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1 Kan-

Om bent, (om ftnenff fteaffrätt nnber.
faftab e äro.

1 §.

Sntänbf! man roarbe efter ©tnerigeö tag od) roib froenft
bomftot bömb för brott, fom tjan begått inom rtfet, etter a froenjit
faring etter emot ©roerige etter ftoenf! man utom ritet, fa oa för
annat utom ritet föröfroabt Brott, ber Sonungen förorbnar, att
bet brott pr i ritet åt ntoS må.
..
.
,,
2 s. Utlänbft man, fom pr t ritet finnes, roarbe efter
©aerifies tag od) mib froenft bomftot bömb för brott font San
begått inom ritet, eder å froenftt farttig utom ritet få oct för
brott fom pn utom ritet begått emot ©roerige etter froenft man,
ber Stonnngcn förorbnar, att bet brott pr i ritet ataias ma.
3 8. ®i [tail någon för brott, fom pn utom ritet begått,
i rtfet ftraffaS, ber ban förut, för famma brott, ftraff a
annan ort unbergätt. Om färffitb påfötfb å fåbana brott i miéfa
fafl jfUö i
mQftg beftidning gätle &n>ab altmant
roebertaget är etter genom förbrag ftabgabt btifroit.
«n«
5 §. Om ijroab emellan ©roerige odj ^iorge talttagaö ffau
i be fatt, fom t betta Maltet fugas, more ocf gaöanbe ^mab far,
ffitbt ftabgabt är.
2

Dm ftraff, fora efter benna las aböraaö raå.
1 §,

Slflmänna ftraffarter äro:
1. Dobö ftraff.
2. ©taffarbete.
3. ^ängetfe.

$3öter.
'
.
©e«fa ftraffarter anfeS, i förPöanbe tili åroatanbra, froarare
eder Unbtigare efter ben orbning, Eiroari be pr namnba aro.
4.

I

4

2 §. ©öbSftraff ffatt offenttigen merfftäflaö genom ^a£@f)UQg=
. ning. görut gifroeö ben bömbe iämplig tib att fig titt böben be=
- reba; odj tnaröe han utan ftåt etter utmärfeife titt afrältöptatfen
utförb. Snnan ^an bit fommer, ffatt bomen ber offentligen upp*
(äfaö; men ej må tat till menigheten
©en afrättabeö
fropp marbe i ftitthet å närmafte begrafninöpfatö jorbfäft. éfoia
fXere unbergå böböftraff; bä må bet ej å enbera merfftättaö t Den
anbreS närroaro.
3 §. ©öböftraff ffatL d mjerfftättaöf ånqroinna, fom fjofmanbe
är, utan uppffjutaö filt*ioep forrefter marffö&örben tittfriffnat; ej
Ijefler å ben, fom för fjufbom ej !an fig titt böben bereba, innan
meb hoKöm^öäft^Wåiber.i **’*■'5 i
r ■-pt-t
4 §. (Sj ffatt någon unbergå böböftraff, innan honung fur*
orbnat, att bomen roerfftätta£ må/
5 §v
,fW åbörnaö på Ufötib,- eQer på roi§ tib
ej unber tma manaber éfier, öfmer tio år, utom i be fatt, fom i
4 Sop. 5, 6 odj 7 §§ fägaé.
J’ " " '
Sängelfe !an antingen omeöetbart för brott åbömaö,
ettdr1 i ftattét för åiqgba böter anmänbag, om tittgäng titt berag
galbafibe fathag.
; ,1 ■ ' :
•
•
.v,
Jiil ^0e5feA J°* ^tnebelbart5 for brott !JåböhteS,' må ti i anbra
fatt, 'ätt font't 4 iS?dp. 5 odj 7 £§ omtnlag, fättoö unber en månab etter öfmer tmå år.
1)1 3 "
nutiSnh fö"0,e,ffe/ ’^toortitt ttöter förinanbrnö'!:ffi[g i iö‘S. ■'

7i)a 7 Ivt
font:,!fitt ftiråffarbete effår fångetfe' bömb är,! ffått
infat taé aifttfän ^ftrdffiiftcffihtng; odfj marbe öer meb honom för»
faret; faforrfarffilbf^ ftabgabf är.jJ •
lM
• • •> !ta.

kronan tittfåflä.
^ r:mt;-äåbå åtHefojjpet, efter färffitb
t“nt,e tini3°re Ötffrote; Wftd m
WÄd t:bt trf, te ej antfrtgeh-umtorlebeS iVgen ut-

dr, eller od ett Ijögre befoppv efter färffitQ för
m.Sfrf-ftta ffabgdÖ ^ettfnWjööbffg, tan ega rtrn/
' ' ‘ ' ’
f^ Wterta|ja8 bert fhffällbeS enba fdfta

&P"ellS^f!ej nobig^bdftab;
«-. rl“k ,.*^8° t^örett1 elte? pab ben faffältbe eWft tia
för ben'&af/ fimn0«br 6rföfmlri ?* nöi>i0“ 8“ng. 0$ fängfläbdr
förtäb fom tanf,'ti S 5uf t,“
,°förföril>a barn; ej Seller af bet

•f

<r

fl »r. »?*». -«br

tta beros
b!"' I0!" 6tifmit tia 65t«r fällt), tiltgåag
ii s»,W 0albat.be; ba ftola böterna, utom t be fa», fom i
04 Bröb föÄlal

§ * ®a?' "ämm*' ““ P"«df‘ roib ra“ttE"

nrntte^iniä6i,a«>,60tc5iitn,anl>attÖ fm“rE Bnarje bags' fänaetfe roib

anbM fém bSaarna IteiL6^ (f® bsflflarno B#t-ÅfUer be
tilfliiri^m'
botfmel?

L

»e ^re^ie fejlt bagarna mo
^öo0fQri^ iHot'fentttonbrt

»4 eMfmefSl'iga^ frfffefrt“ff£t « må V™ ««b« W

5
böter titt oä) meb 15 r:br fmara mot 3 bagars fängetfe mib måtten
pdM^öb;,
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11 §• 5ör qroinna, fom bafmanbe är etter barn ammar, etter
för ben, fomgngre är ,än: aberton år* ege fängetfe rotb matten
bröb ej rum. ©otnma tag more, om någon finneö ej[ funna, ntän
roåba för fjetfan, fabant fängetfe,unberQå. 3 beöfa fatt .ffatf ben
bötfällbe båttag. i annat fängetfe tre gånger få fång tib, |pm ,gan
efjeft ffotgj. fängetfe mib matten ocfj bröb unbergå. f
12 §. ©fota böter förroanbtag, be,^nep rgenöm flera 'bomar
åfogba äroj.radrbe betn förraapbtipg efter ijöternag fammanräfnabe
belopp gjorb, på fätt i 30 .etter 11 § fägé.. ^)ar någon b’etjif
böterna reban blifroit titt fängetfeftraff förmanbtab; mare ben for®
roanbling förfallen ocb förmanbting af famttiga böterna roerfftättb,
fåfom nu nämnbt är. Sag famma roare, om titt merfftättigbet på
en gång förefomma färffilba fängetfeftraff,^roartifl böter efter 10
etter ll § förmanblabe bfifröit.
1§ §. Om föpuanbfing af böter efter 10, 11 etter 12 § för®
orbne $önungenö 33efaHntng$ljafroanbe..,
, ,
, 14 §. %x ftraff beroenbe af märbét å mig egenbom; gätte tfet
märbe egenbomen babp å ben tib brottet föröfmabeS., .
.15, §- ©ärffftba ftraff för embetömän äro:
t. . Slffättning, bm,armeb t be jptt, fon^t tagen utfatta äro,
förenas ben påföljb, att ben bömbe förffaråg omgrbig att rrtfetg
jfjenft mibare npttjaö.
,
•„
,
•:
2. SJHfining af embete på mig tib.
,16 §. Slffättninginnebär förlnft af bet embete, gmari för®
brptélfen ffett. , £>ar bepi bömbe. tiT^fa förftaraig oro,ärblg atf i
rifetS tjenft mibare hgttjaö; ’tjafme ptf förlorat, annat embete, [om
bpn. innebafmer; odj må ban ej em&ete, tjenft etter anngp1 atttpan
^befattning mibare utöfroa.
fI.
'
9J?iftning af embete på mig tib mebför, unber ben tib, förluft
af be rättigheter etter förmåner, fom ntep emjbefet följa.
>v. Om rättighet titt penfipn pätte broai) fijrfhtbt ftabgabt är.
1
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17 § Ur ben, font till affättning efler miftning of embete på
ffltfi tib gjort fig ffplbig, ej i befittning af bet embete, broari fjan
förbrutU: bå ffafl, t ftäflet för embetets förluft, bömag tia
met, efter tp i 25 ®ap. 21 § fägS, efler tifl fängelfe t pögft fef
månaber. ©en, fom titt affättntng gjort fig förfallen, more otf
unbertaftab ben påfötjb, fom i 15 § 1 mom. fägS, om brottetmeb
fåban påfötjb belagbt är.
... ..
18 §. £roab om embete i 16 odj 17 §§ fagbt ar, gatte ocf
om tjenft efler annan aflmän befattning, ebroab ben af förorbnanbe
efler mebborgareS mat beror.
19 §. SBtSfa i tagen beftämba brott mebföra ben påfötjb, att
ben bömbe förflarnS bafaa mebborgertigt förtroenbe för aötib efler
för mf§ tib förmerfat.
3)å fåban påfötjb för mtfj tib ftabgab Sr, ma ben ej unber
fem odj ej öfroer tio år åbörnaS.
©en, fom tifl förluft af mebborgertigt förtroenbe bömb är,
Ijafme förmertat embete, tjenft efler annan aflmän befattning, fom
af bonom innebafroeS; mare o(f, unber ben tib påfötjben jjonorn
åbömb är, fåfom roanfrejbab anfebb odj förttj uteftängb från afla
fåbana rättigheter ocb förmåner, för
tiflgobonjutanbe gob
frejb erforbrag.
20 §. 3 några fafl ftraffaS brott meb påfötjber, utom bem,
fom nu fagba äro, efter tp berom i tagen färffilbt ftabgabt finnes.
21 §. Ur någon utom ritef för brott flraffab, od) förtp, efter
1 ®ap. 3 §, från ftraff här i ritet fri, må botf förfuft af embete,
efler påfötjb, fom i 15 efler 19 § fägS, honom här åbömaS, ber
brottet efter benna tag fåban förtuft eUer påfötjb mebförer.

3 jtap. Ont belaftig&ct i brott.
1 §. £)roar fom bjuber, teger, trugar efler eljeft uppfåtligen
förteber annan tifl brott; ben anftiftare ffafl, för brottet, om bet
fuöborbaS, efler för förföf, om gerningen bermib ftabnar otp för*
fötet^ är i tagen meb ftraff betagbt, ftraffaS fom more hon fjelf
gerninggntan. :par anftiftaren få tibigt, att brottet afmärjaS fnn*
nat, gjort proab po6 honom ftått för att förmå gerningSmannen
att från raerfftäfltghetcn afftå, oth marber brottet änbå fullbor*
babt eUer förföft; bä må ftraffet för anftiftaren nebfättaS tifl
hmab i 4 § fägS.
2 §. förmår någon, på fätt i l § fagbt ar, tifl brottslig
gernlng ben, fom ej fpflf femton år, efler göra bet förätbrar meb
ftna barn, fofterförcilbrar meb fofterbarn, förmpnbare meb mpnb*
ting, huöbonbefott meb tjenftehion, efler förman meb ben, fom unber
hang Itjbnab ft Sr; mare bet mib ftraffetg beftämmanbe för anfttf*
taren, fåfom förfroåranbe omftänbighet anfebt.
3 §*„ ®en f°m' roib brotts utföranbe, annan meb råb efler
oab uppfatligcn hjetper, få att gerningen bertgenom fler, ftraffeS
fom more han fjelf gerningSman.

