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Något om Lagen i gemen.

Man har tilforene handladt om Lagars företal ochconftitution, m. m., fe XXIIL Fortf af bejv, lag.
fr.: vi vilje nu fom kortart fårmåla om Lagarne fieifve.

Det urgamla ordet Lag, hvilket hos ofs tages i ge¬
men for Codex legum, Je Titelen pa vår almanna Lagbok,
fålom hos de Romare, hvareft det kommer under namn
af Corpus Juris Civilis, leder fitt urfprung af laga, or¬
dinäre , difponere, eller och af lågga, ponere , jacere, y?<r-

fundamentum alicujus rei, i hvilken mening det ock
fkal hos Ulphilas förekomma: det nyttiades ock då för
tiden icke allenaft for lag egenteligen få kallad, hvarom
Edda/7) och våra åldrta lagar åro at fe; utan ock for lands-
fed, hvilken efter vår tanka Wårtg. Fyikis Konungen Götb-
rik menar, når han i fitt tertamente åberopar fig landslag,
je XF1\ Cap. 1 Gbtbriks ocb Rolfs Sag.^ heldrt fom våra, ej
mindre ån andre Folkflags lagar, åfven af fkiåliga (ed-
vånjor til en del upkommit; vål vetande at fartån con-
fvetu.do introducenda år fa<rti, få år den lag eller juris,
fedan den blifvit introducerad ocb antagen ,/<? f. c. 11. §.
R. B. och förnåmligart giåller i hushållnings mål. I hu¬
ru många bemårkelfer detta ganfka vidt betydande ord
fig hifyudfakeligen grenar, fes af J. Wildes Lags HiRoria.
mårkeiigit torde vara, at en fådan Ofverhetens Forefkrift
år ockfå under lags namn , eüuru bojdt efter hvarje fpråks
mundart och liud, hos .de flåde Europeifke Nationer i
bruk. Hos ofs kallades ock Lag i gamla tider Biuts af ju-
bere biuda, befalla; jemvål ock frän MoefoGöthifkan witoth

«) Om hvars urfprting och bemårkelfe fe fram!. Cancellie Rådets
ack Riddarens Ihrbs bref til Cancellie Rådet Lacerbring, tryckt 277^.
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af vita, obfevviire, hvadan wte, böter, emedan Lagens £)
kraft bedår i upmårkfam lydnad; ty Lagen vil heldre vara
obrutin ån brutin, feXlX. Dom. hvårföre ockthen^fum
Lagb forfmar, det år, förachtar eller icke åtlyder, ägber af
Laghum våra forjmader, /£ Måns Ericssons /7/

/53j. Om Btlagines, fbm Dicen^eus, hvars Ikrifter for-
kommit, (kal brukadt, och bemärka ordet Bylag, och
deras ålder från hedenhös, hvarom Jornandes förmä¬
ler , tala vi icke hår , fe den vidtberomde Carol. Lundii ,
min Prafidis Sal. Moderfaders, Samolxis.

Hvad ordet Jus vidkommer hos de Latinlke Laglår-
de, få mårke vi ock, ar det, ibland ganfka roånge flere
betydelfer, i fynnerhet hafver trenne i almånt bruk; 1.
tages det för Lagen fielf, då det heter, jus difponit de ju-
re, 2. för en facultas moralis, (om Lagen en tillägger, t.
e. giftorätt, varandes giftermål det förda och åldfta bo¬
lag, jemf. XV. Cap. H. B. arfsrått, den åldfte och al-
månnade civile titel och laga fång: enfkildte perfo-
ners forbindelfer inbördes avvocKhocyfxuroc contra&ers in¬
gående och upbåfvande, t. e. når fkuldebrefvet, anti-
grapbum, betalas, år vinculum Qbligationis (olveradt, och
gåldenår qvietus, hvaraf ordet qvittence formodeligen hår-
ledes ; och år federmera för vidare borgenärers anmaning
fri; hvarvid man på vid fått likväl kan giöra fkilnad e-
mellan jus ad agendum och jus ad habendum; de der
ej altid hafva fin reciprocifé , enligit regeln: ubi ab una
parte efl jus, ibi ab altera obligatio, t. e. på friande följer
ej altid ja ordet; då det anfes fom en res merae facultatis.
3. för en complexus legum, eller de lagars famband,
(om höra til et och famma defs objeåum eller föremål,
t. e. Jus Publicum, Oeconomicum och Privatum, lå
kalladt af det gamla Latinfka ordet privus, det år, fingu-

