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All Lagh {kola vara ßdana, att the tiåna til
thet meniga befta, och therfSre tå Lagen blifva (ka-
deliga, ja år thet icke mera Lag utan Olagh} och
bör afleggias.
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RIKS - RAD INNAN,
HÖGVÅLBORNA FRU FRIHERRINNAN

JACOBINA MARIA
STIERNSTEDT,

FÖDD
MELDERCREUTZ.
Min Nådiga Fru Far-Morl

^/j^ången torde avfe Dedicationeaf ungdomensprof vid Academien flfom mindre betydande. Ar af-figten den, at inför Allmänbeten ådaga lägga ett taekjamtoch vördnadsfullt bjerta för fina fiålg&rare, fä är detta bruk
utan tvifvel godtoch lojvårdt. 1 den mening år , [om

jog



jag nu får den åran infor min Nådiga Fru Far-Mor
i ödmjukhet nedlägga denna min lärofpän, Jag upmw.tras
fä mycket mer af det glada hopp, det min Fru Far-Mor
med nädigt välbehag täckes anfe en fädan min vördnads he-
tygelfe, [om denna lilla Acadcmifka afhandling leder fm up'
rinne!je ifrån den lärdoms byggd, hvarefl hos min Nådiga
Fru Far-Mor Sjelf en få renad (mak lade i vitterhet och
de nyttigare kunfkaper lika fom med bloden blifvit fortplan¬
tad, och der min Fru Far-Mor frän férfia barna-änn äf-
ven varit en fägnad och glädje för en ömftnt och vördad
Fader , Kongl. Öfver Hof-Predikanten, Primarie - Theo-
logiae Profefforen och Dom-ProIfen, Högvördige Herr
Doctor Lars Molin.

Uti min Nådiga Fru Far - Mors ynnefl anhåller jag al-
dra ödmjukaft fä vara inneßuten och framhärdar med djup
vlrdnad at vara

Min Nådiga Fru Far-Mors

aldraodmjnkafle tjenare
och lydigfte Sonefon

CARL GUSTAF STIERNSTEDT.
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§. I.

A t intet folk, inga famhållen, kunna aga beftåndutan lagar, det år en få allmånt erkänd fanning,
at den icke tarfvar något bevis. Ju närmare fådane la¬
gar åro afpaflade efter Naturens Rått och folkets lynne,
ni. m.j defio fullkomligare åro de, och defto beqvåma-
re at bereda famhållets lycka och varachtighet a). Sven-
fke mån, fäfom et fritt folk, hafva från uråldriga ti¬
der bibehållit den ofk-attbara rättighet, at dem ingen
ny lag, emot deras vilja, må påtrugas, fe Kongl. Cancellie
Collegii Foretal til Lagen. Huruledes Konung och Stän¬
der, i det högvigtiga giöromäl, at antingen flifta nya),
eller förbättra de redan antagne lagar, åga at med fam-
ladt lius , med förenad ömhet och kårlek för Fädernes¬
landet racka hvarannan handen, fådant finnes i 40,41,

K k 42,

3) Huru tom våra urgamla och fordna lagar, fåfom andra Nati®-
ners, tmåmngom och efter handen af brukelig loflig fedvana och ■erfa¬
renhet, hvilka dock ej alrid gifva ofs rediga begrep om fakernas natur
ech fammanhang, liyckevis upvuxit, tillåta ofs nu icke hvarken rid el¬
ler tilfalie at behörigen afhondia. Det kan til en del. hamras af de fem
mas äldre och fednare Prologuer, Kongliga StadfåfieMer , Stadgor och
Forordningar , fnmt Riksdags BeHuter m. m. Men hufvudkålian blifver
den Hiftoiiflci Lagfarenheten, lom vifar början och rilfdllet, anledning
til orfaken af hvarje lag, fåfom och om den år låmpelig eller ej, rått el¬
ler orått, nyttig eller onyttig, hvad nytt i hvarje ridehvarf blifvit npfun-
»it, aller af hvad anledning det förra blifvit förbårtradt, och iå vidare.