7

4 §. Jpar någon, före Brotts utföranbe, etter rotb utföranbet,
bod i mtnbre mån, än t 3 § fägS, meb råb etter båb gerningen
främiat; ftraffeö efter tp fom fjan pröfroaS pafroa titt brottet Bl*
bragit, bod minbre än om pan fjetf gerntngSman marit.
5 §. £>afroa froå etter flere l famråb beflutit roerfftättaubet
af något brott; bå flått proar font I ben ftämpttng beltagit odj
mib Brottets utföranbe när marit etter, före etter roib utföranbet,
gerningen främjat etter efteråt gerningSmannen tiapanbagått, ftraf*
faS font more ban fjelf gernlngSman.
6 §. £ar beltagare t ftämpting ej mib Brottets utföranbe
när marit etter bet främjat etter gerningSmannen tittbanbagått, få*
-fom i 5 § fägS; ftraffeS efter 4 §, ber bon ej anftiftare är otp
förtp efter 1 § ftraffaS bör.
7 §. Unberlåta förätbrar, fofterförätbrar etter anbre upp*
foftrare, etter förmpnbare, att från utföranbet af brott, broarom be i
metffap ega, ptnbra ben, fom unber beraS roårb ocp Ibbnab ftår,
när bet utan angtfmelfe titt åtal ffe tan; marbe ftraffabe efter
4 §, bocf pögft meb fängelfe i fe? månaber, ber bet ej flett för
egen minntng.
8 §. £ar annan, än be perfoner, fora i 7 § nämnbe äro,
metat brott, beraf någons lif, pelfa, frihet etter egenbom i fpn*
nerltg fara fatteS, å färbe mara, od) unberlötlt att bet i tib, få
att faran afroärjas funbe, upptäda, när bet ntan angifmetfe titt
åtal ffe funnat; marbe od ban ftraffab fåfom i 7 § fägS.
9 §. 9ftu par någon, utan att bafroa fåban bet i brott, fom
förr fagbt är, feban brottet timat, meb metffap berom gått ben
brottslige tittbanba, fåfom att ban ^ufpit att bonom bölja, etter
•marit be^Jelplig titt bans flpft etter titt bötjanbe af gerningen etter
titt unbanröbjanbe af bemis berom, etter emottagit, bott, föpt etter
förpttrat gobs, fom genom brottet åtfommet roar, etter beförjt om*
arbetning etter föränbring beraf; ftraffeS, efter fom brottet roar
titt, meb fängelfe i bögft fe$ månaber etter böter: bar bet [fett för
egen minntng, od) är brottet meb ftraffarbete öfroer åtta år etter
froårare (träff betagöt; bå må titt ftraffarbete i bögft troå år
bömaS.
_
10 8. £ar någon, utan metffap om brott, fom annan for*
öfroat, bonom tittbanbagått, på fätt t 9 § fägS, änbå att ban baft
. ffäl att bonom mifjtänfa; ftraffeS meb Böter.
11 §. 9Me, fpffon, ffplbeman i rätt upp* etter nebftiganbe
(eb, ben fom meb ben brottslige i förfta froågertag lila nära före*
nab är, etter fofterbarn, ffatt ej titt ftraff fällas efter 10 §?
better efter 9 § för ben brottsliges bötjanbe, eller för beforbranbe
.af Bans flpft.
t
„
12 §. S03iSfa fatt af betaftigpet ftraffaS efter tp berom t ta*
gen färflilbt ftabgabt finneS.
.
rs.n
13 §. 6ar någon, efter 4, 7 etter 8 §, giort jig Pb^Q titt
ftraffarbete för betaftigbet i brott, broarå förtuft af ntebborgerligt
förtroenbe för atttib, fåfom påföljb, ftabgab är; marbe bå od ben
påföljb, etter förtuft af mebborgerligt förtroenbe pu rolfi tib, bonom
åbömb, efter tp bans brottslighet är titt.

8

£>m fammanträffanbc of brott ocB om förs
citing tlltr föränfcting of.ftroffjjfå o-cf om
:
återfall i brott.
l §. Snnefattar en fjanbling flera Brott, odj är ftraffet ä ett*
bera1 fmårare,;än åJ annat; bå ffatt bet fmårafte ftraffet åbömaö: är
Bmartbéra brottet:&elagbt meb famma ftraff, marbe bet ftraff åböntbt
JS-Båbö ;be6fa :faÖ ffaö brott, för Bmillét färffilbt.ftraff ejråbömes*
betraftaö fåfom förfmåranbe omftänbigBet. $r någotbera Brottet
Belagbt meb förhift af embete, eller påföljb, font t 2 $ap. 15
etfer 20 § omtaraö; marbe od ben.förruft eöer påföljb äböntb.'
£>er én Bånbltng innefattar Brott;:fom t färffiXba affeenben
meb olifa ftraff belagbt är; mare ocE tag, fom t benna § fäaö ;
0 2 §•
««gon föröftoat flera brottsliga Ijdnblingor, ocb
-fta be ej titt ^roaranbra i bet famntanfjang, att be innefatta for?
fättningr af en odj famma förbrptelfe, utan äro, Broar-för fta titt
iffirffifbr Brott att hänföra; marbe, för ^råarfe Brott, änbå att
'Brotten .af famma flag äro, till.färftitbt anfmar. bömb, meb taft*
taganbe af föreftrifterna i 4, 5, 6 0$ 7 §§.
' - 3 §: Utgöra -flera brottsliga ^anbringar fortfättning af ett
odp famma brott; marbe .fåbant, mib ftraffets Beftämmanbe för bet
Brott, fafomrförfmtfranbe omftänbigBet anfebt.
”1 JJ' •* wågon tm böbSftraff förfallen; ba ffola i ben Be*
ftraffning anfeö Inbegripna Böter eder friljetsftraff, BroartW ben till
f böben bömbe jemmat lan Bofroa fig flptbig gjort
'
JKj* Wfarfiete på HfStib må ej BeÖer förenaö annat frtöetö*
ftraff töer böter.
V v.
«s mifi§ «i5t>,"ä£°n ,fi)r färf£l(t,“ örott förfallen tid ftrnffarbefe
7“
“lb förening af ftraffen, tiben för bet nf
bem, fom tatigft ar, eder ont tiben för ttiuartbera ftraffet är Hfa
ning, ben tib öftnerffribas meb mer än tmå är
"
.fän9etf?ftSa marC' bel n“0On föt fätfIUba 6cott 8i°rt Pfl «“
«?«.

(£“js

zxmJS‘T!fS

«eKÄ.*sSHäsl

«mf, sessr s swssnttrss
>bet Soffat, fom om baternoft farmnnhrim,“£*esftaffet, oDeroenöepf
'öfwergå; tid fänaelfe ,efter t» i 29«l»0
»a m,nra mebbeiabt,

'Sei ?«tiBeffeftraff, nnber iafftaaattbé^h»11 t
'fffliflabemeb

t’
* §§,

«wrbe

8 ^‘s.wej h
7 §§ om förening etter föränbring af
.ftrq.ff mebbefabe föreflifter ffola tjena M efterrättelfe ej blott bå
, någon ^a en gäng föt fixera brott lagföreS, utan äfroen bå någon,
fom titt llraff bötneS, förut blifroit åragb annan, ide roerfftättb,
beftraffmng; od) ffatl bomftolen ntttib utfätta be fävffilba ftraff
. fö» ö proarje brott följa borbt, ocp berefter, i pänbelfe någon för=
än bring af ftraffen, efter proab ofroan fagbt är>. ftall ega rum,
berom mebbela erforberliga beftämmelfer.
ftörelomma titt: roerfftättigpet pä en gång flera bomar, broarigenom famma’perfon bliffoit till ftraff bömb, odj äro ftraffen -af
beffaffenljet, ait be, efter tp i föregåenbe §§ fiabgabt är, ej funna,
jemte proaranbra roerfftäflaS; göre $onungené iBefattningSpafroanbe
om förpåttanbet anmälan poS §ofrätten, fom förorbnar puru
ftraffen fammanläggaS ftola.
9 §• Sto fan få pänba, att någon, feban pan blifroit till ftraff
för ett brott bömb, roarber öfroertpgab att förut pafroa föröfroat
annat brott; ba ffatt pan få bömaS, fom pabe pan pä en gång roarit
för båba brotten lagförb; oip roarbe, roib ftraffets tillämpning, af*
räfnabt proab pan1 af bet ponom förut åbömba ftraff reöan fan
pafroa utftdtt.
10 §. £ar någon, feban pan blifroit titt ftraff bömb, men
innan pan bet till fuHo unbergått, föröfroat nptt brottj bå bör
ftraffet för betta brott, meb tqfttaganbe af be pär ofroan ftabgabe
gtunber, förenas eller fammanläggaS meb proab af bet förra ftraffet
äterftob, bå bet npa brottet begidS; o<p ffäCC ä bet fålunba be*
ftämba ftraffet afräfnaS proab af fagba åjerftob !an roara roerf*
ftälbt efter bet npa brottets föröfroanbe.
11 §. ©er lagen utfätter färflilbt ftraff för ben, fom ånpo
begår brott, flail bet ftraff ej åbömaS, utan bå fåbant återfall
ffett feban ben brottslige titt fullo unbergått bet för förra brottet
ponom åbömba ftraff.
12 §. ftöröfroar ben, fom till ftraffarbeie på ItfStib bömb är,
brott, fom böbSftraff ej mebförer; roarbe ftraffet ffärpt genom pans
inneflutanbe i mör!t enrum på pögft tjugoen bagar j ocp må bdnna
ffärpning, i froårare fall, roerlftäflnS’ tre gånger, bod meb minft
tre månaberS uppepåfl emellan proar gång.

5 Stap- £)m färflflba grunbcr, [om utefluto, minffa
eller upppaftoa ftraffborpet.
1 §. ©erning, fom eljeft ftraffbar är, roare, utom i bet fall,
fom i 2 § fägS, ftrafflöS, om ben begås af barn, innan bet fpttt
femton är; bod ege bomftolen efter omftänbigpeterna förorbua, att
barnet af förälbrar etter annan, unber proarS roårb od) Ipbnab bet
ftår, meb aga pemuta i pufet rättas ffatt, etter i allmän uppfo*
■ftoingSanftalt infättaS, om tillgång bertitl finnes.
- 2 §. £ar gerning, fom i alimänpet är belagb meb böbSftraff,
etter ftraffarbere öfroer troå år, blifroit begången af ben, fom fpttt
'fjorton, ijmen ej femton-år; od) pröfroaS pan pafroa:egt nog ut*
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ffifnino att aerntngenö brottsligpet infe; roarbe ba ftraffab, pögjt,
meb ftraffarbete i fpra Sr, om böbSftraff ä gerningen följa fnnnat,
o% meb ftraffarbete i troå år, om fåbant arbete på längre tib
berför ftobaabt är»
,
må fåban påföljb, fom t 2 Kap. 19 § utfattes, abömaö
Brottélina af ben ålber nu fagb är. (§j peder [fad brott, fom nå*
non i ben ålber begått, ponorn tidräfnaö titt förhöjning af ftraff
för återfall i brottet, ber fåban förhöjning färffilbt x lagen utfått
finneö, efter tp i 4 Kap. 11 § fägS.
3 §. 93egår ben brott, fom fpdt femton, men ej aberton år;
bå ffaU böbSftraff eder ftraffar&ete pä lifötib till fåbant arbete
från och meb fey till och meb tio år nebfättaS.
4 §. ©erning, fom begås af ben, fom är afraita, eller protl*
!en förftånbets bru!, genom fjufbom eller ålberbomsfroagpet, är
beröfroabt, mare [trafflöö.
5 §. £flr någon, utan egen ffulb, råfat i fåban finneSför*
rotrrlng, att pan ej till fig roijjte; mare gerning, ben pan i bet
mebroetslöfa tillftånb föröfroar, ftrofflöö.
6 §. 'pröfroaé någon, fom brottslig gerning begått, bermib
pafroa af froppS* eller finneöfjufbom, ålberbomSfroagpet eller an*
nan, utan egen ffulb, iråfab förroirrtng fafnat förftånbetö fulla
Bruf, epuru pan ej fan för ftrafflöö anfeö efter 4 eder 5 §; bå
gälle om böbSftraff proab i 3 § fägS; ocp må, i tp fall, efter om*
ftänbtgpeterna, annat ftraff jemmäl nebfättaS unber proab i ad=>
mänpet å gerningen följa borbt.
7 §, Sarber man af annan öfroerfallen meb målb eller pot,
fom innebär tranganbe fara; bå ege man rätt till nöbroärn ocp
mare fafföS för ben ffaba, fom man till farans afroärjanbe gör.
8,§. 9tätt tid nöbroärn ege ocf rum, bå någon begår inbrott
eder eljeft tränger fig olofligen in i annans rum, puS, gårb eder
fartpg nattetib, eder fatter fig tid motroärn, eproab bet är natt eder
bag, emot ben, fom fitt roärja eder å bar gerning återtaga roiQ.
9 §. iRpmnter -fånge eder päftab perfon, eder fätter pan fig
tid motroärn emot fångroaftare eder annan, fom ponorn från rpm*
ning pinbra roid, eder emot föreftånbare eder uppfpningéman roib
ftraffinrnttning eder päfte, bå Denne ponorn tid orbning inom tn*
rättningen eder päftet påda ffad, eder fätter fig någon, fom päftaS
f!ad,^ tid motroärn emot ben, fom eger päftningen roerfftäda eder
berroib biträber; bå må ocf bet roålb brufaS, fom till rpmningenö
föreEommanbe, orbningenö bibepådanbe eder pältninaenS roerfftäl*
fanbe nöbigt är.
Sag famma roare, ber annan, än fånge, päftab perfon eder ben,
fom päftaS ffad, fätter fig meb roålb eder pot emot ben, fom rpm=
ningen pinbra, orbningen bibepåda eder päftningen roerfftäda roid.
10 §. ftinnes nagon i fad, fom i 7, 8 eder 9 § fagbt är,
pafroa gjort ftörre roålb, än nöben fräfbe; pröfroe bomftoten, efter
Jmftänbigpeterna, om pan för uppfåtlig gerning eder blott fåfom
för roadanbe ftraffaS bör.
SOöar få tranganbe nöb eder fara för panben, att pan fig ej
befinna fnnbe; ba må pan från ftraff friaö.
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11 §. tömmer någon ben titt f|jetp, fom finnes t nöb ftabb,
efter ty förut fagbt är; roare otf för fjonom tag, fom babe f)an
fjetf i ben nöb fig befunnit.
12 §. Sör tjänbetfe, fom pröfroaS fjafroa mera af roåba än
uf roåflanbe timat, ffatt ej någon tia ftraff bömaS.
13 §. ©ör förbrytare, förfafle attt ftraff. Stro böter, unber
-förbrytarens tifstib, genom taga traft eganbe bom ätagba, o$
bafroa äfroen unber bans tifstib penningar etter anbra lösören, för
oätbanbe af be böter, btifroit i mät tagna etter i attmänt förroar
fatta * aånge boef böterna af öen egenbom ut. £ar påföljb, fom i
2 tap. 20 § fägS, btifroit, unber förbrytarens tifstib, genom taga
fraft eganbe bom åtagb; roarbe otf ben påfötjb, när fa jfe tan,
ttttampab. @
TOare förfallet för brott, fom ej btifroit ätatabt:
1. inom troa år, om bet ej i tagen meb froårare ftraff an
fängetfe betagbt är; etter
_ „
2. inom fem år, om bet ej t tagen meb iroårare ftraff au
ftraffarbete i troå år betagbt är.
.. w
15 8. ©e i 14 § beftämba tiber ffota rafnas i attmanyet
från ben bag brottet begi<J3, men i be fatt, fom t 15’
21 8 fägas ocb ej åtalaS må innan titt återgång af giftermål bömbt
är, från ben bag taga fraft eganbe bom berotn gafS.
5ftat anfeS roara börjabt, bå fattetfe titt froaromal ar ben,
fom titttataS ffott. i taga orbning fungjorb, etter ban för brottet
^^tQ16 § Sr åtat å brott, fom i 14 § fägS, börjabt inom tib,
fom ber beftämmeS, ocE» bar bet åtat btifroit afbrutet, utan: ott ben
‘titttatabe öertitt ffutb roarit; bå ftatt för rättigheten att atalet
ttfötja tifa tib, fom i famma § utfått finnes, ratnaå fran ben