H b 2 lus

b) Generatim, Legis virtus eft imperarc, vetaret permittere, putiire, fe
L. i. ff. de Legib. jetnf,1 ock Stadf. på Lagboken.
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lus; och i gemen Jus Patriurn. For ofrigit, ehuru råstig-
het, nytta och rått åro tre åtfkiiliga ord, få åro de dock
enahanda i fielfva verket5 heldft fom ingen förbindel le
kan (kattas nyttig, hvars börneften icke råttvifa år.
Grotius i åger: pofito bomwe, pofitis aliis homimbus, poni-
tur jus; pofito jure ponitur juflitia; ty vil man lefva med
andra, måfte man komma ihog (in relation til dem,
och hafva til minnesfpråk: quod tibi von vis fieri, alteri
nefeceris. Fiat juflitia, aut pereat mundus var Keiler Fer-
dinandi fymbolum.

Det år icke utan, at (å mångahanda jura och råt-
tigheter åro, almånna eller enfkildta, och deras olika be-
fkafFenhet, (å många måfle ock lagarne til dem låmpe-
lige vara, och få i anfeende til åtfkiiliga omftåndigheter
åtfkiiliga namn , fe XXX, Fortfi af bejv. lagfr. f 31g, Dock
likvål bör ofs erinra, at de Romerfke lagarna under
namn af Lex, Plebifcitum, Senatusconfukum, Princi-
pura placitum, EdiöFa Praetorum et iLdiliura, et Re*
fponfa prudentum, jemf. jf. 3. Infi* och följande de J. /V..
G. et C. få kallas af hel annan orfåk. Den Romerfk i Lags
hiftorien låter ofs, at denne Republique från början til
flu t haft åtfkillig fkiepnia, ak fom defs flatus varit an¬
tingen Regius, Popularis eller Monarchicus; hvaraf fkiedt>
at lagar af enahanda art angående lika vigtiga ändamål,
fått få åtfkiiliga namn efter Lagftiftande machtens, för
tiden varande befk.tflenhef.

Emedlertid förflå vi med ordet lag etc uttryck af
Lagftiftarens vilja, hvarmedelfl han ålägger dem, fom ho¬
nom böra åtlyda, en förbindelfe, jemf. XXXI. Fortf. af
hefv. lagfr., at på vifl fått inråtta flne gierningar 3 de der
åro antingen naturlige eller moralifke, a&iones naturales
eller moralesj de förra endaft på vifl fått, de fednare al-
tid. Hos de Romare kallades lag Juffio fumma'Majefta»
tis fingulos cives in Republica obligansarg. L. /. och 2. ff.
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de L. L. • åfven ock Placitum principis anima condendi legem,
arg. L. i. fj.de conftit. pvinip. hvadan ock ordet Placat (atom
Statut af (iatuere hos ofs leder fite urfprung. Cicepo de Le-
gib. L. 111. c. /. fager: at magifiratus lex eft loquens, Öfverhet
år en talande lag, och lagen en tigande Öfverhet, (om ut¬
fått ftörre delen af den lagftiftande machten i den ikrefne
eller promulgerade lagen. Lagen talar ofs aldrig til fora
ovån;han vil altid vårt båfta. Fördenfkul, lika foto ge¬
nom kroppens förfvagande botemedels bruk åro upfun-
ne; (å år ock roedelfl menfkliga finnets, genom fynda¬
fallet, ådragne mörker vilkorliga lagar upkomne , at >
fom Kon. Birger talar i Defs ftadfäftelfe på Uph L.; och
i företalet til den (amma, råtta krankra manna fidbi, d-.
å. odygder, ofeder; då ej allenaft pr^cepta jufti, utan
ock pii, hohefti och decori följas; hvarunder, vi mena
decorum, ej allenaft en anftåndig höflighet, uran ock
ofta fkick, ordning, med hvad mera lofligit, fom län¬
der til Samfundets förmån, fåfbm Politie, Police, m. ro»
begrjpesj hvarom l.ivius år a t fe. Juftum glor at man
får lefva fecure, honeftum c) bene, decorum cmntmde, och
det i almånhet, Pium har affeende på en fan Guda
dyrkan, det år, fom ock Kon. Birger talar i Stadfåftei-
fen på Uph L. man jkal Sjal fina giöma mädh ; hvadan
ordfpråket fig härleder: der Lagbrifter dr friden fiuk; i thy
vare ei lagh a lande, tha gate, funnos, angin boodz firi, fe
Föret, til Helf L. * utan at Samhållet af fig fielf faller fon¬
der; då vi likväl åro (kapade ej allenaft ad eile, utan ock
ad bene effe. Som nu låkaren för den fiuke forefkrif-
ver gagnande medel, få meddela ock lagarne för Stats