0
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42, och 43, §. §. af Sveriges Rikes Grundlag utförligen
Åadgadr.

Med hvad högt uplyfl urlkilning, ej mindre ån
välgörande Faderlig forgfållighet för lina underlåtare,
vår Store och Alfkvårde Konung inom några få år,
och under en , til få mångfaldiga Rikets tarfvor vid-
ftråkt verkfam omranka, åfven i denna grenen af Riks-
ftyrelfen, upfylldt lin Konungfliga förbindelfe och råttig-
het j det virna nogfamt de på flera Hållen i Sveriges
Lag efrer fielfva månnifko ratten få völligen giorde
förbåtrringar. Ibland deffa vilje vi nu egenteligen fåfta
vår upmårkfamhet på den i XL.Cap, M. ZL förändrade 3.

§. IL
Säkerhet emot våld och oförrätter til lif, åra och

lem , år utan tvifvel framila foremålet af famfunds in¬
rättningen; dernåft följer et fåkert och oftört nyttjande
af gods och ågcndom. Ifrån de åldfla tider bcfinnes
våra förfäder, angelägna om en trygg och ordentelig
fammanlefnad , til befredande af hvar och ens vålfån-
gna ågendom och rått, hafva fladgadt flera lagar och för¬
fattningar med ftraff för öfvertrådaren. Huru dyrbar
denna trygghet af dem varit Ikattad, kan man åfven
Huta derutaf, at då andre folkflag tillagdt line namnkun-
nigafte och af allmänheten måfl: förtiente Regenter hvar-
jehanda lyfande tilnamn af den Tappre, den Vife, den
Store, har en af Sveriges Konungar, fom genom be-
fynnerligit eftertryck vid lagarnes verkftållighet,. befå-
ftadt underßtarenas fåkerhet emot tiufnad och öfver-
dåd, blifvit af menighetens tackfamma röfl: kallad med
det enfaldiga, men tillika talande namnet LADULÅS..

Hvad angår det ftraff, hvarmed tiufnad i fornål-
dren hår i Sverige varit belagdt, få åro egenteligen

tveo-
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tvenne tidehvarf dervid ar mårka. Uti var fordnä
Landslag , fom Konung GHRiSTOPHER af flera får-
flcildra landfkapers urgamla lagar hopfamla, och år 1442,
utgå låtit, befinnes , at tiufvar i äldre tider merendels
blifvit til lifver flraffade. Således fladgar II. Cap. Tiuf.
B. L. L. Stiäl man annars Få, Nåtb, Svijn, Faar ? GV#
eller bwat han ftiäl i br»fam inne, eller <5 mavk utbe, fom Åars-
gammalt år, m. m., han [kal åarnas til green och Gniga, ocb
Fl. Cap. d. f. ß: St/ål man Gull, Silfrper, m. m., fom mera
år ån half mark, han fkulle uphångas; och qvinnan dö¬
mas qvick i jord, fe 111. Cap. 2. fl. Tiuf. Balk. Stads L.

Vid denna lag förete fig i öfrigit tvenne omftån-
dighetcr, fom förtiena upmårkfamhet. Förft giöres der
en få flor falnad i flraffet för en tiuf, fom varder gri¬
pen i gierningen, furtum manifefium, fe LH. Cap. /. /f. M.
B.-, och den tiuf åter, fom med fkiål och vitnen måffe
öfvertygas, furtum nan manifeflum, efter Romerfk lag-
ffil5 at då den förre utan fkonsmål dömdes ifrån lifvet,
kunde deremot den fednare, enligit FIL Cap. Ttuf Balk.
frålfa ßt lif med fyratijo marks böter; lika fom brottets
natur kunde af bevifnings fåttet förändras , eller at en
flörre behåndighet i laflens utöfning fkulle förtiena nå¬
gon lindring i flraffet.' Et mifstag fom fynes leda fit
förfla urfprung ifrån den Lacedaemonifka lagfliftningen;
hvilken derifrån vunnit burfkap i Romerfka lagen; och
med denna fednare fannolikt tyckes blifvit fortplantad
hår långfl up i norden. Sä vidt kunna fördomar och
irriga meningar fig utbreda.

