsluta tvenne hufvuddelar, den Enskilda och den 
Offentliga, under hvilken sednare hufvuddel hänför
des läran om Staten, eller hela den omfattande veten
skap, som vi benämna Jus Publicum. Att i all
mänhet denna sistnämnda lära, såsom serskild be
traktad, föga skulle hos Romrarne kunna utbilda sig, 
är redan of va n före visadt, såsom en naturlig följd af 
delta folks både character och verldsåsigl. I nära 
samband med det individuella frihets-begreppets suc
cessiva utveckling, dock altid med den inskränkning, 
att individen blott gälde såsom beroende af Staten, 
bildade sig helt naturligt den ensidigt fattade juri
diska åsigt af Staten, hvarigenorn dess blotta rätts
sida, dess character af en tvångs- och säkerhets- 
anstalt gjordes till hufvudsakligt föremål för forsk- 
liingarne. Ett sådant t vå 11 gs-begrepp erhöll ock 
lätteligen insteg i de Nyares hithörande undersöknin
gar i följd af dessas utgångspunkt, nemligen begrep-

*) Romerska Rältens nära förvandskap med Nalur-R.-iueii i äldre m e
ning kan äfven ur philosophiska grunder ådagaläggas. Se F. 1. S ta h l  
die P liil. d. Hechts nach gesc/iichtl. ansichlen i er P . d ie G ene
sis d. G egenw art. R ech tsphilos. s. i o 4 .



pot af ett N a  t u r - t i l l  s tå nd. Vi känna, hvilken 
vigtig rolc detta begrepp spelat i frågan om att ut
reda de rättigheter, som tillkomma menniskan enligt 
hennes abstracta natur. °) Huru som helst detta till
stånd uppfattades, än historiskt såsom ägande erfaren
hets verklighet, än fictift såsom en blott abstraction, 
livaremot intet i verkligheten ansågs svara, än såsom 
ett rältslöshets-tillstånd med dess resultat af ett bel
lum omnium inter omnes o. s. v., så uppstodo dock 
i alla dessa fall stora svårigheter att förklara detta 
tillstånds öfvergång i ett verkligt rätts-tillstånd, m. 
a. o. att bestämma gränsens beskaffenhet mellan natur- 

• tillståndet och det sociala. För problemets möjliga 
lösning och för organisationen af det borgerliga till
ståndet måste till collisionernas biläggande och skydd 
för de sammanlefvande individernas rättigheter, natur
tillståndets ofrid och rättslöshet utbytas mot rätts
säkerhet, och sättet att vinna detta syftemål blef 
städse ett tvång af mer eller mindre mekanisk be
skaffenhet, men dock allid liggande inom den sfer, 
som vi beteckna med uttrycket juridisk förpligtelse 
eller rät Is-tvång. En så beskaffad ensidighetåter finne 
vi i de Nyares åsigt af Staten, under livilka specielt 
olika former än dess utgångspunct må framställa sig, 
såsom antingen ensidigt rationalistisk, empirisk, ma
terialistisk, eller criLisk. Alla dessa föreställnings-sält

Vi k u n n e  cj annat än biträda Ad. M u l l e r s  m ening, da lian an
för éåsom en af grundförvillelserna i de Nyares Statsliira, alt dessa halla 
sig vid en a b s t r a c t i o n  a f  S t a t e n ,  i följd livat af de sei skilta meu- 
niskorua ställa sig t ito in  Staten. I nära samband med denna abstra
ction star jemväl den skarpa serskiljniug mellan pligtens ocli rättens 
läror, i följd livaraf n t sk i 1 lige tänkare söndrat menniskan i tveune väsen
den , för livilka man ej ens velat godkänna förnuftet sasoin gemensam 
föreningspunkt. Huru, efter sadana söndrings-processer, det skall kunna 
lyckas alt ingjuta andeligt lif ocli förnuftig handlings frihet i Staten eller 
hos individen, derpS inå m a n  i  sauuing undra!



hafva det gemensamt, att genom inflyttning jemviil 
af Stals-läran under namn af Offentlig Natur-Rätt in 
pä Natur-Rättens ’') område, såsom en del af denna 
sednare, endast kunna förklara Statens tvångs-sida, 
eller den af en blott rätls-inechanism, utan att i 
åsigtens grundbegrepp eller utgångspunkt kunna gene
tiskt förklara Statens inre idee eller dess positiva 
innehåll*

Ett annat begrepp står jemväl i niirmaste Sam
band med denna ensidigt juridiska åsigt af Staten, 
lieml. begreppet af det äfvenledes blott ur juridisk 
synpunkt fattade f ö r d r a g ,  som skall bilda uppkom
sten af den tvångsmagt vi nyss omtalade. Om man 
i en Stats-lära må anse sig behöfva förd rags-begrep
pet, så bör man, efter att i sjelfva principen halva 
ogillat det förvillande delegations-begreppet °°) ,  så- 
soin grunden för all myndighet i Staten , med skarp 
consequent vidhålla den grundsatsen, att detta for-

*) Här är tillfälle att anmärka ett misstag lios en för begreppsreda 

eljest utm.irkt Förf. Dä S n e l l m a n  ( i  Läran om Staten s. i 3 7) \ill be

stämma Nairn - Rättens förhållande till Civil- och Crim iual-Lag, yttrar
lian ” Oiu icke (den positiva) Lagen tilläde något till dessa (Nalur-

llättens bestämmelser) sä vore kousequensen densamma, som ur Natnr- 

IIalten måste härledas, alt nemligen menniskaus oafvisliga rätt är att 

göra orätt.” I denna sats ligger en dubbel irring, dels förnekandet af

Natur-Rättens obestridliga uppgift att omfatta ocli framställa Förnufts- 

R ätten, som icke kan slå i strid med sig sjelf, dels i misskännandet

af det ovillkorliga beroende, bvari den positiva rätten maste sta, hänförd 

till Natur-Rätten , såsom dess allmänna både grund ocli norm. Derifrån 

att positif lag , såsom i det af Förf. framstälda exemplet complelterar 

Natur-Rättens bud geuom tillagda nya bestämningar, får för ingen del 

dragas den slutföljd ”alt Natur-Rätten letimar rum för det orätta.”