H h 3 krop-

c) I anledning haraf mark a vi at honnete homtne a'r et ord, fom i aage-
ligit tal förekommer, ehuru ej alle torde hafva lig des Idennetekn kunnigt.
Vi for vår del aro af den tanko, at dermed egenteligen forftås den, fom
följer Guds och den Naturliga lagens reglor i lirt forhållande; och vid alla til-
fållen, ej vil giöra naftan det, fom han ickd vil at nåftan (kal göra honoui.
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kroppen åfven på fitt fått tienlige. Och fom ofta hån-
der at ju bittrare läkedomen år, ju kraftigare tor¬
de den blifva, altfå åro de lagen bifogade ftraff med
borgerligit Samhälle jemnåidriga, endaft, fom högfl be-
bemålte Kon. Birger i Föret, til nämnde Upl. L. fager:
efpakum til näfft ok ögnar, d. å., fkråck, farot rättvifum
ok fnällitm til Jömdar, d. å. heder och beröm. Och fom
vi hafva en fri vilja och icke åro determinerade ad u*
niformem agendi modum; fåfora ock fkickelige at kiån-
na både lag och Lagftiftare, åro ock honom i fielfva
verket undergifne: fåfom vi ei heller kunna utan lag up-
nå det ändamål hvareil vi åro fkapade; flutar i få måt¬
to Lagftiftaren at det bor vara en vifs regel, en norma
agendorum for at upmuntra de goda i deras fkyldighe-
ter, och flxafFa de onda: ne vaga profiliat frenis natura
remotis, i den mohn de det förtiena; men icke efter de
Stoifke Philofophers tånkefått, at alla brott (torre eller
mindre voro likdryga j och fåledes borde komma un¬
der lika beftraflfhingj hvarföre ock Draconis lagar, fom
utfatte dödsftraff på minfta fel, i tanka at dermed utro¬
ta alla moralifka mifstag, blefvo rätteligen kallade fan-
gvinea?, illiteratae, år ock ovifl om de någonfin blifvit
verkftaldte: vi hålla ock före at de af fig fleifve för-
fmåchtadt; emedan denne lags verkan omojieligen kunde
fvara mot affichten : vit ia erunt, dum homines erunt; ej
heller efter den tankdigre Cumberlands råd, fom förmen¬
te at praemier i ftållet for ftrafF borde fil förekomman¬
de af ogierningar utdelas ♦ utan at ftrafFets ftorlek och
hurudanhet, qvantitas et qvalitas, limpas efter brottets
mer eller mindre afvikande från detta moralifka råtte-
fnöre , famt mer eller mindre inflytande på lamfundet;
lå egenvilja och fielfsvåld , licentia måtte ef¬
ter tid och omftåndigheter, få vide möjieligif år, häm¬
mas , fe t. e. Kongl, Fbrordn. d. 20. Dec. af är qqj* det år
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lättare, at plantera det goda, ån utrota det ondas det
har haft, och har fin ebb och flod.

Af Civile Lagen finner man ock, huru mycket en
medborgare må hafva q var af fin naturliga frihets den
undervifar ofs ock deriemte om våra borgerliga fkyldig-
heter, icke egenteligen derföre, at den foreftåller fig
alla vara onda; i fhy at både onda och goda åro om
hvarannan blandade, få at det ej allenafi: heter: qvilibet
prcefumitur honus, donec probetur contravium, emedan ex bo-
no nomine bona oritur prcefumtio, utan ock ofta tvert om:
quilibet prcefumitur malus, donec probetur contrar tum, enligit
uttrycket • fernel malus^ femper malus> jemf, XVII, c. 7. 10.
f. R. B.; hvarjemte til vetande år , at vår lag endafl

följer de probabilitets lagar, förr» åro grundade på få flor
fannolikhet, fom någonfin mojielig år.