På ett icke mindre befynnerligit fått blefvo de rin¬
gare tiufnader afflraffade, Uti FUL Cap. Tiuf. Balk. L.
L. förordnas, at den fom fliål tre öra ocb tninna ån balff
Mark, af honom fkulle man budb döma, ocb bädbin bron; och
i det X. Cap. Sttål man twå öra ocb minna ån tbre Öra, mi¬
ßt bwdb ocb annat Örat.

K k 2 Vå
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Våre Förfader fynes härvid icke varit fårdeles nog¬
räknade, at i acht taga den naturliga och billiga regien,
at alla lindrigare ftrafF, där lif och åra ej miltes , böra
tiena til den brottliigas förbättring i få måtto, at han
genom et ärbart framtida förhållande, kunde hos allmän¬
heten utplåna minnet af des fordna fel; hvilket lagens
vårdiga föremål icke hår ftod at förmoda, då den brott-
Aige för all fin tid giordes ökänd och förachtad. De fy¬
ras falt mera vid detta öronens afltympande förnåmligalt
hafva rådfrågadt fin egen fåkerhet. Vid en (torre fam-
ling i fina hus af obekant folk, hade de noga ar tilfe
de närvarandes öron, och at derefter vid förvarandet af
deras bohags ting i acht taga, en mera eller mindre up-
mårkfam tilfym.

Det andra tidehvarfver, i fattet til tiufvars affiraffan-
de i vårt Fädernesland, kan räknas från år 1653, då
under Drottning CHRISTINAS regering en ny Straff-
ordning för villa brott utfärdad blef, Derutinnan ftad-
gas, at den fom ftiål under 60 daler S.mt, fkal förfta
och andra gången, han lägfores, böta tre gånger tiufna-
dens varde, och gifva målsåganden fitr igen;.men går Tum¬
man öfver 60 daler S.mt, eller ock någon tredje gången
med tiufveri betrådes, då fkal den få val, lom alla Kyr-
kotiufvar, fom förfta gången litet eller mera fiiåla, från.
lifvet dömas»,

§; III;
Sedan vi fålunda korteligen anfördt de til håmmaa-

de af Itöld och tiiifnad tid efter annan hos ofs vidta-
gne mått och författningar,. få vi nu tråda något när¬
mare til fielfva åmnet af vår afhandling, och ofvervå*
ga den i allmänna lagen i dy. mål nu giorde ändring.

Uti den vid Riksmötet år 1734 gillade och antagna
I lag
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lag, handlar XL.Cap. ALB. om ftöld. Förfta §. befkrit-
ver hvad ftold år, och huru tiufderfore boter. ^Andra
§. huru tiuf lagföres och plichtar, fom ftiål på flera
ftållen ån ett, eller på åtfkiiliga tider, och hafver ej
förr varit för tiüfnad lagford och ftraffad. Den tredie §.
urfåtter ftraffet för den, fom andra, tredie eller fierde
gången varder lagford; famma §. år få lydande: varder
tiuf for fibld andra gangen lagford; bote fyradubbeh tiuf-
vadens värde. Orkar han ej luta; plichte med kroppen, fots
fagdt är, och tå ökes flraffet med fem par jpo, eller pyra par
ris. Kommer han tridie gängen åter, och fiiger tiufnaden
til hundrade daler; varde hängd, ebvad thet är man eller
qvinna. Ar tiufnaden mindre; mifte ej lifvet: utan plichte
med kroppen, efter ßoidens värde, och arbete i try år, un¬
der Konungens hächte. Stiäl han fierde gången, varde hängd.