!'cafl
genom (a8o haft eganbe bom fättb Uti ftraff,
fom ei fniårare är än ftraffarbete i troä år, o« raerfftatleS et bomen
nom tio år feban ben gafS; roare bet åbömba ftraffet förfallet.
18 §. $9r brott, fom af embetsman begås i embetet, roare
’ ftraffet författet, om åtat ej btifroit anftdtbt inom troa ar,
Irottet Plagen'meb enbaft Mtebftraff betagbt nr eUer .nom fem
åv ber brottet är af ben beffaffenbet, fom t 25 stap. 17 8 1°
■ isri « nitat aätle 1 affeenbe ä brott af embetsman et rolB t b
Tbr n'tat3eff ^aer“er »Inat ftraff än bbter åbämbt btifmtt, miB
tib för bomS roerfftättanbe.

O
i 8

Öm ffflbcftfinb.

©faba fom någon genom brott annan tiDfogar, f|aa af
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fattning för Ijinber etter brift i ben ffababes näring, för froeba ofi
roärf, ,få otf fön-, tyte etter, annat fiabigmaranbe mebn, om, fåbant
- fil.ifnsit fjonorn iiflfogabt.
3 §. 5ör Hbanbe, fom genom brott emot perfonliga friheten
etter genom fatff qugifroetfe etter annan ärefränfanbe gerning, mg
anfes mara någon tittffbnbqbt, ffatt q(f roebergättning gifroqg/
4 §. Somma ^mafe etter barn efter ben, fom,böba£ ,b(ifrott
att genom bonö frånfätte,.fafna nöbigt unberijafl;’bå flott ben/
efter tp, meb affeenbe ä få roät ben brotfötigeö tittgångar, fom
anbra omftänbigbeter, jfäligt pröfroas; tittäggaö fåforn ffabeftånb
bmab för' rnafnn .etter barnen tarfmaö titt bejj be fig elje ft för förta
funna; od) må bet flaöeftånö, efter omftänbigbeterna, fättae.ettutgå på en gång etter å färffUba tiber..
*; ■
5 §. £afroa flere t brott tagit fåban bet, fom i 3 $ap. l
3, 4, 5, 6 eiter 7 § fägö; fmare be, en för afla odj atte,för en"
tiU- ffabeftånb; more otf be, fom efter 9 § i famma fapitet gjort
fig belafttge i brottet, berigenom att be bott, föpt etter förpttrqt
bet be metat mara genom brott ätfommet, etter beförjt omarbetning
beraf, braar för fig titt fåban anfroarfgbet, fom fagb är, meb. ner*
ningSmannen uunötTE föx ftctf Ijjiufuincö. be bv*otiöfig befottnipg togif*
,4. 6 §; ^r, f*000 0i°rb. Qf perfon unber femton årö ålber, etter

* ° '®a*r 4 efler 5 § omtataö, o<b fan ej . ffqbeftgqb
erbåttaö b<>8 någon, fom för nabevidteu roårb öfraer ben perfon
ar Itu anfraav \ox itrattaube förfallen; gänge bå flabeftänbet,ut af
.benö egenbom, font fiaban gjorbe.
11
,r( \ §•
fiwff förfallit etler tib titt afbvutet åtaté' fullföljt»

att
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l)et fäfom förfroåranbe anfebö.
ij