Det torde ock vara anmärknings vårdt, af, når man
i almånhet fjiger, at en Lag eller Förordning utkommit,
dem få vida lagen efter Montesquieus utlago innehåller
de nödvändiga relationer, fom ledas från tingens natur-
liga befkaflenbet, m. m.; de ej annat kunna, ån vara i
Lagfliftarens öfverdöme redan formerade; faflån de icke
förr ån då, når få orntrånger, til efterlefnad promulge-
ras, hvilket hos de Romare var det famma fom fcribe-
re legem, och derifrån få deras civile förbindande kraft
i almånhet; och hafva ibland en retroaktiv verkan , Je
111. c. 2. $. G. B.\ dock at det brott, en hvar til behö¬
rig ålder kommen bör veta af Guds och Naturens Lag,
upfoflran och Chriftendoms hufvudflycken, fårat råtc-
fkafFens famvete med utomordenteligt ftrafF, pcena extra-
ordinaria > d. å.; efter Jurisprudentias argumentative
grundreglor i likformighet fmed andre i lagen utfatta
ftraflf, belägges; ehuru den Civile Lagen af faft ocb god
grund , fe j. Mom. i Kongl. Maj:ts Stadfåftelje pa Lagen
de famma icke omrorer; hvarom fe min Prsfidis för

laß'1
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längre tid tilbakars hållne enfldlåte Föreläsningar éfver den
Naturliga och Romerfka Lagens lämpande til vår Lag. Så
vete vi ock at raånfklige gierningar hårflyeaaf viljan, och
denne år mångahanda, och mycket föränderlig, qvot ca-
pita, tot fenfus; och cü det onda benagen, få at man ej
fållan fora Dido fåger:

— — — Video meliora proboque,
Deteriora Jequor. hvarföre ock Voltaire fig utlåter:
Les vices de l* efprit peuvent fe corriger,
Quand le coeur efl mauvais, rien ne peut le changer.

Imedlertid måfte odygd och lafter; få vidt möjieli-
gen fkie, kan håmmas och ftrafias 3 och det af fåda-
ne Politifka grunder, lom fotade på råttvifa och
fanlkyldig Statsklokhet, Politica regni, bidraga til det
alrnånnas varachtige båfta; och icke fom Horati-
us menar, når han fåger at utilitas efl jnfli pro-
pe mäter aqui. Moraliteten, det år, en giernings
rått eller oråttmåtighet, får ej altid matas med nyttans
måttftock. Lagen förvandlar ofta honefturn til Juftum,
Jm XV. C. 9 fl. R. B., och Hofarticlarne af dr täjj. fl. 54.,
eller tvertom juftum til honefturn, t. e. förr ftrafFades
den, fom icke herbergerade en fremmande, men nu ic?
ke iå; och decorum til juftum, Je Kon. Joh.Ilf. Mandat
ijäg. Art. 2.
Ju fullkomligare ock mera noggranne de mål och åren-

der åro, dem lagen ofs befaller jus perjeälum , och det lå
kallade imperfeSlum, i anfeende til verkftållande ftraff;
ju ftarkare blifver ock ett råttfkafFens famvetes öfverty-
gelfe om deftas fullgiörande; fkulle ock fådant ofverty-
gande fattas, få hånger dock fanningen af hvart och
ett dogma eller lårofatts på des ojåfachtiga bevis, och ej
på des begriplighef, mindre på hvar och ens öfvertygel-

emedan det ofta kan ftadna uti en aeqvitas cerebri-
na, grundad på otidig veld, et ord fom af vilja fram.
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alftras, fördomar, egen godtycko och okunnighet, fe /. c,
n 12 f. ff, R. B.; jemf. Kongl. Svea Hofr:s Univ. d. /4,
Nov. 168$ ■> hvarom ock annorfiådes år formåidt ;. då la¬
gen blefvo föm et vax, hvaruti, fedan de råtta val pro¬
portionerade bilder blifvit utplånade, vanfkapelige kun¬
de intryckas. Det hela år ju förknippadt med alla defs
individuer, eller delar, hvilke, når de i moralifkt för¬
hand varda mer eller mindre lame eller lytte, måfte ju
det hela, fom af dem beflår, få ftörre eller mindre kien-
bara kienflor deraf. Nu ehuru val defle lagens comple-
xa idéer höra til defs våfendtlighet i hela fin omkrets,
och böra ueöfvas, at upvåcka cåfkn i dygder och hog
til fanfkyldig heder; deri beflående, at vi i fielfva ver¬
ket åro fådane, fom vi almånneligen vilja fynas*); för
mår den dock icke med fine hielpemedel, de fvårafte,
fvårare eller mindre fvåra ftraff; hvarvid anmårkes, at
aldrig lagen nåmner litet fixaff, utan flörre och mindre
relativt til hvarannan; aidenflund mindre brott år i fig
fielft flört nog, få i anfeende til lagens både materialet
en annans förolämpande och formale , lagens öfvercrådel-
fe, ccvo/xlcc, vinna detta hålfofamma, åndamål, få långe det
heter: qui mori /Vit, cogi nefcit; utan måfte låta fig nöjia,
at vara (åfora ett tilfåile til fkråck och varnagel för mifs-
<iådare fielfve, når de ej hf mifla, jemf. XL. c. ^ /. M.
B., och andre vanartige; och i fådan mening hålla vi
före, at XXV. Dom. Regi. må förflås, fom fager, at
alt ftraff bör tiena til forbättring, at hålla våra utvertes
gierningar inom fina {krankor ,• Je mera härom i min Pree-
fidis bandßrejne Föreläjningar öjver Domare Reglorne. Leib-