Detta lagens rum finnes på följande fått föråndradt:
, varder tiuf för fibld andra gången Lagford; Bote fyradub-
belt tiufnadens värde. Orkar han ej bota; plikte med kröp"
pen, fom fagt år, och tå okes ftrajfet med fem par fpS, el¬
ler fyra par ris. Kommer han tredie gången åter, och fiiger
tiufnaden til Ethundra.de Daler; ftraffes med fpb eller ris ef¬
ter fummans belopp, och for all fin tid arbete å Kronans
Fåflning. År tiufnaden mindre; plikte med kroppen efter ftöl-
dens värde, och arbete i tre år under Konungens hackte. Stiäl
han fierde gången mer eller mindre, firaffes med fpb eller
ris, efter Summans belopp, och arbete for all fin tid å Kro¬
nans Fäflning-) fe Kongl. Forordn. af den 20 Januar, år 177p,

§. IV..
At denna lagföråndring bör med fullt fkål kallas

en lagens råttelfe och förbättring , fådant kan af flera
omftåndigheter nogfamt intagas.

Aldraförft fynes den ftrånghet, fom lagen i mera
K k. 3- namn-
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aåmnde tredie §. emot de brottHige tilförcne öfvadt,
vara i och for lig lielf alt för vida drefven. Det år
utan tvifvel ohyggeligit, at fe huru mennifko hiertat,
når det en gång öfvergifvit dygde vågen , med Itora
och fördubblade deg vandrar uppä lafternas ftrår; huru
det ofta hvarken af lindrigare, eller en förokad nåpd
och aga, låter fora fig til råtta igen, och år vål högft
billigt i få belkaffad fak, at vid ladens tilvåxt, åfven
ftralfet fkårpes. Imed lertid och fom lag och rårtvifa på
Domare-fatet leder lic urfpfung ifrån fielfva den evi¬
ga Visheten på den Alsmåchtigas Thron, hvilken ftådfe
förblifver lika fad och oförånderlig, få bör ock i la¬
gens jemna och Majedåteliga gång, fri från alla menfk-
liga fvagherer och (inliga rörelfer, aldrig fpörjaso minda
tecken af otålig ifver, jemför 1. Cap.i,§.R.B. Återfall
en eller dera gånger i något brott, kan vål göra den
brottflige förtient til fvårare draff, men icke förändra
fielfva brottets natur, eller föranleda draffets fkårpanae
öfver en vifs högd, fom med ladens art och befkaffen-
het kan öfverenskomma. Lagens görömål år, at utdela
rått och råttvifa. Om denna med de nogadé vigrer bör
vid alla tillfållen afvågas, få må det i fynnerhet fke
vid draffs utdelande. At vara brottdig, år redan för men-
nifkan inom henne fielf få förnedrande, och för med¬
borgaren i'allmänhetens ögon få nefligit, at en fådan
olycklig ej må aldeles nederrryckäs af lagens alt för
dora drånghet i draffer. Säkrade måttdocken, vid af-
måtning af Träff, blifver talio , vedergällnings rätten,
eller fom år det famma, aequaüs retributio, retaiiatio, re-
ciproca perpedio b)\ fvarande åfven i vår afficht mot

likt

b) Huru fom denna ar antingen identitatis, få kallad Pyrhngorica,eller fimilirudinis, eller snalogica , år ock utom vart fyftemål, at vidareiorklawi. Den förra finner man i LX, Cnp. i, §, M. B. och I. Cap. u. §. R»
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likt gen Iiku , par pari > fe FUL Fluk. Jord. B. V. G. L.
A t en dråpare iåledes mifler lifvet,y* XXIF. Cap. /. (T.
M. B.; at den fom liuger ä annan til defs åras förkle¬
nande lielf dömes årelös, fe LX. Cap. M. B.; at en tiuf
erlåo-ger böter af det ftulna god fets flerdubbla varde , fe
XL.^Cap. d f ft. m. m.; fådane ftraff åro lika fom före-
fkrefne i fielfva brottets art och natur; en likftåmmig-
het, fom ej lårer finnas emellan ftöld och lifsftraff.