■T o

S Sap. Om förräScrt; fn otf era uttöm för SRifetS
fafer^ct menliga brott.
T

1 §• '?>mar fom, i uppfat
„ att"''*ÄÖ0G Smerige eller ftotge mtber frii mman be malt;
mév fran nägdt af beöfa rifen fönbra en bertill fjöronbc bel etter
befttlnlng; etter
. ,
. . . .
c‘ • fy attj brg ta 1 vifenaS föreHhtg, eller nteb roåtbfamma mebel
uppljafma eller anbra ben emellan ritena ftabgabe föreninaSform
eller någon' of béraS grunblagar; ettet
;
^ V
'
J3.u att honungen lif eller frihet beröfroa eller bottom frdn
ujronett utträngtT; eller'
•* ......
4. att ''Stljronföliare efldr annan $riuö, font till-tronen arf*
roitijge ar, lifioet beröfroa, eller någon af bem frän tbronföliben
ute)tänga;
1
‘
J 5- ’ W uppror, eller dhnan gernihg, ben ber innefattar uppfatets
fuHoörban eller förföf béHiU; en fåban förräbare mifte lifroet etter
botiteS' titt ftraffarbete på lifdtib. Sffiar faran ringa; bä ffatt titt
ftraffarbete från odj meb fe£'titt odj meb tio år bömaö.
vu 2,§. rt)nr ftfimpling' titt förräberi, föm 11 § fagbt är, Blifroit
gj[örb; utän atrförräberief till förföf ‘fommit; bä ffatt anftiftare af
ftämplingen bömae titt ftraffarbete från ocfj meb fej till odj meb
tio ar, etter, ber faran ringa mar, från od) meb troä titt oefi meb
fe^är. Deltagare i fåban fiämpling roarbe bömb titt ftraffarbete
i Ijögft fej år.
J
; c . ■
, , .
3 §. par någon, muntligen inför menigljet etter annan folf*
fafnting,‘btter i ffrift, ben l)an 'utfpribt etter utfpriba låtit, uppt
triaiiat titt förräberi; fom i 1 § fagbt är; bömeö; nät’uppmaningen
ingen ftraffbar roerfan Ijabe, titt ftraffarbete i ^ögft fe^är. Samma
lag roetre ottt'beii, fonr’anhanef ffrift utfpribt etter utfpriba låtit,
bernteb fommiV fäbant förfåöeri äftab.
’
•
11'4 §. lödr Sroenff etter 9iur|Tman roapen emot något af be
.abe rffena, eller Utot någon meb'bem i frig förbunben maft,
lifmet eller bömeé till ftraffarbete pä lifbtib.
5 §. ' par ©rottoff ettet iftont man, genom uppmaning;’etter
’uppfatligén, förmått främmanbe maft att meb frig anfalla
dlrabe rffena; etter maft, fom meb bem t frig förbunben är;
e lifroet etter bömeé till ftraffarbete på lifstib.
^
6 §. Sroenff etter Sftorff man. föm '
uuuuii
ti;yi/uo, • muyujin, luuycu* cuct
föiråV^fäftpg; frlgSfaéfa1 etter an’rtaf bt)lift, fom tittljörer något af
®éIlfflfcenabé tiféna' etter maft, font iireb benr'i frig: förbunben är,
etter något fåbant, i förräblig afftgt, förftörer etter förbevfroar; etter
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2 fSrtetoer be förcnnPe ritennS etter meb bem fbrbunben matte
Iriflbfo(t att tUl ffenben Bfroetgå, etter t.tt uppror etter annan tro.
IBä^et; e«e*.
. ffi t Hirtnw anmänbanbet af be förenabe ri.fenaS3'etter meb ^bem förbunben maitb fright emot ffenben; mifte
Hfroet etter bömeS titt ftraffarbete pa ItfStio.
, . **
7 s ®ör någon förföf titt brott, fom i 5 ^e^.’6
tifnn att brottet titt futtborban fomrnft; börnes tia ftraffarbete pa
'ÄfSh etter fr&n oå meb fpra titt oå meb tio år. <par f|an, af
filen brift oå ei för öttve binber etter annan tiflfäfltgljet, afmärjt
att ffablfo nietlan af förffifet; marbe ftraffab psgff meb ftraffar8 8. Om ftämpting etter uppmaning titt förräberi, lom t 6
s omtalåä. gäfle ocf proob t 2 o fp 8 §§ faabt är® 9 8 ©menft etter ttlorff man, fopi i frigetlb unberftdber Pen.
ben meb" frigbfBrnBbenpeter ettet (ifSmebei, etter för ^onom uppen.
barar frigbmaftenb ftättning etter röretfer eUer nagot rabflag etiet
beflut beront, etter genom teämng etter annorfebeé mebbelar po.
nom unberrälteffe om fBrfroarSroerf, pnmn, färteb etter mag, etter
bebtager frigSmaften meb unberrättetfe, ben pan met fatff mara,
etter i fbrräblig afpgt Ppfer etter bBlfer ffenbenS fpejare etter frtgS.
foif etter ät Penben märfmar etter anpapar fabant folf, etter pa
annat bptift fött ponom tittpanbagår, böme^ titt ftraffarbete pa
lifötib etter från oå meb [e{ titt oå meb tio år.
i#
10 8. öar någon gjort förfö? titt brott, fom t 9 § fagbt ar,
oå btef enbaft genom omftänbigfcter, fom moto af gerningöman*
nenö roilfa oberoenöe, brottets fuöboröan förljinbrab; marbe bömb .
titt ftraffarbete i tjögft tio år.
11 §. Sen, fom i frigötib tåter ftg fåfom fpejare af fienben
brufaS, mifte tifroet etter DömeS titt ftraffarbete på tifStib.
12 §. 93egår uttänbff man, meban f)an i något af be före*
itabe rifena miftaS etter i bejj tjenft anftättb är, brott, fom i 4, 5,
6, 7, 8, 9 etter 10 § fägS; marbe berför ti!a meb froenff eUer
norff man ftraffab.
13 §. -Såhär någon upp frigSfolf etter flatter manifap fam*
man, fom fjemtof fått, att bermeb utföra brott emot attmän fäfer*
bet etter mebborgerfig frihet; marbe bömb titt ftraffarbete på ufS*
tlb etter från oå meb fe^ titt oå meb tio åt. 2öar farrnn ringa;
bå må tiben för ftraffarbetet titt fpra år nebfättaS.
14 §. ©priber någon frtng fanbet ut lögner etter falffa rpts
ten, be ber för rif';ts f'ifer^ct farlige äro, i uppfåt att bermeb
tomma aflmänt butter eliter omäfenbe åftab; bömeö titt ftraffarbete
i fjögft troå år etter fängetfe i fjögft fey månaber, ber gerningen
ingen mertan babe, font froårare ftraff mebförev. ,
15 §. Jpar ben, fom i uppbrag fått att i ävenbe, fom met
rörer, meb främmanbe maft något affjanbla eUer ffuta, uppfällt*
gen be(j förbel emot rlfet främjat etter rifet eljeft ffabat; börneS
titt ftraffarbete på lifStib etter från oå meb Stta titt oå meb tio
ar. Sager Ijan, i fåban afjigt, gåfum etter förfäning af fränt*
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raanbe maft; bömeS, änbå att ffaba beraf ej fom, tifl ftraffavbete
från od) meb fe£ till od) meb tio år.
16 §. Sager annan, an ben, fom i 15 § fägs, gåfroa eller
förtäning af främmanbe matt, för att bej) förbe! emot rifet främja .
etter rifet eljeft ffaba; bömeS titt ftraffarbete från od) meb fpra
titt od) meb åtta ar.
17 §. Jproab ben, fom emot 15 etter 16 § fig förbrutit, af
främmanbe maft tagit, roare titt kronan förroerfobt.
18 §. öar ben, fom betrobb är att meta bemliga unberbanb*
tingar, råbftag etter flut i ärenbe, berå rifets fäferpet etter rätt
emot främmanbe maft tigger, bent uppenbarat, eÖer baubling, fom
ban i ip måt tönlig tjätta borbt, utan tof utgifroit etter fungjort;
bömeS titt ftraffarbete pd fifsttb etter från od) meb åtta tifl od;
meb tio år. ©febbe brottet utan uppfåt att ffaba göra, od) mar
faran ringa; bå må tiben för ftraffarbetet till troå år nebfättaS.
19 §.
pafroa fåbaua bemtigpeter etter banbtingar, fom
i 18 § fägaS, Eommit tifl annan perfonS Éunffap eEfer i
i|ani)r
od) är ponom raetertigt, att be böra löntiga båflaö: uppenbarar,
utgifroer etter fungör b™ bem, i uppfåt att ffaba göra; marbe
bömb tifl ftraffarbete från od) meb fpra tifl od) meb fe$ år. ©fer
bet utan bplift uppfåt? roare ftraffet fängelfe etter, ber faran ringa
roar, böter.
20 §. Jproar fom, i uppfåt att rifet ffaba, förfatffar, unban*
batter, förftörer etter förberfroar baubling, fom innefattar beroiS för
rifetö fäferbet efler rättigheter emot annan ftat; roarbe bömb tifl
ftraffarbete från od) meb åtta tifl od) meb tio år etter på tifStib.
21 §. ©en fom, utan fåbant uppfåt, fom i 20 § fägS, men
meb fännebom om roigten af banbtxng, fom ber omtalas, ben meb
roitja unbanpåtter, förftörer etter. förberfroar, bömeS tifl fängelfe
etter tifl ftraffarbete i fjögft
år.
22 §. öroar fom roet förräbert efler fåbant brott emot nfets
fäferbet, fom ofroan fagbt är, å färbe roara, od) bet ej i t ib upp*
tätfer, bömeS tifl fängelfe etter tifl ftraffarbete t bögft fpra ar.
|>ar ban el be ffät, b^armeb b«n tilltror fig funna ben brottslige
tifl gerningen binba; uppenbare bå, utan att nämna perfonen, be
omftänbigpeter, fom b01101!1 funniga äro, etter ftraffeS fom npjj är
fagbt. (Sj ffatf någon af be i 3 Äap. 11 § nämnba perfoner till
firajf efter beniia § fättaS, ber brottets upptådanbe ide utan an*
gifroelfe tifl ötat ffe funnat.
23 §. ©e i 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 od) 22 §§ gifna
beftämmetfer, ffola/od tiflämpaS, om be ber nämnba brott emot
Sftorge föröfroaS.
‘
Ä
.
24 § ©roenff efler SRorff man, fom utan honungens tifl|tanb
tåter brufa fig fåfom fänbebub från främmanbe maft, i angetagen*
bet, fom något af be förenabe rifena rörer, efler tnlater fig t un*
berbanbting berom meb främmanbe maft efler bejj fänbebub, bömeS
25^§/ Söärfroar man utan honungens tiöflånb fotf i rifet
tifl främmanbe frlgStjenft; bömeS tifl fängelfe i ^ögft fejt manaber
efler böter.
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26 §. ©en,, fpm. förteber eller bjelper frigéman tia rpmntng, .
öörneö. ont -bet fler tfrigötib, titt. fängetfe i fyögft fe$ månaber
ettet. ftraffarbete i fjögft too ät, öd), om bet f!er i frebötib, tia
böter eOer fängetfe i pögft 6 månaber.
27 §. förgriper fig någon, meb roåtb etter annan mtfjljanbef,
å främmtmbe ftatö Regent, mebon l)an l)är t rifet roiftaö; böineö'
titt ftraffarbete på tifötib etter från o$ meb fe$ titt o d) meb tio
år. ©ter fiif förgrtpetfe å främmanbe mafté fänbebub l)är i rifet;
bå må, om för tifa roåtb etter mipanbet i attmänljet ftraffarbete
åbömaö borbt, ftrnffarbetet, ber (jögfta ftvafftiben nr beftämb titt
tin nr, förtjöjaS titt fåbont arbete på tifötib, od; etjeft titt troå av
utöfroer ben för fjroarie fatt beftämba työgfta ftrcffttben: är brottet
i attmänljet meb fängetfe etter, 6öler betagbt; må titt ftraffarbete t
Ijögft troå år bömaö. ©ter bråp, fom t 14 $?ap. 3 etter 4 § fägö,
ii någon af be perfoner nu nämnba äro; mifte bråparen tifroet eUer
bömeö titt’ ftraffarbete på tifstib.
' 28 §. Satar etter ffrtfroer man fmäöeligen emot perfon, fom
i 27 § nämnb är, etter förgriper man fig emot Ijon om meb boteffe
ätter annan mifjffrmetig gerning; ftraffeö £>ögft meb ftraffarbete t
troå är.
1
29 §. ®j må. brott, fom i 27 etter 28 § fägé, ber ej bråp
ffett, åtalas af aflmän Sftagare, ntan att honungen bertttt lof gifroer.
30 §. £>en, fom titt ftraff efter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 13, 15, 16, 18, etter 20 § fig ftptbig gjort, raarbe otf bömb
mebborgertigt förtroenbe för afltib etter på roijj tib förtuftig. Sag
famma mare, om någon titt ftraffarbete efter 7 § förfallen är.

9 Sdp* £)nt Sttflicftiitötirottt få o c f om brott emot
OhfSftprclfe eller fftifeté ©tänber.

1 §*t ^Örgrtper |ig någon emot honungen meb roälb eUer
annou ntt§ljanbel å tjané perfon; mtfte tifmet etter bömeö titt nraff*
arbete pä lifstifc.
1 .. :
' 11
: 2 rf* Sprgrtp el fe,. fom i l § fägö, emot 'Drottning, (Snfebrott*
ntng etter Sljionfötjare, roarbe meb ftraffarbete pä lifötib etter från
ocb meb fe$ titt od) meb tio år belagb.
t ö? §* - ?e0Öe förgripetfe, fom, t 1 § fägö emot annan perfon
af tfonungaljufet, jom Äonglig etter fturfttig rourbigljet inom rifet
“ "f1'
.} 2 § nämnba; bå må, om för Ufa roåtb etter
?MQI7/ L namanbet ftraffarbete åbömaö borbt, ftroffarbetet, ber
5?0?FfrXc be(*äinö tia tio år, förbojoö titt fäbant arbete

frÄmh?hV«f+0t®ftC S5xtl11 av50 ar utöfroer öen för tjroörje fatt be*
ESi? a ?Ö0?fn
i attmänljet meb fängetfe etter
w

0eJnin9Smannen titt ftraffarbete från od^ meb
månaber titt od) meb troå år.
be 1 2 etter 3 § nämnba perfoner
b'nabt, faforn i 14 $ap. 3 etter 4 §fägö; mtfte bråparett

bS
ftr(lffar6ete *å
éuc å någonaf
beöfa perfoner brap, fom i 5 § af famma fapitet fägö; börneö
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^ertilnnämnnneit titt ftrnff.irOete ()ä fifäiib cttcv från o ii meb fer
ilU todj meo *to år.
'
• ■
1 *
^
cUer fFnfmer man fmnbfigen emot Sonungen,
©rottiung, ©nfebrottnuig eller Sljronfoljare, etter förgriper iia
emot någon af Dem meb tjoteffe dier annan mt&rirmlig nernind •
öömeS titt ftrarrarbete från od) meb fer månober till o* meb fii?a
«r eller fangelfe från orf) meb fey måituber titt od) meb trod år.
©Fer bet emot perfou, fom i .3 § luiimtb qvj more ftrnffet fängelic
!
e^
0lt) meb femtio titt od) meb ett
fufe.n 9tiiöbaler.
,
6£ K
övott' fom mt fn9bn «r°/ ber n bråp ffett åta.
ia8 af allmän aflagaiv, utnt att honungen bertill laf gifmer.
7 §. förgriper ftg någon nteb malö emot 9iif£ffti)relfe,*fom
i be fall gtunblagen mfätter, i Äonungenö ftäfle regeringen före/
od) ffer brottet för att .[töva fviljcfeen i få ban ©itjrelfig öfmertäng^
ningar eller beflnt, eller att brfj fnmiminfomftcr Ijtnörn; bömeS tftf
ftraffarbete på lifdtib eller frän od) meb fey titt od) meb tio år:
tuarber i bet brott bräp å någon af ©ttjrdfenä meblemmar föröfmabt, fåfom i 14 j?ap. 3 eller 4 § fägd; mifre Dråparen" tifroet
etter bömeö till’ ftraffarbete på lifotio. innefattar gerningen för,räberi; gatte Ijmab bamnt i 8 $up. 1 § ftabgabt är.
8 §. ftörbrpter man fig, på fätt i 5 § ffigs, emot 9fiFéffm
rerfe, font t 7 § omtalaö, eller emot9iifetö ©tattber etter berad
Slfbelningar etter Utffott; bömeS till fangelfe etter böter från otfi
meb femtio titt od) meb ett tufen 9iifdbaler.
9 §. ©Ör någon emot Gorged 9iifeftijrclfe, eller emot Gorges
©torting etter befj SlfDelningnr eller Uiffoit, brott, fom i 7 eller
8 § nämneå; toare otf lag, fom ber för (jroarfe fatt ftabgas.

io

Ont Ii rott emot offentlig SJtijn&iQljct.