** ) Man känner ur den nyare St 1 « Lärans historia, bvilken m iss- 

ledande inflytelse tleita af L o c k e  införda delegations-begrepp haft p å  

alla hithörande tliscussioner. Falskbeten af en sällan delta begrepps 

anvauduing är åtlagalaggd af B iuerg, Svea VI. s. ii 5 o, f.



drags-begrepp su tiiveket mindre kan anses utgöra 
grunden till Staten sjelf, som Statens idee såsom nöd
vändig ur förnuftets ocb niensklighelens väsende här
ledd, är a f  a l l t  a n n a t  o b e r o e n d e .  Deremot är 
det ingenting, som hindrar att tänka detta samma 
fördrag såsom grund till ett visst p o s i t i f  t rätts
förhållande mellan fria och sjelfständiga individer 
med tillagd betingning, alt fördraget icke desto- 
mindre har Here gemenskaper som besläuult skilja 
detsamma från ett blott juridiskt af La I. Ty genom 
alt hänga sig Jäst vid detta blott formella fördrags- 
begrepp uppkommer i sjelfva grundprincipen en ir
ring, som förhindrar uppfattandet af Stats-lärans pro
blem i dess allmänna och positiva mening; hvarför- 
utan en icke aflagsen tids historia bevittnar, huru- 
ledes detta falska föreställningssätt af Staten, såsom 
grundad på ett Contract (Contrat Social'J hvilket, i 
likhet med hvarje annat juridiskt contract ej längre 
borde vara förbindande än paciscenterna å ömse sidor 
voro dermed belåtna ° ) , jemte de på denna grund- 
åsigt bygda läror olyckligt inverkat på det praktiska

* )  Iläraf diages helt naturligt den slutföljden, att.ej LIoll pltiralite- 
len af Statens medlemmar kumia fatta beslut om Upplösandet af detta 
Sam liälls-Conlract, utan äfven d e n  e n s k i l d e  borde ktinua ur Siateu 
utgå, enar lian ej langte ansäge den allmänna viljan vara ett utltyck af 
siu enskilda. Dä H ousseau, bvilken lör alt rädda consequeuzen i sin 
tankegång, måste uttryckligen inedgifva ( Cor/tr . 6'ot?. L iv .  Ill Chap.
i 3 ) denna de enskilics ratt, likväl insåg, till hvilken godtycklighet allt
skulle leda, förbjöd han inedborgaren att ”deserera” Staten, d. v. s. 
alt lemiia Statsförbundet, då liaus tjeust af detsamma påkallades. Genom 
denna inskränkning af priucipeu försvinner hela raisonnementels följd
riktighet, ty nu blir det åler i yttersta rummet den allmänna viljan, 
som skall afgöra, om denna individs tjenst erfordras. Pä detta sätt
åter måste ett beroende inträda, som strider mot den i spetsen för hela
systemet salla godtycklighets principen. Erkänner man äter viljans för- 
nufiighet, såsom dess verkliga frihet, så försvinner detta eljest ouudvik- 
liga dilemma.



liiVet till inbördes brig medborgare emellan ocn der- 
af föranledd anarchie. Ej blott på Stats-Rätten i in
skränktare mening, utan äfven på Folk-Rätten, som 
utgör föremål för vår närvarande undersökning, är 
en positif och genetiskt construcrad åsigt af Staten 
lika väsendtligt inverkande. För båda dessa veten
skaper är det af lika vigt, att böja sin utgångspunkt 
öfver den af det negativa tvånget, af ett blott juri
diskt contract, såsom förlikande individernas rätts
anspråk. Om man, undvikande att i Natur-Rätten 
såsom generiskt begrepp inskjuta läran om Statens 
och Folkens rätt, blott såsom underafdelning, söker 
att åt båda vindicera en allmän fornufträttlig grund, 
så skola derigenom beredas vigtiga fördelar ej mindre 
för den offentliga rättens vetenskapliga grundläggning 
i allmänhet, än ock för denna rätts speciella och 
praktiska resultater.

Men utom de af oss redan uppgifna källorna till 
förvillelse i hithörande begrepp, se vi äfven på annat 
håll en sådan, som haft till resultat ej mindre be
tänkliga följder. Det är nemligen det E m p i r i s k a  
föreställnings-sättet, som äfven kunde kallas det ma
terialistiska, emedan detsamma mer eller mindre up
penbari förvandlar läran om Staten till en blott klok- 
hetslära med syftemål att undervisa Folkens Styrelse 
om bästa sättet, att åt hvarje Stat förskaffa de möjli
gen största materiella fördelar. ~ Utan alt här fästa 
oss vid det för folkens ömsesidiga rättigheter krän
kande våld, livarom häfderna vittna, såsom naturlig 
följd af denna praktiskt förderfliga lära, måste vi här 
redan ur theoretisk synpunkt, uppställa såsom en all
män grundsats, att vetenskapen ej kan undgå, att 
strängt ogilla allt, som strider emot Sede-Lagen, ehu
ru fördelagtigt detta än må synas, att statsklokheten 
måste omfatta, såsom sin första oafvisliga grundsats,



-att aldrig dess Åtgärder stA i strid med sedlighetens 
a 11 niä 1111a och ovillkorliga bud, och att således sam
ma förnuft, som ined samvetets oeflergilliga fordrin
gar för individen utstakar hans handlingssätt äfven 
med uppoffring af den enskilda nyttans beräkningar, 
da dessa strida emot sedelagen, jemväl meddelar Sta
ternas styrelse de föreskrifter, hvarefter dessa böra i 
sina offentliga åtgärder verka. I följd deraf måste 
således denna materialistiska åsigt såsom helt ocli 
hållet stridande mot Förnufts-rättens grundsatser, 
förklaras alldeles otillfredsläIlande och origtig.