Sveriges lag, öfver alt möijeligen mild och medlidan¬
de, hielper ofta den, fom i villa fall ej vil hielpa lig fielf,
eller efter Romerfkt uttryck: lex fnccurrere vult perire
volentibus, fe Xill. Cap. 3. §. M. B. Den gifver ock dem,
fom för mifshandel anklagade åro, flera beneficia juris
åfven vid råttegången; fåfom biträde af fullmachtig,/rX^d
Cap. 1. §. R. B.\ at då mer ån halft bevis i fvåra brottmål
år, men fara år om mened, faken upfkiutes til framtiden,/?
XLII. Cap. 32.$. R. B., fåfom ock högfl nåmnde Konppl. För-
ordningen af den 20. Jan. /77^; at domare ej må lata nå¬
gon til bekånnelfe pinas och plågas, fe 37. jf. i ofvanbe-
rörde Cap. och Balk; at vid omröflande til dom, då
röfterne åro fkiljachtige och likdelte, galler deras mening
fom fria, eller fom lindrigaft år,/c XXII l. Cap, 3. ff.
d. f fl. med flera; dock blifver det för en brottflig det
ftörfla beneficium juris, at icke til hårdare ftraff blifva
fkyldig kånd, ån hvartil hans brott verkeligen giordt
honom förtient: et beneficium, fom nu mera åfven igen-
kånnes i XL. Cap. 3. fl. M. B., och förblifver et evårdeligit
vedermåle af vår milde Konungs råttvifa fiyrelfe.

§. v.
Lagens förändrande i mera nåmnde §. år en verke-

"g
B. Den fednäre fim es ofver alt i lagen. Härom fe emcdlertid Ehren-
stkai.es Jurisprud, Cr im. p. 65.
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lig förbättring, åfven i det hånfeende, a t lagens drång-
het i derta rum, ehuru öfverdrefven den ock tilförene
varit j få be fans den dock kraftlos och oförmögen, at
afvånda det onda, och emot tiufnader befåfta den all¬
männa fåkerheten.

År 1745 tog dold få öfverhanden både i landsor-
terne och i hufvudftaden, at Regeringen blef föranlåten,
utan åtfldlnad på förda eller dera gånger öfvad tiufnad,
förordna, det eho fom begår inbrotts döld, flcal utan
alt fkonsmål varda hångd, jérnf. Kongl. Fbvordningen d.
20 Dec. HdJ- Uet torde fvårligen kunna utredas, huru
vida en fådan ladens hadiga tilvåxt egenteligen hårrör¬
de af något hos den ringare hopen, juft vid den ti*
den mer ån eljed, hårfkande okynne, fom med fkarpa-
re botemedel borde qvåfvas. Uti Regerings konden, få-
fom uti Läkare vetenfkapen, ankommer det hufvudfake-
ligen på et noga utforfkande af råtta ofröet til det ut¬
brytande onda - och det förutan blifver euren merendels
fruktlös, ofåker och ofta vådelig. Merberorde Kongl.
Förordning lemnar val hårutinnan uplyfning: flere tiuf-
var, heter det, hade fig fhrklädt och fammanjatt at ftiåla.
Sådane fammangaddningar kunna i dora och folkrika
ftåder fnarad verkdållas, och derifrån fedan å lands¬
bygden fig låtteligen utbreda. En landsplåga, den vi
nu icke hafva fårdeies at befrukta, fedan genom vår
Nådiga Konungs prisvärda förforg, den högd nyttiga
inrättning i Hufvuddaden af en Police-Kamare år giord,
hvilken, fåfom den upgående fölen fkingrar och fördrif-
ver nattens fkuggor och tökniga moln, lika få med fitt
fkarpfynta öga och ogemena drift [uptåcker och utro¬
tar ladernas doldade gömflor \ uran at nu något nämna
om flera Författningar, hvar efter fin art. I gemen at
tala, kommer det mycket derpå an, att mifsdådare utan
upfkof for råtta flållas, jemf. J. Cap. /. §. Str. B. och med
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giorligafte forfta til behörigt ftrafF, vanartige til var-
nagel, befordras.