1 §. ©ör någott toåfb eller atutan mifjlfanbef å embetöman,
i embetöärenbe, eller för att Ijonom titt någon einbetöatgärb troinga
etter berifrån l)inbra,' eller att ä ()onom för fåbait atgärb (jämnad;
bömed titt ftraffarbete från od) meb tmå titt od) meb fe$ är; bod
må, ber omftäuöigljeternu äro ftjnnevligeu milbranbe, tiben för ftraff.
arbetet till fe$ månaber netfättad.
2D?eb embeldman förftåé i benna lag ben, fom meb honungens
futtmaft å embetet förfeöb är, eller embete af lifa mdrbigfyet inneIjafmer, eller t fdban cmbetdmunö ftätte lagligen fatt är; få od
bomare, änbå att l)an ej blirroit af itonnngen förorbnab.
2 §, Salar etter ffrifmer man fmäöligen, eller förgriper ftg
meb Ijotelfe etter annan mijjftrmlig gerning, emot embetämau, t
etter för Ijané embete; mave ftruffet böter från od) meb tjugufem
titt od) meb ett tufen tttifdbaler elber fängelfe i t; ö g ft ett år.
3 §. tproab pm brott emot embetdman i 1 od> 2 §§ ftabgabt
är, gätte äfioen för bet fatt, bå lebamot i Sajeriitgö* eller ^pröfttingåsfomité eller ©tprelfe öfroer allmänt roerF eller allmän inrätt
ning, etter ben, fom i nämnb etter jurty filter, roåtoföreS etter för*
6trAff'2a|. «)
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orämpoö, i ctfer för utöfningen af fåban öefattning; bod må, bér
omftänbigTjeterira t beéfa fall aro fpnnerligen milbranbe, tibeu för
, ftraffavbetet, om fåbant ft gerningen följa bör, till troå månabet
nebffittaS. ^ör0rlJjer pg n§fl0n/ fåfom { i eHer 2 § fötmafes,
emot 9?orff embetöman; roare Tag, fom i fagba §§ för Ipuarje
fall ffilä.
6 §. prbrpfer man fig, fåfom 11 eller 2 § fägS, emot ffenfte*
man etlcr annan, ben ber ide inneljafroer embete etler fåbant upp»
brag, fom t 1 § omtnlaS, men är förorbnab eller roatb att offent»
ligt tfenfieärenbe förrätta eller annan allmän befattning utöfroa,.
eller fallab attroib offentlig förrättning tiötjanbagå; bömeö, i bet
fall, fom i 1 § fagbt är, till ftroffarbete i l)ögft t ro a år eller fän»
' nelfe i bogft fe£ mänaber, men, ber omftänbigljeterna äro fpnner»
ligen milbranbe, tid böter, od> i bet fall, fora i 2 § fägS, tia bS»
ter eöer fängelfe i ljögft fep mänaber. ©arama lag roare od, om
fåbant brott begås emot 9torff tienfteman.
6 §. ©ör någon, roib offentlig förrättning, roålbfamt mot»
ftånb, utan att förrattningSman roålbföreS; ftraffeö meö fängelfe t
Ijögft fcp mänaber eUer böter.
7 §. 9iu famlar fig folfmängb tillljopa odj lägger bet upp*
fåt å baga, att meb fövenabt roålb fatta fig upp emot roerfftÖUig»
,J)et af offentlig SDitjnbigljetS bub, etler att ben till någon embeiS»
åtgärb troinga, eller att för fäban åtgärb pämnaä: fitiigra fig be
urprorfimän, på offentlig SWguöigljetS befallning; bå ffola anftif»
tare orl; anförare bömaö till ftraffarbete frön od) meb fey mänaber
tiU od) meb troå år; inch be öfeige roare från ftrnff frie.
8 §. ©fingra fig cj upprorémun, utan roifa trotfigljet emot
offentliga SJhjnbigfjetenö befallning; roarbe bömbe, anfttftare odj
anförare till ftraffarbete från od) meb troå till odj meb ftjra år,
od) annan Deltagare i upproret till fåbant arbete i Ijögft troå år
cUer, ber omfiänbigtjeterua äro ftjnnerligen milbranbe, till fängelfe.
9 §. ©öra upproiömän roålb å perfon, eller brtjta eller för»
ftöra be ljué, eller plunbra eller förberfroa be annan egenbom; bå
ffola be bömaö, anftiftare, odj anförare till ftraffarbete från odj
meb fey till, od) meb tio år, od) annan b ef ta gare i upproret till
fåbant arbete frän od) meb troå till odj meb fe^r år; roarbe od för
roålb eller annan brottslig gerniug, fom roib uppror begnö, ger*
ningSmamten ftroffab efter tt] i 4 &\ip. 1 § ffifö.
■10 §. ©räper upprorsman ben, fom uppror ftilla roill; rnifte
lifroet etter bömeö till ftraffarbete på lifötib.
SSnrbcr itpprotöman bräpen; Ugge ogilb.
11 §. Spar någon muntligen inför nmiigljet eder annan
'■famliug, eller i ffrift, ben Ijnn utfpribt eller ntfpriba låtit, tilf
uppror uppmanat; ftvaffeö, när uppmaningen ingett ftraffbar roer®
fan l)abe, meb fängelfe i ljögft fcf månaber.
©amma f ’g roare om ben, fom. annanö ffrift utfpribt eller ut»
fpldba latit, för att benneb fomma uppror åjtnb,
.12. §. SJill upprors ftillanbe ntd frigSmanffap anrounbaS; bod
ege bet ej å uppmömän luapett förr brufa, än ben på ftutlct roa»1

to

rotitJc ©uirmbnbigbet fre gånger rjitbellgen i tfonnngenS namn BefflUt bem aft, genöft åtftiljaö, rotö äfroeuttjr att roapenmaft eljeft
anmänbeS. Ofmerga upprorsmän få Tjaftigt tia målb, att (Sipff,
mpnbigbeten ej fan få förfara, fom nu fagöt är; öå ege ben
bigijet förorbna, att upproret tneö nmpenmaft genaft fiiflnö ffaCf
gj må bod i något faU roapen längre brnfaö, än giöilmnnbigbet
finner fabant, jör upprorets ftiffanbe, nöbigt mara.
S32eb (Sioilmijnbigbet förftås I)är ScnnngenS SSefaffningStmf*’
tocnbe, 23orgmäftare eller ^oliémäftave t ftab odj ^ronofogöe å
fanbet, etter ben, fom i fåban embetSmanS ftäfle fatt ar.
Str ej Gioilmgnbigbet tiflftäbeg, ocb fan ej beg anfomft afbfbas; bå ege på ftället maranbe bögfte ättiiitärbefälbafroare få för
fara, fom för (Siuilmtjiiötflfjeten nu ftabgabt är.
13 §. ©amlor fig fotfmängb tiUljopa odj ftörer lugnet effer
allmänna orbningen, utan att bocf lägga d baga fåbant uppfat,
fom i 7 § fägS, odj ffingrar fig ej ben fotfmängb, på pffentfig
japnbiggetö befallning, utan loifar trotfigpei beremot; bä ffola auftiftare odj anförare af bet upplopp till ftraffarbete i pgft ett år
otfj annan bettogare i upploppet till böter frön od> meb tio till odj
meb tiuåbunbra Dtifsöaler bömaS. Dfroergä be till roålb ä perfon
eller cgenboin; mare lag fom i 9, 10 od) 12 §§ om uppror fögS.
14 §.^ ©ommonfommer menighet å fanöét eller t ftab till
öfmciläggning om allmänt eder menigbeten färffilbt röraupc Örenbe; bå ma^ tiUträöe till fammanfomften ej offentlig IDZpnbigbct förmägraö. Grj må fammanfomften af 30it)nbigl)elen upplöfnö, fet framt
bermib ej företages något, fom emot lag ftvibanbe är eller eljeft
allmän orbning fiörer. ©en, font linbeTläter att börfamma Stttjn*
bigljetens buö i nj fad, ftraffeS meb böter från odj meb tio tid odj
meb tmåljunbra ffiifobnler.
15 §. ©äljer eder löper man röft roib mal tid admänt märf;
ftraffeS meb böter från ocb meb femtio till odj meb ett tnfen SZiES*
baler eller fängelfe i l)ögft fep månabev. Sag fantma more, ont
någon, genom bot eder tubbanbe, malfrifjeten ftörer, eder eljeft t
tool obebörigeu merfar.
16 §. Soger man ljöftab perfon eder fånge meb målb löS af
ben, fom Ijanom gripit eder i mårb bllfuiei% e^cr befriar man poe
ttom genom båtreö eder fängelfeS- brtjtaube; tnarbeböntD tid ftraff*
arbete fr&n Dd) meb fep månaber till od) meb fpra år.
©ör man förföf tid brott, fom nu fagbt iir, ocb ötef enbaft
genom omftäiibfgbcter, fom movo of geriiingSmannenS milja oberos
enbe, brottets fudborbau förbtnbrab; ftraffeS l)ögft meb ftraffarbete
i itrå nr.
17 §. befriar man bäffab perfon eder fånge, genom lift offer
annorfebeS, utan måtö; öömeS tiff fängelfe l l)ögft fep månaber
eller ftraffarbete i bögft trnå ar.
18 §. 2Bib tidämpniitg af ftraff i faff, fom i 16 effer 17 §
fngbt är, ffad fljnnerligt affeenbe göras å beffaffenbeten af brott,
berföte ben Ipiftabe eller fångne t bålte infatt eder bömb roar.
Iff §. Ipmnr fom olofligen tager bort, rifioer eUer annorte*
bes ffnbar offentlig SDZphbigbetS fungörelfe eder unberrättelfe.

0 nipt) böter eller fangtifc i l)pgit fej; nunnber.
' 21 §. iörtjteV 'hinn offentlig dJJtjnbifllKtft infcgef, Ipunrmeb
jofer eller, firifter ttfjflutne öro, eller rubbar man (öS egenbom,
fom är
*1 qmarftaö eller utmalt; mare odj.ftioffet böter eller
f ängel fe l tjog ft |\$ mannber.
- 22 §. Skpter nägou emot fövbiib nit gobs fflngra eller emot
förbitiS att flifmq annan ft goöft ut; firoffeft meb böter.
23 §. ©Ögrär man intrabe, eljiu.ir. E|ft tmira må, åt ben,
fom i, omutlig förrättning, eger att bet fpybra; böte frän otf) meb
ttp till oi), meb tmåljunbva 9Eifoba(er. ©agrar man bottom l),mö*
yädnjng, ben Ijan berättigat» ä(y att föröva; böte ljögft ettljukbra
9iil?baler, *
"
'
! .
flfl

ölil friöSbrotf.

1 §, .©pr man måfbSgerutng å ben, fom D^auftnr gub£fjenft;
bömeS till flräffntbete i ljögft tmå ar. ©ar mätbet tinga, od) fom
ej beraf fijnncr.lig för argelfe; bä må till fän ge l fe i ljög ft fej ma*
iiabpv eller böter, bod ef unber femtio Wtfspaler, bömus.
2 §. ©törer man gubfttjeitft genom fmorbom eller oljub cfler
fpmmer. bermip etjeft förargetfe åftab; ftraffeft meb. böter, öod^ cf
unber tjugufem. Stifötmfer, eller fångelfe i ljögft fej månaber.
3 §. £)iimb i 1 o cl) 2 §§ ftabg.ibr är, gnlle od, opt ber fagjba
bro-ft fijröfipaft. mib gubfttjenft,o'fom. bem tillåten är, "bmil fa fill
främmaube lära fig belijmia. Slftnbfommev man (joft tem, mib att*
nat tillfälle, förgrgelfe genom gnefeu meb bauft troölåiaj [traffeS
meb böter.
4 §. ©törer man griftefvib, i It) alt man olofligen upptager
efler eljeft mijjbgnblar lif, fgin i graf lagbt är; bömeS ti!i fån*
g,elfé i j)ögft fe$ månaber eller ftroffuvitete. i tjögft tmä är. Uttifi»
{)aqjbl|0,p'man obegrafmet lif; ijraffeö, meb böter, bocf ej unber tjugu*
feni DiifébflTer, euer fan ne (fe i ljögft je$ månaber.
5 §. @ör mau målbSgevntng å opnan inom ^omtngeuö ffolt
i IjuftOjUb^aben eller onninftäbeS i flott, lju3 eller gärb, ber ftottun*
gten miftpå, eller å rum, ber Qtifelö ©tnuoer eller beraö 2lpelnin*
gar eller Utflott förfamlabeävo, eller inför [ittonbe Statt, $ouu,it*
genö
alltiingsijafiuanöe eller annat allmänt Cémbetömerf; mure
Jfl.0, font i 1’ §. fägö.
6 §. §lftabfommer man å ftälfe, fom i 5 § fagblf är, förar*
Brtfe gjenojp fmorbom eller, oliub, eller annorlebes; ftruffes efter
"
‘
‘
' ‘
‘9 J 2 §. flils.
7 §.
fojti t uppfat att.göra ffaba, eller efjefl i ror^eS*
emojj åo^au broger tnif eller fmuvb, el(er fp.änner böSfa) eÖer
Tffe .Wfit 4{,yar(iflt;
mit)
11 ^«.?,§
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fiiflS, ctfer o fabout ftoflc, font t 5 § omfnlaS; roarbe, ber ingett
ffiiDn jfer, tinöoii fmiffab meb böter, cj 'itnber femtio 9iif$onler.
8 §. ©ör titan U'ättK*flcvninrj d annan för bet Ijnn i fuf in*
f3r ‘Stillto, IjoS Äonitnflcnä Öefallniiiflöljiifröänöe eller nuD alinat
(vinbettfroeif, fin ctler nituanS talnit fort eller imttiieémäl aflagf,
eller för att tjoitoiii frftn fnfetiö utförnittie eller roittneSmciletö afs
lägganbe Ijiubra; bömeö titt ft raff arbete i l)ög[t trod år.
9 §. ©dr man roalDéflerning a nnnau roiö roa(f3rnittntnö,
uppbörd, fommunal# eller fgifoftäinma, läöförbör, ianbtmäterfs
förrättning, eller uminn fabnit offentlig fammanfomft, eller bet all=>
nVtiiit ärcitbe elj-.ft förcljttfrocö; ronrbe ben omftäiibigljet, roib ftraf»
feiö beftämmunDe för roälöet, fdfom förfiuåTonöe nnfebb.
ft-ör froorbont, oljitb ctler annan förargelfe roib fäbant tillfälle,
more ftreffet böter, ljögft ettljunbra 9?iftfbaler.
10 §. 33;i)ter utan nnttjuö bentfvtb, i tt) att man meb roåtb,
eller cl j e ft emot Ijanö mil ja, intränger t l)nnö Ijemroift, mnre ftig
gärb, ljud eller furlpg, eller roägrar att berifrän, efter tillfägclfe,
fig begiftua, dier o rf bit [ig infmtjger eller ber gömmer fig unban,
utan att Tunna [lälig nnlebtiirrg bert ill mifa; ftraffeä meb böter,
boef ej uubn* tio Siifebaler, eller f ängel fe i ljögft *fe£ manaber.
Söegår någon fäbant Ijcntfiiböbrott i uppfat att annaii mälbföra;
mö, anbä att uppfdtet t j roarber fullborbabt, till ftraffarbete i l)ö:gft
troå är bönrot*.
l L §. Saftjteö Ijemfrib geitotn ljuöranfaTan af obeljörig perfdn
eller i olaga orbiting; mnre [troffet böter, boc£ ej nnber tio 9UES*
baler, eller fängelfe i tjögft fry mdnnbcr.
" _
12 §. dörtjter man Ijentfnb, i tr> att man af önbffa ellei^öf'
töerbäb, [lär in föitfter i annans ljus, eller faftar i annanö^gåVb,
Ijiis eller fartijg in fteit eller annat; ftrafféö meb böter frätt 'ödj
ltteb tio till orfj meb etiljnnbrn 9iit$baler. ©Eer bet af oftjnné^
tttare bot ljögft femtio 9iil$baler.
13 §. 33rott, font i 10, 11 ctler 12 § fagbt är, må ej åtalaS
af allmän ättngare, ber bet cj af målSegaube till fäbant ätnf att«»
flifroeö.
14 §. £>or man, ntan fäbant IjemfribSbrott, [om i 10, 11
eller 12 § fägS, gjort roålb å annnn, i lju@ eUer gärb, ber Ijatt fit t
Ijhnroift Ijabe, eller bit Ijatt i fara lillfltjft tog, eller ä farttjg, eljträjb
ljön till befättningen ljörbe eller eljeft ()äbe lof eller fega för
eller ute å morf, ber Ijan fitt arbete förrättabe; roarbe ben ötri^
|tättbigl)eJ', roib (träffelö beftämmanbe för roålbet, fdfom 'förfroå*
raube anfebb.
15 §. ©ör man oljub eller oroäfenbe, Viler far ÖfroerbaMgt
fram, fä att anuati beraf ffabaö fan, eller fonttner eljeft förargelfe
äftab ä allmän roäg, gata eller torgplatö, eller ber allmän mart*1
nab eller nuftion Ijalleö; ftraffeö meb böter, ljögft ettfjunbra OitM*
Seiler. SBålbförer man annan ä fäbant [täöe, fotn itu fagbt är'j
bä ffall beti omftänbigf)et, roib ftraffetö be|tämmnnbe för roälöet,
fftfom :för|roäranbe änfeö.