För alt i sjelfva den vetenskapliga forskningens 
utgångspunkt undvika dessa och andra källor till 
misstag, bör man strängt vidhålla den sanningen, att 
Staten är s i t t  e g e t  ändamål, och att densamma så
som ett sjelfnödvändigt förnufts-instilut icke behöfver 
utom sig söka ett sådant mål. Enär nend. mensk- 
ligheten ieke kan länkas uppfylla sin bestämmelse, 
och ernå den grarl af intellectuell utbildning, somÏ5 O 7
af förnuftet föreskrifves såsom mål för hennes sam
mantagna krafter, utan den sociala förbindelse, som 
benämnes Stat 00 ); så behöfver man icke från något 
främmande håll hiirlcda hvarken det syftemål, Sta
ten bar att uppfylla, eller gränsorna för dess verk
samhet, såsom omslutande menniskans alla krafter. 
Den idee af en organism, en organisk förening af 
Statens medlemmar ifrån hvilken constructionen af 
Statens väsende bör utgå, bör ifrån sjelfva grund
principen atlägsnat all splittring af inenskliga kraf
ter, moraliska, religiösa t», s. v. i det man uppfattar

* )  Vi liänvise läsaren speciell i afseende på Momlens tillämpning 
pä (olkräliliga fnihållanden , lili livad längre ned scrskildl derom anlcires.

* * )  Jfr härmed livad i del föregående klifvit anlydt om det o iig -  
tiga foreslälluings-sättet att -ställa menuiskan u t o m  Staten.



menniskan och menskligheten i den osöndrade enhet 
eller helhet, som utur denna synpunkt utgör deras 
sanna väsende. Förnuftet fordrar med ovillkorligt 
anspråk en sådan, till grunden för all speculation 
öfver menskligheten liggande, enhet, och förnuftets 
anspråk härutinnan måste af vetenskapen hållas heli
ga. Denna på speculationens ståndpunkt uppfattade 
förnufts-enhet, hvari Statehs väsende måste sökas ocli 
finnas, och förutan hvilken Siats-Lärans problem ej 
kan undgå att blifva ensidigt fattad t, må sedermera 
göras till reflexionens object för att så medelst, genom 
dess analys af begreppen upplösas i beståndsdelar. 
På denna secondaira punkt af hithörande undersök
ningar kunna olika åsigter förekomma i fråga om ut
redningen af Statens verksamhet och beståndsdelar; 
men i samma mån begrepps-splittring införes i sjelfva 
grund-principen, och reflexionens analyserande fun
ction förvexlas med speoulationens, har man redan i 
sjelfva utgångspunkten förirrat sig, och söker förgäf- 
ves för vetenskapen om Staten den tillfredställande 
grund, som ensam kan förklara Scatens character af 
allmän förnuftsgilltighet.

Enär nu , på sätt vi antyd t , Staten, fattad i 
dess ursprungliga förnufts-idée, måste omfatta mensk- 
lighetens a l la  interessen, följer deraf den af alla till
fälligheter oberoende nödvändighet, som ingår i Sta
tens väsende. Hela det på förvillelse så rika begrep
pet af ett natur-tillstånd i dess abstracta eller histori
ska mening, försvinner alldeles på d e n n a  punkt af 
undersökningen, der fråga är om att vindicera Stats- 
ideens allmänna fbrnuftsgiltigliet och verklighet till 
dess positiva innehåll. Men i sammanhang dermed 
blifver ock, enligt denna åsigt, omöjligt, att admit- 
tera begreppet af ett juridiskt fördrag såsom Statens 

rund, emedan behofvet af ett sådant mellan-begrepp



såsom öfvergång från natur-tillståndet till det sociala » 
ytterst liv ilar ])A antagandet af det förra; hvarföre 
ock i oeli med detsamma, som Statens idce vindice- 
ras till dess förnufts nödvändighet, dessa frågor om  
natur-tillstånd, fördrag o, f. d. framflyttas till en an
nan station af undersökningen* De kunna nemligen, 
med bibehållen följd-riktighet, icke förekomma förr, 
an vid den redan deducerade grundprincipens analys 
i dess serskildta beståndsdelar, då man ock natur
ligtvis måste utveckla dess sjieciella clementer, neml. 
å ena sidan det formella eller rätts-sidan, Statens juri
diska element, och å den andra, det positiva, som 
ger innehåll oeli fyllnad åt denna form , Statens inre 
egenskap af dem meuskliga intelligensens bildnings
anstalt.

På den punkt af vår undersökning, der vi nu 
befinna oss, måste vi med några anmärkningar un- 
danrödja ännu en anledning till förvillelse. Ty 0111 
åtskillige forskare i dessa ämnen icke hafva med den 
stränghet, som begreppet, fordrar, serskiljt deduetio- 
lien af Statens idée från blotta exjxisitionen af denna 
redan gifna i dees innehåll, och sålunda hafva infört 
en begrepps förvexling, som i annat fall både bordt 
och kunnat undvikas, så hafva andra, vi kunde säga 
flertalet, beredt sig nästan oöfvervinnerliga svårig
heter genom att i mer eller mindre mån inrymma 
åt det empiriska eller 111. a. o. åt det h i s t o r i s k a  
en icke behörig plats inom den speculativa forsknin
gens område. Hvilka följderna varit speciell i a (seen
de på Folk-Rättens behandling, skall längre fram af 
oss uppgifvas; här vil je vi endast i allmänhet an
märka, huruledes till och med de former, livarun
der man hänfört hithörande undersökningar, tydli
gen bära vittne om ifrågavarande förvexling. Så 
t. ex. då man schematiserar åsigterna till de Iren-



ne*) at' DcSpuli (G ew alt-S tau t)  Theokrati Ç'Ghmbcns- 
StaatJ  och Rälts-Stat ( Rechts-Staat f^enitinft-SlaatJ  
liar nian tilläliU sig en på begreppens uhedning högst 
ofördelagligt inverkande ioi'blandning af del empiri
ska och rationella. Ty ej lä i er väl uägon, som vill 
anställa forskningar öfver Stålens yttersta väsende, 
på allvar kunna inrymma åt styrkans, cl. v. s. god
tyckets mag t egenskapen att vara grundval lor den 
sociala förening, hvars väsende just heslår i motsat
sen af godtyckligt våld, lika litet som länkaren lärer 
finna sig vid det mystiska föreslällnings-sält, hvar- 
igenom man antager, alt Gudomligheten omedelbart, 
och förmedelst vehiklet af en fortfarande uppenbarel
se ingriper i ledningen af folkets angelägenheter. *°) 
I sådana, för den vetenskapliga forskningen förvillan
de åsigler röjer sig inllylelsen af dylika i verklighe
ten förefindlliga styrelse-former, och sålunda har 
man, i stället för att hålla sig quar pä speeulutio- 
liens område, kastat sig in på empiriens.