I i kitz

*) ExiÜimatio, åra, frågd, ar antingen fimplex, fom livar och en
har medelft födfel, til des man genom något brott den bortmift; eller
extettfivtt, den någon genom fnillebragd, idrotter och fortienfter fig för-
vårfvadt. Denne modererar Iinperans, efter oBiftåsdigheterna, fåfom ft
pretium perfonse eminens , jemf. 1. c. 12. §. R. B.
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Nitz fager: intelleShis pana* eft emendari y Tom bor fkie
genom ett uplyft förnuft af Guds ord, fund1 fedoiåra».
och; flere hithörande förnufts öfningar. Imedlertid gil¬
lar icke lagen alt det, han icke flraffar, af orfak, at al¬
la brott och cafus hvarken böra eller kunna der utfättas;;
åro ock en del mifsgierningar af fådan art, at lagen
har affky för at nåmna dem». Den vil ej; namngifva det,
fom naturen fielf lika fom förtiger,, fet.e. FLIL c.j. (£;§..§>
ÄL B. med hvarannan jemnförde;, dels ock derföre at
lagen anfer fådane gierningar fom moraliter omöjielige;
Ofs bör icke heller nåmna om flere, hvilka, der de vo¬
ro almånt kunnige, fordrade ftörre dyrka, at emotlfå
ån om de voro ovetferlige,,, Sencca fager :,multum inter-
eß\ anpecanre' aliqvis; nolit,, an nejciat. Hår fordras förfichtig-
het:: fanning. bör ej alcid vifå fig blött och bar för alla
cider 3 rum och åtronen-. Man får ock hårutinnan i dö¬
mande mycken uplyfning af Romerfka Lagen. Hit hö?
rer ock crimen bediaüfatis eller iå kailadt fodomiticum ,,

fom af ftaden Sodorna fått fnt namn, och fkal,, fom en.
del faga, der förd blifvir utöfvadt, åtmindone ohyg*-
geligero i fvang gått; och fig federmera: til Rom och f*
talien utbredt,, hvarom Svetonius kan låfas 3; hvilken
dumma lad och fyndfölighet, fom ock kallades fordom
fimerverk, nu: almånneligen tidelag, aftidaft,, confaefce-
re-y dock likvål made lika fom för nöd fkul nåmnas
i. X. c. M Bl, ledan en bcdröfvelig erfarenhet vifadt ,,
at lådane tittborne, vaußdcbtade, åfven hos ofs åro fun¬
ne,, fom fin menfküghet nediånkt til ofkiåliga diurs få
onaturliga^ gemenfkap,, hyarföre ock denna flygelfe» få
vidt möjieligit vara kan, bör i tyflhetens tåcke vid Dom-
ftölar infvepas, at undfly förargelfe, fönndalum datum, jetnf.
KongV. Svea> HöfR. Utiiv;. d. 2 Aug.. /7 jo.; fnmt Krigs JrI.
af år 1683». §. 98: Kreaturet fkal ock dödas, hvilket hår
smphatice- fåges S) icke, derfö*e. fom fkulle det med. men?