ga
i»

Om förfalffninflöörotf.

1 §. ©en, fom ftg etter annan titt titjfta etter att bermeb
ffaba göra, genom tittägg, utplåning etter aunorfeöes föxfatffav
etter ocE förftör någon bomftotS etter annan offentlig 2)?t)iibigf}et$
bombof etter IjufroubprotoFoU, Sronanö vnFenfFapoböcfer etter anbra
fåbana banbfingar etter fFrifter, fom tilt attntiin nytta od) efter*
rätteffe öro; bömeS titt ftraffarbete från odj meb fyra titt od)
ineb åtta åv.
2 §. £ar någon antingen fÖrfaffFat attmän tjanbfing, fom iir
ittgifmen i ^onungenö namit, etter t biiFetS ©tänberS eller bcraö
SlfbefningarS, etter l bomftofS, honungens 23efattningS(]afmaiibeS
etter annan offentlig •’DZynöigbetS, etter i fiirftilb einDetS* etter tjenfte*
mans uti ärenbe, fom titt l)anS embete etter tjenft fjörer, etter S
falfF ffrift tittfatt etter annotFebeS förffnffut fig nnberffrift etter be*
fegfing, (jiuarmeb ffeit af attmän [janbling berdt berebeö; od) [jat
fjan af ben fafffa banbfingen, fig etter annan titt nytta etter att
bermeb ffaba göra, bruF gjort; bömeS titt ftraffarbete från od) meb
ett titt od) meb ftjra ar.
^ 3 §. 2Bar tyanMingen af minbre roigt, fåfom betyg om frejb,
fattigbom, fjufbom, etter annat byfift; od) l)ar man ber af ftg be»
gagnat för att ftg etter annan fovtfjjefpa, etter unberljåff, fjufmårb
etter annan ffi! förmån åt ftg etter annan förffaffa; bå ftatt titt
ftraffarbete i f)ögft ett år bömaS*
4 §. ©en, fom faffFefigen i annan perfons namn ffrifroer
föpebref, teftamente, FontraFt, ffuFöebref, roej-ef, inroiSning, Freöit»
etter gmittobref, banbefSboF etter annan enffifb tjanbfing, fom titt
bemiS om rättigl)et etter befrielfe från forbinbeFfe tjenar, etter rif*
tig fåban janbling genom tittägg, utplåning eller annorfebeS för*»
fatfEar; etter å fafff ffrift tittfätter etter förffaffar ftg itnberffnft,
(jroarmeb ffen af gättattbe fjanbfing beråt berebeS; tuarbe, ber fjan
ben fjanbfing, ftg etter annan titt nytta etter att bermeb ffaba göra,
begagnar, bömb titt ftraffarbete från od) meb fe£ månaber tiU o$
meb fyra år.
5 §. §ar man, på fött i 4 § fäps, fFrifroit etter förfafffat
od) begagnat annan enffttb banbfing, än be ber namnba, fåfom or<=
tofsfebef, betyg om frejb, fattigbom, fjuFbom etter ammt byliftt
bömes titt ftraffarbete i ljögft fqr månaber.
6 f* ®ru^ör nö0on, i affigt fom förut fagb är, attmän etter
öen ^an lDe* fatff mara; ftraffcS få, fom babe fjau
foifafjFnlngen fjelf gjort.
7 §. ©en fom, ftg etter annan titt ntjtta etter att bermeb
pba göra, a papper, mara, mått, migt etter annat, fom meb ©ta*
tens eller anbra attmänna ftämpfar etter märEett tednaS, fafffeligett
bplita ftämpfar etter rnärFen anbringar; etter förf af [far etter mig*
mutar ftämpting etter märFning, fom rätteligen gjorb är; etter för*
fafflar bet, fom i beTjörig orbiting bfifmit ftämplnbt etter nriuft;
bouteS titt ftraffarbete frän od) meb ett titt, odj meb fyra år.
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Sr ej btu! gjorbt af bet förfalffabe; må tiben f5r ffvaffarbe»
izt nebfättaö titt fjätften af ben eljeft för brottet ftabgabe minfta
fivafftib. £ar man, i fatt fom ftft fagbt är, af enen Drift förftört
Det förfatffabe etter genom roibtagna åtgurber förebyggt att ffabtigmerfan beraf; more frän anfronr fri.
8 §, §ar någon, mcb roetffap om fnban förfntffning, fom i
7 § fägS, i bebrägtig affigt bet förfatffabe begagnat; ftraffeS få,
fom fjabe fjan förfatffningen fjetf gjort.
9 §. 9torffa attmäntta Ijanblingar, ftämptar odj marten raa*
re, om förfntffning etter mijjbruf beraf ffer, tifa meb ©roenffa
anfebba.
10 §. 3 fråga om förfotjTning af tjanbfing, fom nffärbaS af
offentlig 2Jh)nbigl)et i annan ©tat, an nu fagb är, etter brut af
fåöatt roeterlig fatft tjnnbting, gätte f)ioab ont förfatjtuiugébrott,
fom i 4, 5 eUer 6 § fägö, ftabgabt är.
11 §. 9fifioer, flyttar etter mriber man i bebrägtigt uppfat,
rå od) rör etter annat gränémärfe, etter märfe, fom titt betecfnanbe
af beftämb roattenljöjb fatt är; bömes titt ftraffarbete från od) meb
fejf månaber titt od) meb fgra år.
©amma tag mare om ben, fom fSbant märfe fatftetigen fätter.
12 §. (Eftergör någon gutb* etter fitfroermynt, fom inom etter
utom rifet gångbart är; bomeS titt ftraffarbete från odj meb fyra
titt odj meb åtta år.
Sönrber fopparmynt eftergjorbt;o bå ffatt titt ftraffarbete frånotf) meb fep månaber titt odj meb tmå år bömaS.
<£>ar man ej myntet utgifioit etter begagnat, etter är o omftän* ■
bigljeterita etjeft fynnerligen mitbranbe; må tiben för ftraffarbetet
nebfättaö tiU tjätften af ben etjeft för brottet ftabgabe minfta
ftraffiib.
13 §. ©en, fom t bebrägtig affigt fitar etter Itipper gutbr»
od) ftlfroermynt, etter bet eljeft på något fatt minffar, eUer gifmer
åt ringare mynt ffen af bet, fom tjögve är; bömeö titt ftraffarbete
från odj meb fep månaber titt od) meb fyra år.
Sr ej bvuf gjorbt af bet förfatffabe; må tiben för ftrnff*
arbetet nebfättaö titt tjiitften af ben etjeft för brottet ftabgabe min*
fta ftrajftib.
_ „ t
.
14 §. (Eftergör man febet, fom af 9?ifetö ©tänberö SSanf
etter annat 9?ifetö nttmänna penningeroerf, af annan ©tatö SJanf
etter, meb tittftånb af m etter uttänbff regering, af enffilbt pen*
ningeroerf utgifroen är, för att fåfom penningar atlmännetigen ga oty
gälla; bömeö titt ftraffarbete från od) meb fyra lilt orb meb tio ar.
Sag farnrna roare, ber man riftig fåban febri föränbrar, få att
bevigenom åt bcnfamma giftoeö ffen af t)ögve roäroe, etter å bytit
febet, fom upptjört att gätta, utplånar tedeit, l)ioarigenom fabant
utmärfeå, etter eljeft bermeb mibtnger åtgärb, l)iunrigeuom ffen af
fiittig febet beiåt berebeö.
.
„
ipar ben, fom febet eftergjort etter, på [ii 11 nu fagb t ar,
föränbrot, febetit ej utgifioit etter begagnat; må lioen for itrafjar*
betet itebfättaö titt IjGtfteu af ben etjeft för brottet jtabgabe uuu
fta ftraftiD.
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15 §. § dr man eftergjort mljnt cffcr penni%féber, offer få*
ban febef, pä fät t i 14 § fägS, förfin1>ratr cd) fan of omjtanbig*
l)eferna pröfmaö, ett bet ij i bebrdglig offigt ffett; ftuiffcö än*
bbcf, ber fynn (j af egen brifi bet eftcigjoiba dier föränbrabe för*
ft ört eller afl ffabUg meiEun beraf forcbtjggt, meb töier, Ijögft etts
ijunbra dRiföboter.
1C §. iltprangfar-någon metedigett faffft mpnt etter fntffpen*
nhigefebd; fttnffeö fä, fom Ijabe Ijan fCrfalffninflen fjdf gjort.
©arber bebrngerict pppabt innan ffabe ffett; mä tiben för
ftrnffarbetct uebfänaé till Ijälfteu af ben eljeft för brottet ftabgabe
nriufta ftrafftib.
. 17 §. §ar «öflon Dlifroit meb faffft nnpt efter fafff penninge*
febel bebrngen orf), flnbä ntt tjau fäbunt marft, feban bet mijtit
efter ben febef lilt annan ntgijiuit etter föft utgijma; bömeö titt
fangetfe etter ftroffmbete i ()ögft tmå är.
18 §. §ar någon, antingen i uppfat att begå förfafjtning
etter mijjbruf af ftnmplar dier mat fen, fom i 7 etter 9 § omförs
incilaö, etter att eftergöra eller förfalffa mtjnt etter penningefebef,
etter, meb metffop om annniiö uppfat till fäbant brott, förfärbigat
etter , anffäffat fiamp, imutjern, form etter annat merflpg, tjmar*
meb förfatftningen merfuUfuö ffittle, cd) fommer ej brottet titt fulls*
bovbnn; mars änbocf bömb titt ftraffarbete i Ijögft tmå år etter
fangetfe i Ijögft fc$ månaoer.
£)ar uägon utan beljörigt uppbrag förfärbigat fåbana ftampar,
märfjern, formar etter merftijg, fom i föregäenbe moment omtnlaSt
marbe, änbä att Ijan om uppfat etter metffap, fom ber fäg@, e|
öfmerltjgab marber, firaffub meb böter, Ijögft ettfjunbra 9?ifébafer.
tpnr man, i fatt fom i benna § fägaS, af egen brift bet förs
ffirbigobe etter anffaffube för flört etter obrufbart gjort; mare från
ftraff fri.
19 §. iT?u Tomma ftampnr, märfjern, formar efter merlttjg,
fom i 18 § omföruuifaé od) äha äro, uägon toftigen titlfjnnbat
tjörer f)onom ej titt att bem mårba; biir Ijan bem titt honungen#
33efaÖning6t)afroanbe etter i annan attmän måvb oftemna: gör t)an
bet ej ot$ mar b a be af annan, utan fjauö metffap od) mitja, mifis
brufabe; firoffeS meb böter, Ijögft ettfjunbra ffiifébnfer. 0omtnå
log ^mare, om ben, fom efter beljörigt uppbrag förfärbigat flifo
merflpg, unöerfåter att bem oftemna titf meberböranbe, fom bent
beftäUt, eller bejj fänba bub, efter aunorfebeö bem mifjmärbar, odt
mijjbntf beraf ffer.
20 §. 2)2eb fatffa ftnmpar, märfjern, formar effer anbra titt
fö^rfolffniiig ämnnbe meifttjg, få oef meb Ijmab genom förfalffninn
tiUfommit, ffatt få förfaras, att mijjbruf beraf ej ffe fan.
W