* ) PnzEic Gedanke üb. Hecht S tau t ti. K irke. Stutg. i 8 4 a . 
I T li, s. 15 1. Samme Förf. liar (s i — 3 7 )  i afseende på Hätten i 
allmänhet fördelat hiifvudäsigleina i tienne classer, tien ualnrrluiukr 
mystiska och rationalistiska, emot livilka inan ock finner en motsvarig
het i classificalionen af Statsåsiglerna. Att jemval den först»äinila C l a s s i 

ficationen icke ar tillfiedställande till redovisande af tänkaines olika föie— 
ställnings-sätt lörautle Hällens väsende ocli ursprung, torde ej behöfta här 
bevisas.

**) Alt den Mystiska åsigten (den politiska Sitpra-naluralism en) 
vunnit en mängd anhängare löriieinligasl ibland Catbolska läran», bekän- 
nare såsom benägna för auetoritets tro i motsats mot protestaulismrus 
Ciiliskt rationella r ig t ning, låter lätt förklara sig bland annat af den 
ytterlighet, hvarmed den motsatta naturalistiska ja materialistiska opinio- 
neus- fdrfäktare, glömske lika mycket af all rätlshelgd och förnuflsvärde, 
som af sedlighetens nödvändighet, mer eller mindre öppet förklarat all 
Stats- och Jiälts-orduiug att -vara blott en produkt af den beräknaude 
egoism en, eller af den omtänksamma klokheten. Den ena ensidigheten 
alstrar vanligen sin m otsats, innan det lyckas sanningen alt göra sig 
gällaude.



För den uppmärksamme läsaren behöfve vi ej 
söka ett försvar for den vigt vi faste vid bemödandet 
•att för forskningen i Stals- ocli Folk-Rätten utfinna 
en tillfredsställande yttersta grundprincip. Ty i den 
mån vetenskapen uiäste oeftergifligeu fordra ett strängt 
inom sig bundet tankesystem, utvecklande sig från 
en princip, som i sig innesluter de sanningar, livil- 
kas förnufls-gilltighct skall ådagaläggas, i samma mån 
kan och får den vetenskapliga betraktelsen icke uti 
result a ter 11a inlägga något, som för sjelfva principen 
är i mer eller mindre grad främmande. Om nu, 
för alt med ett åskådligt och öfvertygande exempel 
be visa sanningen häraf, såsom grundval för Stats- och 
Folk-llättens vetenskap god kännes en i dess yttersta 
skärpa genomförd serskiljning af livad vi kunde kalla 
rättens sfer, såsom blott omfattande yttre förhållan
den, ocli samvetets eller den moraliska sferen, inom 
hvilken ej blott legalixelen utan äfven handlingens 
sedliga hall måste afses, om för att nyttja ett popu- 
lairt, af en genialisk tänkare*) begagnad t uttryck, 
rättens verld skiljes från samvetets, så må nian, se
dan denna genomgripande skillnad en gång blifvit i 
sjelfva principen hyllad, förgäfves söka, att på rätts- 
mechanismeiis förtorkade slam inympa sedligheten, 
såsom numera ej ägande en, ur förnuftets yttersta 
väsende härledd, med rätts-idéen gemensam rot. 
Också kan ett så beskalfadt ensidigt föreställnings
sätt omöjligen, utan att blifv« inconsequent, intaga 
uti resultaterna hvad icke ingått i dessas præmisser; 
än mindre kan det lyckas förklara ocli utreda, hvad 
Statens idee, såsom rent rationell, innehåller, då den 
måste tänkas såsom upphöjd öfver de i erfarenheten 

•gifua formerna för Slalslifvet. T y ,  att denna Sta
tens idée utgör en förnufts-realitet för alla tidehvarf,

* )  S t e f f e n » C airicai. d. Hei/igvt. V o l .  II. ». 4 3 3 .



och att således alla i verkligheten förekommande Sta
ter och Statsformer, hvilkas vexlande öden häfderna 
förvar» från slägte till slägte, endast utgöra mer eller  
m indre lyckade försök att till lefvande utveckling  
bringa denna förnufts-idée, kan och bör lika litet 
förnekas, som man å andra sidan bör bestrida vig
ten af det nationella elementet för bildandet af livar je 
folks styrelseform. Vetenskapens fordran, såsom så
d a n , lår och bör icke eftergifvas derföre, att mail lå
ter af erfarenhet och historia öfvertyga sig 0111 omöj
ligheten af en normal Statsförfattning, i den m ening  
fattad, att densamma skulle vara läm pelig för hvarje 
folkslag, men dereinot af samma erfarenhet inhäm 
tar , att ett folks seder, tänkesätt, character, histori
ska utveckling, ja sjelfva dess natur- och local-för- 
hållanden i väsentlig grad inverka på modifierandet 
a f dess offentliga eller enskildla rättsforfattning. Äf-

*) Vid forskningen i Rätts-historien finner nian på hvarje dess blad 

de missförstånd och förvillelser, hvilka löljt a( en ensidig uppfattning
utaf förhållandet mellan ett folks seder och dess rältsförfaltuing. Äfven
tiiukare, hiilkas forskningar haft ett företrädesvis pragmatiskt sjfflem.il , 

liafva låtit en sådan förvillaude åsigl komina sig till last. Ibland såda
na Föifallare bör den berömde M o n t e s q u i e u  här så m jckel häldre ser- 

skildt iiänmas, som hans skrift "L'sprit des Loi.v' kan sägas ha ägt 

eu lika vigtig theoretisk ; som praktisk infljielse. Men just detta, i

vissa hänseenden rättvist berömda arbete har dock enahanda lj te , soin
gjort äfven flere andra politiska författares åsigter i nyare lider så föga

lillfredslällaude i fråga om uppfattningen al Statens jttersta väsemle. 