nir-
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nifkor, hafva, läforn ofkiålige, någon moralilk delachdg-
het, comunio juvium, utan i den afficht, at en fådan^vår il-
gierningsi hugkommelle ej må lika Tom uprifvas vid defs
tilfålliga åfeencfe, och fom Persius talarvid annat tilfålle:

digito monflrari, et dicier hic eft,
Widare finner man alleftådes hos moralilerade Natio¬

ner förnåmligaft trehanda fiags lagar; 1. angående Sam¬
fundets flyreKe Jus Publicum, (om man ville låga Popu-
licunty emedan det angår alias deri varande rättigheter
och forbindelfer in corpore; 2. de fom angå almånna
hushållsmål, och derfore fig på lag och förordningar
grunda, til fkilnad från enfkildt hushållning , Studium Oe-
conomicum, fom på en hvars fnillebragd och idoghet til
egen. fotkofran i. dy mål ankommer ; 3. angående priva¬
te perfoners inbördes contrafter, brott och mifsgernin-
gar m„, m. En Statsman eller Politicus följer då fitt å-
liggande, når han i almånhet å daga lågger grundfatfer-
ne och forfattningar til ett Samfunds 'conftitution och
inrättande,, des form, hushållnings lått, felachtighet, det
goda och onda, och hvilke lagar åro råttmårige och
nyttige, och hvilke fkadelige; men en Lagklök , eller
Domare, fåfom fådan, har i fynnerhet at fkafFa med fpe-
cialiora ,: enfkildta mål och årender, dem han lag enligit
fkierfkådar, och lika fom en Låkare med fpik och fpiår,
fe /. FL SérvT, B.. m. wiL IV. G. fpeciUum; impages, fom
Stiernhielm kallar fokejåvny ranfakar lårets befkaffenhet,
med ett rått flut afhielper, på det hvar och en må er¬
hålla det hans år; och fom herden fitta fåker under fitt
tegmen fagiv, utan lift och intrång af ilfinnade varelfer, fig
fieif omedelbarligenoch det almånna båfta medelbarli-
gen til gagn och förmon r voro t. e. egande råtten olå-
ker, attynade ju defs vård, cultur, och upodling, och
ho inler icke påföljden ? Och fåledes blifver en god
Domares kiennetekn;; at han har fig bekant hvad namn
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fallen fkal gifvas, Je XL1. Dom. Regl.j få af han må ve¬
ta ipeeies faftf, hvarförutan han ej kan lagen rätteligen
adplicera ciertil; at han begriper hvad fom mot och med
af parterne anfores; at han ftrax kan finna kierr.an af en
fak, då han egenteiigen kan kallas Lagkarl; och, at han
ve? fkilja grundeliga fkiål och bevis från konftiga lvepfhek.
En goci och befktedeligDomare ar, fom VIII. Dom. Reg),
förmäler, båttre än god lag, ty han kanaltid laga efter
lägligheten5 vål vetande at lagen, fåfom en död bok-
flaf, en kropp utan iif, ej fielf kan ftyra och fig meddela.
Framfor alt fkai hans oc och co vara en fan Gudsfruktan; timor Domitii
tnitium fapuntia; Gud ar nphof och kiellan til alt lius och vishet. Har-
til hor iaggas hvad ett adpendix til W. G. L. omtalar: hvad en rätter do¬
mare achta hur, och i. c. 7. $. R. B. Således får han ej, fom Epicurus,
vara en inanis fpeculator, eller få kallad f^avant de cabiuet, fibi doftus,
mera lärd an nyttig, fom et lius under (kieppan; uran på fitt rum och
italle , hvareff, fom Cicero lager perfonant ligitia eorum, tjvi vendnnt, e-
munt, eonducunt, locant , contrabendisve liegotiis implicantur , fåfom en
Fragmatifk Philofoph, utofva ratt och fkiål, fe XIX, Dom. Regi. hvarfo*
re ock ordet lag hos Graekerne kallades vofxos, liknlom diftributrix,
hvadan jnftitia deftribtuiva ; fåfom ock ordet Aoyos hos detn ock beryd-
de lag, hvadan decalogus. Vi påininne ols ej annat, anat vi någorflå-
des ledt, at ordet vcy.cs icke fkal finnas i Homeri Skrifter , ehuru de i
Romerfke Lngarne flereflades åberopas. Sidfl: nnmarkes, at verldflige la¬
gar oftaft ofverensflarnma med dem fom Guds Lagar tilforene på budet;
lå at de i fådan afficht kunna kallas naturlige verldflige. Hvaruti Ikil-
naden emellan deffe fednare och de fårra beflår, addendo, reftringendo,
determinando , och non odfiflendo, fparas til en annan tid, med Horath
uptnuntran for ofs Juris Stndiofi i fynnerhet:

Hoc opus, hoc Jludiiim parvi properemus et nmpli;
Si patriot volumus, Ji iiohis vivere cart.

G. A. Å.