2l I*

Tom liU 1lrtlfr

1* 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14

eller 16 § fatteö, mnrbe b<f bömb mebborgerligt förtroeube för atl»
tib eller på mife tib.förluflig. ^röfmaS någon fftjlbig tia ftvoffs
nrbeste efter 18 §; ba ffaft Ijan tillifa böniaö tiU för luft af nteD*>
.fc&r&erfigt förtroende ;på mijj tib.
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1 '§. ^ar någon, emot bättre roetnitbe, burit fatfft roittneté*
Görb eder. Eljeft ofgifroit falff utfngo, odj bet mittncfcbörb etfev beit
ulfa.gn meb laga ebgåitg inför bomftof, eflcr aunovftäbeö efter
bomfiots förovbnanbe, beträffat; bömeS, förmeneb, titt ftraffar*
bete från bri) meb troå titl od) meb fcy är.
2 §. §ar någon genom tneneb biöragit bertid, att ben, font
offptbig är, bfifmit fåtlö tid ftraff, bet (jan tid fndo eder tid nå*
gon bet unbergått; roare Dd meneönreit förfallen tid ftraff efter T G
éap. 3 §; od) gånge, roib ftvaffenb tillämpning, font t 4 $ap. 1
§ -fttfe,
.
3 §. $[terfadar menebare, af egen brift, fatfft roittneömåt eder
(innan fatft utfaga, förr ån amtait beraf ffaba libit; roare ftraffét
för tjanS brott fängelfe eder böter.
4 §. ftöritger ben, fom mittnar eder etjeft på eb fjöreS, tjmab
Ijonom tid uppttjSniug i måtet metertigt är, od) pröfiuaö bon tjafioa
bét af o.betänffamljet gjort; ftraffeö meb böter eder fängelfe i tjögft
fej månaber.
5 §. $är betännare cf tära, Ipari ebgång ej tidåten är, på
aiinat, i ftädet för eb, mebertaget fätt, beträffat fatfft mittneébörb
eder annan fatft utfago, eder bar någon roittnat fatfft inför 9tätta,
bå eb Ijonom eftergifmen marit; toarbe få anfebb, fom t)abe l)an
eb gått
6 §. '©en, fom gjort fifl förfadeit titt ftraff efter 1 etter 2
§, ffatl od börnaS mebborgerligt förtroenbe för atltib fövtuftig.
i4 ifrtip. 'Öm ittorö, b va b ad) annan m if 81) ont cl,
1 §. ©en font, i nppfåt att bpba, meb Oeråot mob beröfrodt
någon tipuet, [fatt, för morb, liiifta tif fxtt eder börnnS lid ftraff*
arbete på tifstiö.
2 §, öar någon gjort förföl; tid morb, od) bref enbaft genom
omftänbigtjeter, fom rooro af gerningSntamtenS witja oberoenbe,
brottets fudborban föitjinbvab; marbe tjan bomb tid uraffavbete på
tifdtib eUer från oä) meb fe$ tid od) meb tio år. $om of gernin*
geft tinga etter ingen ffaba; bå må tiben för ftraffarbetet tid tröå
är nebfättaö.
,
> r
3 §. §nw fom, i nppfåt att böba, men af tjaftigt moVbe=
röfroar annan lifroet, bömeé, för bråp, tid ftraffarbete på lifSttb
eder t tio år.
r „ . t r,.
Stöar gertfingSmannen, utan egen ffutb, genom fmar fötotamp*
ning eder fpnnerlig inifjtjanbet, af ben bräpne tid mrebe retab, euer
ar,o omftänbigtjeterna eljeft fgnnertigen mitbranbe; bå må ttben.for
ftraffarbetet tid fe$ år nebfättaS.
.
,,
*
4 §. öar någon genom uppfåttig mifjtjanbet böbnt annan, b(y
jfebbe ben inigtjanbet meb berabt mob, men, utan affigt att Ötäpa;
bömeS gerningSmamten tid ftrriffarMe pä tifstib eUer från od) meb
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åtta tiö od) meb tio år. $ro ompänblgljeterna fpunerligen mitbraube; bå må ftraffct nebfättad titt ftraffaröete i fpra dr.
5 §. Sarber någon Dräpen, fäfom { 4 § fägö, men ffebbe
mijjljanbeln af bafiigt mob; bömeS bråparen titt ftraffarbete från
ocö meb fijra titt od) meb åtta år.
Sar gerntngSmannen, utan egen fMb, titt rorebe af ben bröpne retab, fäfom i 3 § fägs, etter förcfomma eljeft fijmtetligen mitbranbe omftänbigfjeter; bä må ftraffet nebfättnö titt ftraffarbete
Wa 6 §. S3egår lifstibsfånge bråp, fom i 3 etter 4 § fags, od)
aro ej omftänöigljeterna milbranbe; mifte lifroet.
7 §. Jpafroa flere beltagit i mijjfjanbel, Ijroaraf någon ljutit
böben; bå ffatt en fjronr, fom tiUfogat ben böbe lifsfarlig ffaba,
od;, ber ef roijj ffaba mar i fig fjetf lifsfarlig, en Ijroar, fom tittfogat ben böbe någon af be ffabor, tjroilfa i förening orfafat bö
ben, börnaS titt bet ftroff, [jmortitt Ijan, om ben af Ijonom åftabEomna ffaban enfant marit böbanbe, gjort fig förfallen, ©en, fom
ä ben böbe gjort ringare mtjjljanbef, ftraffeS för belaftigfyet t bråpet efter 3 $ap. 4 §, ber ej gerningett eljeft är meb ljögre ftraff
belagb.
8 §. $an ej utrönas tjroitfen etter Ijmilfa tiöfogat ben böbe
ffabor, fom t od) för ftg etter i förening marit lifsfarliga; mare
ftraffet för ben, fom i uppfåt att böba gjort roålb a ben bräpne,
ftraffarbete t l)ögft fe^ år; för ben, fom meb beråbt mob, men utan
fåbant uppfåt, fom fagbt är, beltagit i mijjljanbeln, ftraffarbete i
ljögft fpra år; od) för ben, fom af Ijaftigt mob od) utan uppfåt att
böba marit i gerntngen belaftig, ftraffarbete i Ijögft troå år.
9 §. Sr någon ouppfåtligen, genom roårbSlöSljet, oförfigtigl)et eller förfummelfe, roåttanbe till annans böb; bömeS titt böter,
bocf ej unber femtio Otifsbater, etter fängetfe i Ijögft feg; månaber.
Sar roåttanbet fpnnerligen groft; bå må till ftraffarbete i Ijögft
troå år bömaS.
10 §. §ar någon mipanblat annan fö, att Ijan beraf fått
froår froppéffaba, od) roar fäban ffaba åfpftab; bömeS, om ffaban
ffebbe meb beråbt mob, titt ftraffarbete från od) meb feg: titt od; meb
tio år, od), om ben flebbe af (jaftigt mob, titt ftraffarbete från ocf;
meb tmå tittod) meb fe£ år.
'
SDfeb froår froppSffaba förftås i benna lag förluft af talförmå
ga, fijn etter Ijörfel, froårt li)te etter annat froårt froppSfel, ftabigroaranbe froårt meljn å ^elfa, etter lifsfarlig fjufbom.
11 §. o^nr någon mifjljanblat annan, fåfom i 10§fägS, utan
uppfåt att åftabfomma fåban ffaba, fom i fomma § nämnb är; bå
ffatt gernlngSmannen bömaS, om nrifjljanbelit ffebbe meb beråbt mob,
0tiU ftraffarbete från od) meb troå till odö meb feg; år, ocf), om ben
ffebbe af Ijaftigt mob, titt ftraffarbete i Ijögft troå år.
12 §. ©ör någon uppfätligen fåban .nuBfjanbef å annan, att
oeraf fommer minbre Ipte eller froppSfel etter linbrigare fjuföoiit,
aJ i 10 § fägS; ft rapes Ijögft meb ftraffarbete f troå dr.
§■ Sör uppfdtlig mijjbaubel, tjroarå ringare eller ingen ffaba
föltt, roare ftraffet böter etter fängetfe i Ijögft fe$ manaber.
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14 §. §afma ftere beltagit i miffyanbet, tjmaraf fornmit flaba,
fom i 10 eder 12 § fägg; bå. ffola, mib ftraffetS beftämmanbe, be
(jrunber, fom i 7 § äro ftabgnbe, tillämpas.
5?an ej utrönas af tpoillen eder af fjroilfa ffabatt btifmit gjorb,
bå find en Ijroar, fom i mifjtyanbeln beltagit, bömaö, om ffabau
tn‘ar af beffoffenljet, fom t 10 § fägö, tid ftraffarbete i ljögft ttuå
år eder fängelfe t ljögft fe£ månaber, od), om ffaban ringare mar,
tid böter eder fängelfe i ljögft fey månaber.
15 §. §ar någon, i uppfat att göra flaba eder eljeft i mre*
beSmob, emot annan bragit fnif eder frcärb, fpännt bösfa eder reft
annat liföfarligt raopen; bå ffad ben omftänbigljet, om flaba fler,
mib ftraffetS beftämmanbe, fåfom förfroåranbe anfeS; odö må, t tt) ‘
fad, för fdban mifjljanbel, fom i 13 § fägS, tid ftrafrarbete i (jögft
fe$ måitaber bornas. kommer ej ffaba; mare ftraffet böter frän
od) meb tio tid odj meb femtio Sftifsbaler.
IG §. Sflu fan få l)änba, att någon, unber utöfning af tcga
räftigöet att aga ben, fom unber IjanS Iqbnab ftår, tillfogar bottom
ffaba, od) är ben få ringa, fom i 13 § fagö; berföre må l)an ef
tiU )traff fädaS.
17 §. 5ir någon ouppfåttigen, på fatt i 9 § fägS, roådanbe titt
froppgffaba, fom i 10 § nämnb är; ftraffeö meb böter eder fängelfe
i ljögft fe$ mänaber.