Oagtadt sin vidsträckta känuedoin af Folkens Lagar uch Författningar, 

samt den både skarpsinuigliel och sanningskärlek, hvarmed M. ulteder
alla till ämnet hörande special inoinenler, saknar dock den läsare, som  
önskarf genomtränga del empiriska förhållandets y l a ,  en. iure ledanda 

id ee , cu högre anda, Som bör kunna uppfattas såsom uUahude sig i

alla dessa speeiella former. Lagarue och de från rlein troget ahslrahera- 

de giunderuj fiamstå f. stinera blott såsom fragmenter, livilka med p iis- 

Värd historisk tillförlitlighet utvecklas under fortgången af deu empiriska 

analysen, men redan i det negatift uppfattade begieppet af politisk fri— 

h e l , säaffm eu blou gaiaulit för all icke Regetiugeu missbrukar siu



ven uli denna individualitet, delta egendomliga skap- 
lynne, som naturen sjelf nedlaggt hos hvarje folk, 
med ett ord, i ett folks nationalitet, visar sig Sta
tens genuina character af en, öfver godtycklighetens 
blotta hugskott upphöjd, förnufts-nödvändighet, och 
ju skarpare Stats-Läran intränger i att utreda detta 
moment af Statens idee, på ett desto mera tillfred- 
slällande sätt skall den kunna förklara den rätta be
tydelse, hvari Staten bör uppfattas, såsom utgörande 
en på en gång fri och nödvändig förening mellan 
fria förnufts väsenden.

Det ligger nendigen stor vigt uppå ett rig- 
tigt föreslä 1 In ings-sä tt af L a g a r n a s  o c h  S e d e r n a s  
Ö m s e s id ig a  nu v e r  kan på h va ran dra uti Statens 
lefvaude orgaiuism. Ty om man å ena ßidan icke 
kan neka den stora inflytelsen af ett folks lagar och 
hela politiska författning på detta folks seder, enär 
det ligger för öppen dag, att barbariska lagar hännna 
all sedlig utveckling, så måste å andra sidan med- 
gifvas, hvad all llieori och erfarenhet sammanstäm
mande bekräfta, all ett folks sedliga ståndpunkt, 
hvilkeu kan uttryckas med dess nationalitet i den 
ena bemärkelsen af detta ord, utöfvar ett ännu större 
inflytande på rättsförfattningen. Skulle man på detta 
förhållande, som till iless idee egentligen bör upp
fattas såsom i en viss grad simultant, tillämpa cathe- 
gorien af orsak och io ljd ,- så  kan med skäi påstås, 
att sederna, såsom det inre, såsom ett folks egentliga 
skaplynne, ftro det relatif! första, att lagarne i för
hållande dertill utgöra çtt sednare; att, med ett an
nat uttryck, sederna böra uppfattas såsom sjelfva vä-

m agt, ligger ett Linder für denna Ssigt att höja sig öfver eb till väsen
det mer eller mindr* nirkanisk rationalism, »om sa olöidelagtigt inver
kat- på Rälts- och Stats-Lärans vetenskapliga »thilduing i u^ar# lider.



sendet, lagarne deretnol såsom en till della väsende 
sig anslutande, genom detsamma betingad form; att 
Lådas samdrägt utgör samhällskroppens sundhet, tve- 
drägleu dem emellan åter häntyder på el t samhälls
organismens lidande tillstånd ; att således Lagsliftni 11- 

* * 1 1  * 1  gen,'lör att icke sakna ett i densamma med nödvän
dighet ingående nationellt element, måste hafva sin 
rot i folkets seder, och att rällsförfal t ningen, den 
offentliga såväl som den enskild ta, icke fur bråd- 
mogna framom nationens culturgrad, emedan den i 
sådant fall icke kan draga culturen med sig, ulan så 
myckel obestridligare då måste sakna all fast håll
n ing , som Lagen här ieke utvecklat sig ur nationens 
egna seder. I följd af den högre tingens ordning, 
som en Gudomlig Försyn ined oföränderlig nödvän
dighet stadgat, måste seder och lagar, väsende och 
form ömsesidigt betinga hvarandra till bildande af 
ett folks sunda national-lif. I stället för denna, en
samt tillfredslällande åsigt, som i hänsigt till grun
den for Olfentlig och Enskild rätt, inrymmer ej 
mindre ål det rationella än nationella elementet der- 
af ett lika afseende, linna vi af åtskillige tänkare upp- 
slälde ensidiga systemer, hvilka man utmärkt med 
benämningarne af det rationalistiska och det histori
ska c') föreslällnings-sättet.

* )  E h u r u ,  så som  bek ant ä r ,  d e »  s. k. Historiska åsigtens förfäktare  

( skarps in n ige  m i.»  s å so m  H u o o  , S a v i g n y ,  N ie b l u r  , E jcuiiohn i » ,  fl . )  

eg e n t l ig e »  (ort sina s l i id e i  pa Pi ival—Jliitlens o i n r n d e , finner inan d o ck  

ajelfva g iu n d p t i n c ip e n  lor i le ia s  (öres la lb iingssäl t  vara d e n ,  alt  et i (olk  

m å s te  bar in o u isk l  utbi lda sig ur en  ursprungl ig t  le fvandc o c h  a u d e l ig  

enliet.  D en n a  »sig t  o m fa t ta r ,  s å so m  inan s e r ,  b e l  a rätlens »1er, o ch  

elutru till  p r in cip«»  s a u » , har d e »  hlifv it  invecklad  i con se t ju eu zer , m er  

e l ler  m in d re  e n s id ig a ,  der iga ijom  att m a »  blo lt  till e»  d e l  e ikä u t  d e »  

rat ionella  cu lturens  väsendt l ig a  inverkan  på la g a in c s  ocl i rättens u t b i l d -  

li iug.  S å lu n d a  har m a » ,  b lo t t  för  deras  ålders  s k u l l ,  förfäktat  b es tå n 

d et  af  in s t i tu t io n er ,  hvilka i strid  m o t  d e n  hot» F o l k e l  k iv a n d e  andau, 
b lo l t  v a t i l  to m m a  ord  utau be*yde ls r .”