§. VI.
En af de vigtigafle orfaker til ftraffets lindring i

merberörde lagens rum , år oftridigt fielfva den allmän¬
na fåkerheten, och förebyggandet af ett genom lagens
ftrånghet til befarande ftörre ondt, ån ftölden ock i (ig
fielf kan vara. At med lika hårt ftrafF belågga ett ftör¬
re och ett mindre brott, det år, få til fågande, upmana
dejn brottftige at begå dem båggcj hålft då det förra
kan på något fått tiena til befråmiande af hans före¬
mål vid det fednare. Då ftöld måfte umgällas med lifs-
ftrafF, följachteligen lika anfes med dråp, år all anled¬
ning at befrukta, det tiufven utan något fårdeles betän¬
kande med mordifk hand undanröijer husbonden fielf eller
andra, i fall han vid utförandet af fit elaka upfat finner dem
fig hinderliga, eller ock förmenar dymedelft i mörkret
kunna undandölia fin onda gerning, jemf. XL. Cnp. 7. §.
M. B. At detta fä i fanning fig förhåller, det inryga
flera bedröfliga båndelfer, der flike mifsdådare med
mord och brand deras ftöld och tiufnad fökt öfverfkyla.

§. VII.
Denna lagförbåttring tilfkyndar åfven Fofterlandet

en våfendtelig förmon , genom befparing af ftere men-
nifkors lif, fom til befråmiande af Kronans Fåftnings
byggnader, m. m. kunna öka den arbetande hopen.'En
hushållning , fom i alla Stater år af mycken vi^t och
betydlighet; fårdeles hos ofs, dår ofta brift pa folk
giör hinder och fvårighet vid de fördelachtigafte både all¬
männa och enfkildta inrättningar. Kunnandes, med en
mild och derjåmte uplyft Statskonft, ingen ting närma¬
re afpaffas, ån at brottftige hånder, hvilka mifsbrukadt

L1 fin
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fin frihet til förolämpande af medborgares enfkildra fa-
kerbet, blifva häftade och tvungne at arbeta på Fä¬
derneslandets allmänna förfvar.

§. VIII.
Defle flere hår ofvan anmärkte förmåner, dem la¬

gens förbättring i XL. Cap. 3. §. Af. B. medförer, förme-
ne vi vara ganfka klara och påtageliga. En annan be¬
tydande frucht och nytra, ehuru den ännu lika fom i fit
frö ligger invecklad, och hvars hålfofamma verkningar
icke förr ån i framtiden blifva kånbara, hafva våra ef¬
terkommande af denna lagens mildring och förbättring
åfven at förvänta. Lika fom hos enlkildte perfoner en
omåttelig ftrånghet i upfoftran, med otidigt tvång och
en hård medfart förqvåfver ofta alla goda böijelfer,
giör både finne och hierta nedflagit, och i ftållet för en
nyttig och välgörande medborgare, tillkapar en låg-
tånkt, inbunden och ömfom grym och öfvermodig ty-
ran, eller rådd och båfvande trål; då tvertom et vift
och förnuftigt handledande uplyfer förftåndet, renar
viljan, och i hiertat uplifvar en ädel drift ar föka fm
lycka och förnöijelfe i befrämjande af andras fallhet och
välfärd; at otvungit förfaka de måft fmickrande nöijen
och prunkande förmoner, då de icke kunna förenas
med der ftora foremål, lom des ododeliga fiål ftåndigt
påfyftar; och åndteligen, at gå olyckan til mötes med
ett finneslugn, fom hvarken hatar lifvet, eller fruktar för
döden. På famma fått förhåller det lig med hela folk*
ilag och deras upfoftran. Denna yttrar fig uti et visft
hos folket allmånt rådande tånkefått, éfprit national,
hvilket af lagarna egenteligen tildanas.