Men om Lagen, sftsom regel för det bandlande ,  
icke kan skapa sjelfva handlingen , om formen icke kar* 
tänkas producera innehållet, så följer ock, att något 
gemensamt måste kunna utfinnas, såsom ursprung och 
källa till dem båda, till både sed och lag. Delta 
liögre gemensamma utgöres al förnuftet såsom uppen
barande sig i Slatsförhållandet, och såsom sjelft åler 
en manifestation af det Gudomliga förnuftet. '•) Den
na högsta idee måste ligga till grund både för lag och 
sed, såsom dessas gemensamma källa och utgångs
punkt. Folk-Rätten omfattar denna idee såsom up
penbarande sig inom den vidsträcktaste sfer, 11 em li
gen hela mensklighetens, Siats-Rätt (i inskränktare 
mening) äfvensom IVivat-Rätt hafva till föremål sam
ma i dees uppenbarelse och förverkligande inom det 
mindre vidsträckta området, som vi benämna Stat. 
Men äfven i en scrskild Stat och dess öden fram
ställer sig den högre ideen af mensklighetens fort
gång på sin cultur-bana, och i den mån häfdaleck- 
liaren är sjelf genomträngd af denna idée, kan det 
ock lyckas honom att ålergifva den förmedelst gene
tisk utveckling äfven af den individuella bilden. 
Endast på detta sätt blifver ock rättens historia i 
sjelfva verket den i e f v a n d e  l a g e n s ,  hvilket ut
tryck omfattar på en gångsed och lag, d. v. s. mensk- 
liga rättsförhållandet i dess helhet. Då nu mensk- 
ligheten i dess omfattande idée utgör Folk-Rättens 
object, inser man lätt, lmruledes i denna vetenskaps 
problem ingår försöket att folja och redovisa sättet 
För den organiska utvecklingen af mensklighetens an
de, och att inan endast genom denna uppfattning af

*) Genom deuua till grund för Siats-Läran i allmänliet ocli fiif 
Lolk-ltälien sp e c ie l l  liggande a»igi kan del lyckas  alt uppvisa Stats- 
iöreningens religiösa elem ent, utan all man förirrar sig i Mysticismen* 
mörker.



problemets högre betydelse kan undgå å ena sidan 
den blotta empiriens, ocli å den andra, den blott 
abstraherande rationalismens lika otillfredställande en
sidighet. Efter att sålunda hal va sökt undanrödja de 
väsendtligaste förvillelserna i forskningen öfver hit
hörande ärnnen skole vi i ett sammanhang redogöra 
för det grund-raisonnement, som har synts oss här
vid böra vara det ledande.

Då en vetenskaplig uppfattning af rättens idee 
lika litet kan för denna idée finna eu tillfredställan
de grund i blotta erfarenheten , som i en alltid 
relatift yltre auctoritet, så återstår härvid endast en 
tredje åsigt eller den rent speculativa, som kan upp- 
fylla tänkarens anspråk på allmän förnuftsgilltighet, 
neml. så vidt äfven denna åsigt höjer sig öfver den 
ensidigt abstracta rationalismens ståndpunkt. Vid 
genomförandet af en så beskaffad deduction af rätten 
bör den philosophiska Rätts-Läran uppvisa rättens 
omedelbara sammanhang med det första och univer
sella i menniskans förnuft; ådagalägga, att den mora
liska och juridiska rätten, långt ifrån att tänkas i 
grunden skiljda, måste i förnuftet hafva en g e m e n 
s am källa, att således all mensklig verksamhet i för
nuftet äger både sin regel och sin auctorisations- 
grund, hvarföre ock den handling, som utgör rät
tens utöfning är underkastad den allmänna förnufts
lag, som vi kunde kalla den menskligt praktiska. 
Efter det man på detta sätt vind icerat all rätts all
männa förnufts-gilltighet, framställer sig till Rätts
vetenskapens lösning det nya problemet att redovisa 
de olika arterna af detta rättens begrepp, objectift 
fatladt. Härvid förekommer en i sakens natur lig
gande nödvändig distinction emellan 1) I n d i v i 
d e n s  rätt, då man fattar förnufts-individen endast 
for sig, d. v. s, ännu abstraheradt fråu all dess rela-



tion till en förening af individer under eu gemen
sam sjelfsländig styrelse. Hiirvid måste, såsom ma» 
finner, allt tänkas ytterst bero på det individuella 
förnuftets egen profiling, och således återlinner ma» 
här den allmänna character af rättligt väsende, som 
ingår i förnuftet. Det är E t h i k e n  eller Sedo-lära» 
som ger regeln för menniskans bedömande och liand- 
liafvande af denna rätt i ordets vidsträcktaste be
märkelse, d. v. s. tänkt hos den enskildta menniskan 
blott såsom sådan, och grundad i dess eget förnuft 
eller väsende:

Men 2) måste man från denna individens rätt 
i begreppet skilja dem rätt, som finnes hos Staten, 
och denna skillnad är af så mycket större nödvän
dighet, som Statens rätt, ehuru visserligen ägande 
samma yttersta grund,  »em ligen förnuftet, likväl 
måste visa sig under en annan form, einedau den 
är lag och rätt för ett annat förnufts väsende, netiil. 
Staten, och således icke beror endast af den indivi
duella viljan, utan af den i Statsföreningen sig utta
lande gemensamma viljan. Det är inom Rät t s - l ä  ran  
såsom mot Sedo-läran contradistinguerad, som denna 
rätt förekommer. Nu kan åter Statens rätt ( ju s ,  
ju s tu m  i juridisk mening i motsats mot honestum, 
d. v. s. det sedligt rätta) vara till sin rigtning två- 
faldig: nenil. 1) då Staten rigtar sin verksamhet i n -  
å t ,  d. v. s. i förhållande till Staten sjelf och de i 
densamma lefvande individerna; i hviIket fall Sta
tens rätt benämnes I nr e  S t a t s r ä t t  (Fransmännens 
le droit pubJic interne) :  2) då Staten riglar sin verk. 
samhet u t å t ,  i förhållande till andra Stater, då hvar- 
je Stat tänkes såsom ett iudividuelt helt för sig, och 
i denna egenskap befinner sig i ett juridiskt vexel- 
förhållande. till de ofrige Staterna, i detta fall kallas 
Statens rätt F<ul k- Rät t  Jus Gentium  (i detta ords



nyare mening) le droit public externe. Den i sin 
grund identiska idéen af förnufträttlig sjelfständighet 
utgör den gemensamma charactereii a f al l  rätt,  upp
fattad ur dess serskilta objectiva synpunkter. Men- 
liiskan, såsom individuell personlighet, innehar delta 
anspråk på fullkomligt enahanda sätt, som Staten, 
jemväl tänkt såsom en personlighet, i båda de an- 
gifna rigtningarne. Derföre måste ock Staten , 1»vil
ken ur synpunkten af livad man benämner ett poli
tiskt helt, har denna character af p e r s o n l i g h e t ,  
äga samma anspråk på sjelfständighet i sin förnuftiga 
bestämmelses ernående, hvilket tillkommer individen 
såsom sådan. Detta anspråk kan och får icke lida 
liågon inskränkning genom Statens förhållande till 
andra Stater. Yi finne härigenom ett uttryck för 
F o l k - R ä t t e n s  a l l m ä n n a  p r i n c i p ,  som bjuder, 
att af alla de Stater, med b vilka ett folk kommer i 
beröring, vinna aktning för dess förnuftsenliga be
stämmelse, så att Statens verksamhet icke hämmas 
af någon uti de åtgärder, som förnuftet för denna 
Statens bestämmelse föreskrifver såsom nödvändiga. 
Sålunda härtlyter ur Statens nyss antydda rätt till 
personlighet ett Statens anspråk på s j e l f s t ä n d i g 
h e t ,  hvarförutan Stals-ändamålet lika litet kan ernås, 
som förnufts-individens mål kan vinnas utan moralisk 
sjelf heslärnning. Folk-Rätten fordrar derföre, att 
b varje folk skall erkänna det andra folkets sjelfstän
dighet, och således icke företaga någon handling, 
livarigenom densamma på något sätt kränkes. I följd 
häraf harj hvarje Stat ett i förnufts-rätten grundadt 
ovillkorligt anspråk j)å f r i h e t  och j e m l i k h e t  i 
förhållande till andra Stater, på fr i  u t v e c k l i n g  
så väl  i m a t e r i e l t  s o m i n t e l l e c t u e l t  h ä n 
s e e n d e  o. s. v. Alla dessa i Statens idee af sjelf- 
sländig personlighet grundade rätts-anspråk tillhör det 
Folk-Rätten att i dess allmänna afdeluing utveckla,



samt derifran härleda allmängiltiga förnufts-reglor 
för Staternas rättliga förhållanden sinsemellan. Utan 
att här kunna ingå i denna speciella analys, såsom 
liggande utom ämnet för vår afhandling, hafva vi 
])lolt velat visa, huruledes alla dessa Statens iältig— 
heter i förhållande till andra Stater äro ytterst grun
dade på den förnuft-rattliga princip, hvarifrån all 
ratt i allmänhet, och således Folk-Rätten serskildt, 
måste utgå,  och att i foljd Ceraf en fullkomlig ana
logie äger rum mellan individens personlighet och 
deraf flytande rätt, å ena sidan, och Staten, såsom 
representerande en sammanfattning af Statens al:a 
medlemmar å den andra. Då enahanda obestridliga 
förnul’lsgrund, nein ligen p e r s o n l i g  s j e l f s t ä  nd i g -  
l i et s  r ä t t  f ör  e r n å e n d e  af  e t t  fö rn u f t s  ä 11 d a-  
111 ål  utgör den gemensamma källan för individens 
personliga rätt och för Statens, så hafva vi härulin- 
nan funnit en yttersta princip såsom den vetenskap
liga Folk-Rättens utgångspunkt, och sålunda uppvisat 
den grund, hvarpå eu allmän eller s. k. naturlig 
Folk-Rätt, såsom contradistinguerad mot den conven- 
tionella eller positiva, måste länkas ytleisl hvila.

För att likväl söka fullständigt lösa vårt pro
blem, återstår för oss alt äfven ur praktisk synpunkt 
ådagalägga principens användbarhet, hvarvid forst 
möter oss den invändning från det empiriska foie- 
ställnings-sättels anhängare, att dessa så k. rena for- 
nults grundsatser väl må anses hafva sin gilltighet 
inom ideens sfer, men att deremot inom verklighe
tens måste de positiva rättsbuden vara de enda gili- 
tiga, och att således äfven det, som enligt den strän
ga föi nufls-Rättens grundsatser icke skulle vara rält, 
dock måste anses vara bindande och förpligtande, 
emedan detsamma är en positif anordning af den be
stå«. nde Statsmyndigheten. Uti denna skenbart rig-