De fordna Graekifka Republiqver Athen och Lace»
daemon, ftyrde af Lycurgi och Solons vifa lagar, i an-
Teende til det land och folk, för hvilka de egenteligen

blif-
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blifvit giorde, framalftrade tufendetals medborgare, hvfl*
kas minne i tidebockren finnes med beröm förvaradt,
til mönfter af adla borgerliga dygder, til efterfyn af
inficht i fria konfter och vetenfkaper, af et oförfkråkt
hieltemod, och en oöfvervinnerlig kårlek til fädernes¬
landet, hvarom flere orter, fåfom Marathon, Salamina
och Thermopylae, dem de til Graskelands förfvar emot
den öfverlågfne Perfifka machten, fårgadt med fltjblod,
bara ojåfaktiga vittnesbord.

Samma Graekeland under Ottomannernas jernfpira
och defpotifka lagar, ligger nu förqvafdt i okunnighets
mörker, och machtlöft i tråldoms oket. Så utmärkt ver¬
kan medföra lagarna til förbättring eller förnedrande af
både hierta och inille 1 hela famhållen.

Envålds Regeringar yrka framför alt en blind lyd¬
nad. Deras förnåmfla driffieder i Riks ftyrelfen år at
injaga fruktan och råddhoga. Obekymrade om under-
fåtarenas fanfkyldiga välfärd, åro de föga fyflofatte.,
at främja deras tilvåxt i dygd och goda feder; derföre
åro de icke eller laggranne om en billig jemnlikhet e-
mellan ArafF och brott. DödsAraffet fynes dem meren¬
dels låmpeligaA vid alla tilfållen, då likväl lindrigare
botemedel ofta kunde hielpa det onda. Genom en fådan
grym medfart blifver folket ju längre ju mera hårdt och
obevekligit, och afkläder lig efter handen all månfk-
lighet.c Hit hörer, det HiAorien lärer ofs om Iapan och
flera OAerlåndfka Stater c). Huru lyckeligit år deremot

icke

c") Se M. de Montesquiev de V Eserit des Loix, Liv. VI. Chttp.
XIII. Liv. XIV. Chap. XV. On vante, lager ock den lärde Författaren
af Prikciees de h Legisiation universééie, la puijfance 1'étnt ßorijfant
du yapon, depuis que cet empire a défendu taute ecmmunication avec le reße
du mond$\ mus connoijjens trop peu 1* intérieur de ce pajs povr juger de
Jon dégré de félicitij des indH.es ctpendant, que ncus avcns de Jon gpuver-
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icke det ramhållet, der en uplyfl: Regent, ålfkad af fina
unde-.fåtare, giör deras fålihets förkofran til fin omforgs
kårafte ögnamårke, och icke det allenah:, utan åfven iför-
båttrade lagar föker bereda en fåker tilvåxr i hiertats
förbättring, i dygd och fedcr, följachteligen i fanfkyldig
välmåga, jemvål för de fednahe åldrar. Et foremål, vår-
diot en hor Monark, fom fielf förklaradt för fin

ftörfta dra, ar vara den Förfte Medbor¬
garen af et fritt folk.

G. A. A

netnent défpotique, de fon admitlißrntiun dure fa3 minutieufi, de la fuperjii-
tion qui l' accable, des tnoeurs atroces du peuple, mus obligem ä regär¬
der: Jcs habitans conmie une troupe d' éfclaves malhtwux.
4. "
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