tiga invändning ligger dock ett dubbelt missförstånd 
gömdt: d e t  e n a ,  att härvid icke erkännes, hvad 
tänkaren ovägerligen fordrar, nendigen den positiva 
rättens beroende af förnuftsrätten såsom dess grund 
och källa, —  ett beroende så mycket obest rid ligare, 
som sjelfva bildandet af Statsmakten icke kan tänkas 
ske på ett ändamålsenligt sätt, utan att rationella 
föreskrifter ligga för detta bildande till grund; d e t  
a n d r a ,  att i allmänhet och såsom regel Statsmaktens 
positiva bud så mycket mindre kunna få sig tiller
känd en undantagslöst gällande rättskraft, som hela 
denna makt, enligt hvad historien visar, ganska ofta 
varit grundad på usurpation, således varit en det 
physiska våldets makt, icke rätts-makt. Om man för
denskull försatte de positiva rältsbuden i det slags 
oberoende af förnufts-rätten » att de förra icke skulle 
i den sednare erkänna normen för deras fullgiltighet, 
så vore i och med detsamma rätten förvandlad till 
våld,  och all skillnad mellan rättmätig och orättmä
tig öfverhet upphäfven. Och serskildt i afseende på 
Folk-Rätten, hvilken skulle väl våga jäfva de på för- 
nufts-rätlens ovillkorliga biul grundade inkast, som 
kunna göras emot ett orättvist krig, en af våldet 
gjord inkräktning, en kränkning af ett folks på san- 
ctioneradc fördrag grundade sjelfständighet o. s. v.,  
om än den physiska magten förmådde att tills vidare 
gifva en yttre framgång åt vålds-företaget? Icke blir 
väl ett vähl mindre våld eller förlorar sin naturliga 
egenskap, derföre, att styrkan mägtar försvara del.’ 
Perfore bör man lätteligen kunna inse, att den san
ning, som ligger uti anspråket på Förnufts-iättens 
allmängiltighet såsom Folk-Rättens yttersta grund, 
är långt ifrån att vara blott i d e a l  i den bemärkelse, 
man fäster vid detta uttryck såsom sväfvande endast 
i tankens region, ulan att äga något motsvarande i 
verklighetens. Tvertom kräfver denna allmängiltig-



bet att vin-na full r e a l i t e t  d. v. s. att i verkliga
lifvet göra sig gällande, att vara den högsta ledande 
grundsatsen För alla de åtgärder, som föranledas af 
folkens beröring med hvarandra, och att vara den 
yttersta norm, efter livilken den physiska kraften, 
som i motsats deremot endast bör betraktas såsom 
naturkraft, alltid bör rätta sig.

Uti nu ifrågavarande hänseende äger en fullkom
lig analogie rum mellan Privat-Rätten med dess all
männa förnuflsgrund å ena sidan, och den Offentliga 
rätten, hänförd till allmän Förnufts-rätt såsom dess 
grund, â den andra. Den förra, liksom den sedna- 
re, har i dess positiva utbildning en mängd af spe
ciella föreskrifter att lemna för de menskliga rälls- 
förhållanderna, Privat-Rätten för de Enskilta, den 
Offentliga rätten för de Statsborgerliga, äfvensom för 
Staternas och Folkens inbördes beröring med hvar
andra: men ingen af dessa föreskrifter får stå i strid 
ined den allmänna Förnufts-Rätten, om man än må 
medgifva, att i anseende till de menskliga och bor
gerliga förhållandernas mångfald de speciella bestäm
melserna icke knnna sägas otnedelbarligen vara här
ledda från den allmänna Förnufts-Rätten. Ät vår 
mening kunna vi här gifva ett nytt uttryck, som har 
en allmän, och för alla rättsförhållanden gemensam 
tillämpning. Förnufts-Rätten och den positiva rätten 
böra blott f o r m e l t ,  i cke  ma t e r i e l l ,  ifrån hvar
andra serskiljas. För att i menskliga förhållanden, 
d. v. s. i sjelfva verkligheten bringas till gilltighet, 
erfordras för de förra den yttre sanction, som till
kommer dem genom en af medborgare eller Stater i 
det yttre erkänd lagstiftning. Deras i nr e  egenskap 
al gilltighet förändras ej af denna tillkomna nya 
f o r m ,  som är den .positiva rättens egentliga chara
cter: än mindie niodilieras dymedelst Förnufls-Rät-
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tens innehåll, hvilket Sr ocli förblifver detsamma, 
och oeftergilligen förkunnar sig i sannna rällsbud, 
dessa må öfvergå till formen af yttre lag, eller icke. 
Tillåter sig åter den yttre (positiva) Lagen att krän
ka Förnufts-Rältens bud genom att skapa ett nytt 
innehåll,  mot förnuftet stridande, så heter detla till
ta«: våld, icke rätt.O 7

Jemväl den praktiska vigten af anförda sannin
gen framställer sig i klart ljus genom följande relle- 
xioner. I den mån menskliga eulturen gör väsendt- 
1 i ga framsteg, utvecklas ock begreppen både om med
borgerliga och folkrättliga förhållanden. Småningom 
föras folken till den fordran, att den allmänna För- 
nufls-Rätten skall förmå göra sin förbindande kraft 
verksam, dymedelst att denna Rät Islag jemväl öfver
gå r till egenskapen af en positif Statens lag. Detta v i 
kande pä föi nufts-rättens gilliggörande såsom grund
val för all Positif rätt har i mån af bildningens 
framsteg haft en växande inflytelse på lagstiftning 
och Rättsbildning, och ehuru yrkandet innebär den 
fullkomligaste billighet och sanning, har dock delta, 
liksom åtskilliga andra mäktiga elementer af vårt li- 
dehvarfs rörelse-kraft, erhållit mången mot sjelfva 
ändamålet stridande rigtning. Man limier neml. lätt, 
att den vigtiga frågan om beholvet al det närvaran
de rätts-tillståndets förändring ytterst hvälfver sig 
omkring de båda lmfvud-momenlerne, först af För- 
nufts-Rältens klart och passjonsfiitt insedda kraf, och 
vidare a f e n  lika fördomsfri kännedom af Rättens na
tionella beståndsdel, eller om man så vill kalla det, 
lagsliflnings-konslens politiska element. Och i sam
ma mån det problem, som genom folkens sig små
ningom utvecklande sociala lit* skall lösas, är till dess 
beskaffenhet ett af de mest invecklade, finner man 
lätt behofvet af en, så vidt möjligt, fast grundval*