gör roädanbe tid fläba, fom i 12 § fägS, mare ftraffet böter,
fjögft femtio OtifSbafer.
18 §. £>ar någon glfmit annan gift eder bplitt för att fjonom
ffaba, od) bör T)an beraf; ftraffeS gerningSmannen efter 1 § fåfom
för movb. kommer af ben förgiftning froår froppöffaba; bömeS
tid ftraffarbete på lifStib eUer, ber omftänbigljeterna ävo fpttnerltgen
mitbranbe, tid fåbant arbete från odj meb ätta tid odj meb tio ar,
göljer af gerningen ringare eder ingen ffaba, eder fiabnar brottet
mib förföf; ba ffad tid ftraffarbete från od) meb fpra tid odj meb
£ar någon, i uppfåt att annan tid Uf etter Jelfa ffaba, tid*
rebt gift eder bplift, men gitter ef att tid fudborbanbet af fttt
uppfåt göra förföf; rontbe tid ftraffai-bete i f)ögft troå ar böinb,
ber f)an ej, af egen brift od) förr, än brottet blef upptadt, giftet
* 19 §. görgiftar någon, i uppfåt att ffaba anbra.tid lifeder
Tjeffa, maror, fom tid falu QällaS, eder bmab annat fom ^etft fa
att admän fara för menntfforS lif eder l)elfa beraf fommer; bömeö
tid ftraffarbete från od) meb fej; tid odj meb tio år. gar någon
af ben förgiftning böb eder fmår froppSffaba; mare lag, fom i
18 \o §!* £ar någon, utan uppfåt, ovfafat förgiftning, fom i
ip § fägö, ocp föfer ej, änbå att t)a« J>et raarfe bltfmtt, att fan
beraf, få mibt ffe ianf genaft afmävja; move förfallen ti U tiaff.
arbete från od) meb fej månaber till odj meb tma år.
o ö
r-f förgiftningen fnmr froHtSffnbn; ba (fatt tid
f™"0®,

meb imåi till oa» meb fe? är biiinciS. Sjuter,naooit betin boben,
MmeS tiU ftraffarbete frän oc(t meb fej till od) meb uo ai.
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' 21 §. SÖr^fer-ben, fom tid förfflfjrtirtfl^hf gift Dérntfigob'nr,
emot- föreffrift, fom till förefommaube of mijjbruf ’eller jfaba Dcrtff■
blifmit gifmen, eller följer eller utlemiinr ben gift, foin benill obe»
rcirtigab ar, o$ far någon af giftet böben; bömeS till fangelfe eller
ftraffarbete i ljögft tmä är. går någon af giftet fiuär froppsffaba*
bä flu 11 till fangelfe i ljögft fej inanaber böniaS.
p
22 '§. £ar qminna, fom af oloflij btblanbclfe Dfifmit fjofs
roanbe, mib föbfeln eller bercfter uppfållige» böbot fitt fofter, mure
fig genom Ijanbamerfan eller uitbevfätenljet af bet, fom tiilfoftretS
bibetjadanbe mib lif nöbigt mar; bömeS, för barnamorb, till ftvaff*
crbete från odj meb ftjia till od) meb tio är.
23 §. Jpar qminnan meb beräbt mob gjort förföl att böbä
foftret, odj blef enbnft genom omftanbigljeter, fom moro af (jennet
milja oberöeitbe, brottets fullborban förljinbrab, eder (jav Ijon utfart
foftret eller bet uppfädigen frän fig flilt od) t Ijjelplöft tillftanb
förfntt, odj fa nr. 8 foftret mib lif igen; marbe Ijon Cömb lill [träffa
arbete frän odj meb fiy manaber till od) meb tmå är. gitf jofird
frnär froppSffaba^ mä tiben för ftroffavbelet ljöjaS till fijra är.
©iitteö foftret ut å fäbant ftiide eller nnoer fäbana omftiinbigljeter,
fom i 32^ § fägaö; ro dre lag, fom ber ftobgnS.
24 §, §ar qminnan fött enSligljet mib föbfefn, odj marber fo»
ftretS böb, utan IjenneS uppfät, orfafab af bet Ijjelpföfa tillftänD,
fjmari Ijon fig för fatt; bömeS till ftraffarbete frän od) meb ferrnä*
uaber till od) meb traä ar.
i 2*5 §. §>ar qminna, fom af oloflig beblanbelfe Ijafroanbe ma»
rit, föbt i enSligljet odj foftret förftört eller ä lön lagt j bömeS, om
ljön ben enSligljet fött, till ftraffarbete frän Dd) meb tmå till odj
meb ftjra år, odj, om Ijon ben ej föft, till ftraffarbete frän od)
meb fe£ månaber till od) met) tmå Sv, ber ej i något af beSfa
fau utröneS, att fo|tret omfommit utan mobreuS mäUanbe, eller
ä* ?lBor’t ööbföbt eller fä ofullgånget, alt bet ej meb lif fram<*
f
§• attiniift, fom i uppfåt att böbä eder förbrifma fitt
tojter, mjltjar tnmärteS eller utmärteS mebd, fom fåban roerfatt
gafoa tanj marbe bömb, om foftret fommer utan lif eller ofnd»
i' na /!™fffl.r6ete ftan
odj meb tmä till odj meb fer
märiohfv * ,lnnnt
W* fäbant arbete eller fangelfe. i ljögft
drifJi7?ernJom' ,in'eb iMmians mifja, föfcr fcöim tllre för»
§
f°ffS“ ‘ 26 §
Wf* f4f.m i famma
brifmn8lLnp^QfoSå9°h'-'
/lrainnon? roilja, föft böba eder för*
mer utan ri?
26 § fa’p® i bönteS, om foftret fom»
fer tia nrö ^ herf.0KaOallÖet.,f1:Qm, till ftraffarbete från odj meb

Mae» tiff ptaffASae•«[/$.,nifte aen,il'0«numm* tlfmet dier
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29 §. ftöröfroar uågon å qrotmta, ben tjati roet Ijaffflatjbe
roupa, falsan mifrljcinbel, att foftrct förgös elTer fommer ofullgånget
frmii, od) Ijabe l)qn ef uppfat alt foftret ffabn; bömeS, Dm mlfj*
fjaiibeln ffebbe meb beråbt mob, till ftraffarbete frön od) meb troä,
till, od) meb fom år, od), om ben ffebbe af tjaftigt mob, tid ftraff*
arbete från od) meb fey månöber till od) meb froä år; bod m,å,
ber brottet är meb fpnnerligen milbranbe omftänbigljeter förenabr,
ftroffet nebfättaS i förra fallet till [traffarbete i fej månaber od) i
fébndve fallet till fäiigelfe.
30 §. £ar nägon t annat fatt, än i 23 § fägö, uppfåtfigen
fgtt ut barn, bet tjan pligfig mar att mårba od) fom fig ffelf'eji
(jfelpa funbe. eller bet elfeft uppfåtfigen från fig ffilt od) fåmebelft
i t)felplöft tillftånb författ, od), ffebbe bet å [åbanl flälle^eCfer unber
fabäiia omftänbigfjeter, att geiningömannen ef meb fannolifljet funbe
luätiia barnets räbbning; bömeS till ftraffarbete från od) meb tipa
ttil od) meb fc£ är. [fid barnet fmår froppSffaba; börneé titt [träff*
■arbete frän od) meb fej titt od) meb tio år; Iföt bet Döbett; bömeS
4iU [traffarbete på lifötib etter i tio år.
J 31 §. 23lef barnet utfått å fåbant flotte eller unber fåbana
amftänbigbetev, att fara för befj lif etter l)elfa mäl roar för banben,
men gerningSmannen bod nteb fann o lif l)et funbe roänta befj räbbf
aln g; bå [fall titt [traffarbete i t)ögft troå år bÖmaS. gicf barnet
iroår froppsffaba; bömeS titt ftraffarbete från od) meb troå titt odj
meb fe^: år: ljöt bet böben;' more gerningSmannen förfallen titt
ftraffarbete från odj meb fer titt odj meb tio år.
32 §. ©atteS barnet ut å fåbant ftäfle etter uttber fabana
omftänbigbelev, att fura för befj lif etter tjelfa ei ftjnteS toara för
tjånben; bå [fall titt böter etter fängelfe i Ijögft fej manager bömaS.
md batnet froår froppSffaba; bömeS titt ftraffarbete fran oä meb
fe$ månaber titt ocb meb troå år: ljöt bet böben; öömeS Ml [träff*
arbete från od) meb troå till ocb meb foro
. 0 r
33 §. öar någon, på fatt i.30 § fägS, utfått etter fran f|9
ffilt fiuflig, brucfltg etter elfeft bjelptöé perfon, öen ban phgtig
roar att roar ba, od) ffebbe bet å ft ätt e etter unber omftanbigbeter
fom t 30, 3L etter 32 § fägaS; mare lag, fom ber för ymqrie iaU
^’'©fitter nSgon nt etfer fifmergifro?r benJan ftg åtagit
etter elfeft piigtig är att fortffaffa etter lebfaga od) ffer bet a Ja*
bnnt ftälle eller unber fäbana omftänbigljeter, fom i 30, öl ?]fer
32 S fugaS; roare od lag, fom ber för bmarfe fatt ftabgaS
35 §. 23egår någon morb etter bråp a ffplbeman i ^ ^
ftiganbe leb etter å fin mafa, etter od ä ftjuf* eUer fro.arfora bror,
fpuerfö.rälbrar, förmtjnbare, IjuSbonöe etter annan, imber ijmne
Ipbnab man ftär; roarbe ben pmftönbigbet fåfom fpnn$rligen för*

: -Äl36Ö§.an©ör’ någon uppfåtligen annan mipanbel ?'
i Xätt uppftiganbe leb; bå, må jtraffet ef Hitta* lam an «
na%é ftraffarbete t äro omftänbigbfternö .f^rfmaranbe, maJM
opbetek förböfaö titt fåbant arbete pa UfSUb,
ar 1 allmänhet beftämb titt tio år, ocb, * <*nnat fatt, titt troå ar
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ntöfroer ben i attmåntjet öepäntba ^ögfta ftrafftiben. ©ier fåban
mifj()anber ft annan nf be pevfoner, font t 35 § nro nämnba; toarbe
ben omftänbigljet fåfom fqnnertigen förfroftranbe anfebb, otf) må ef
titt linbrigare ftroff än fängctfe bömaö.
37 §. görörpter man fig, fåfom t 15 § fäg@, emot någon af
be perforter, fom t 35 § äro nämnba; roarbe, ber ingen ffabaffer,
änbod firaflfab meb fängelfe i Ijögft fe$ månaber.
38 §. tpafroa troänne, efter aftnf, inlåtit fig i enroig meb
fjroaranbra, odj marber någon bert böbab; bömeö brdparen titt
ftraffaröete från od) meb fef titt o$ meb tio år. Söar bet nftot
gjorbt, att enroiget ef ffufle utan enbevaö böb flutaé, odj fommer
böb beraf; bömeö Jitt ftraffaröete på fifötib etter i tio år. går
någon i enroig froår froppöffaba; mare gerningömannen förfallen
titt ftraffaröete från oå) meb troå till odj meb fe$ år: ffebbe rin*
gare; etter ingen ffaba: böme§ titt fängelfe från od) meb fej må*
naber titt odj meb troå år.
39 §. 5Den, fom utmanar annan titt enroig, etter ffif utmaning
antager, ffall, änbå att i enroiget ef fommer titt roerfftättigtyet,
ftvaffas meb fängelfe.
40 §. görfar någon roib enroig froiffigen, od) får ben anbre
böb beraf; roare lag, fom om morb i l § fägs. 331ef genom ben
eneö froiftiga förfaranbe fioåv froppgffaba ben anbre iittfogab;
bömeS gerningömannen titt ftraffaröete från od) meb fep titt od)
meb tio år. fiont beraf ringare ffaba; bömeö titt ftraffaröete fråu
od) meb troå titt od) meb fe$ år.
41 §. 2åter någon bvufa ftg titt öiträbe roib uppgöranbe af
pftal om enroig, etter titt roittne roib fåban ftrib: roarbe ftraffab
meb fängelfe.
42 §. tpar man, roib bråp etter annan mifljanbcf, träffat
annan, än ben man böba etter mifjljanbfa roitte; ftrnffeö fom more
gerningen föröfroab emot ben, åt Ijroirfen ben äinriab roar; bocf
ffatt ej, till ftraffeté förhöjning, affeenbe å fnrffitb egeuffap t)od
benne etter å färftilöt förfjåttante mettan honom od) geruingåmanncn
göraS annorfunba, än fåfom en förfroårenöe omfuinbigfjef.
43 §*
någon genom uppfåtfig mifftanbel tillfogat annan
faban froppö|faba, att benne beraf ljutit böben,. men ölef ffaban
böböorfaf enbaft i förening meö omftänoigtjefer, be ber, utan ger*
ttingsmanneng ffulb, efteråt tittfommit, fåfom färffilb fjutbom, bröji^
mat meb öegaguanbe af öotemebel, feban fåbant anroaitbas fnnnat,
marbgtöötjet eUer ofacfligtjet rotb öotemebcfö auroänbanbe, etter att^
nat bplitt ofatt; bå må, för bråpet, ej titt högre ftraff böma#, art
,
©ejrunber, fom i 43 § fägas, ffofa cd tittumpaS
- i mal, fom angn fropps ffaba, tjroaraf böb ej följt.
45 §. SKigtjanbcl, [om i 32 etter 13 § fiigö, änbå att ben ffett
emot mafet, fljuf= etter froärföräfbrar, fofutförälbrnr, förmpnbare.
Ijuöuonbe eller annan förman, få od övott efter 15 etter 37 S.
S?
o®
ff cÖman åHagnrep ber ej ntålöeganbe brottet titt
fabnut otal angtjroer, etter bet ölifroit föröfroabt unber faööat etter
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Bib fåbant titifäöc, eller & ffiban ort, font i 11 S?ap. 9 eller 15 §
PmförmäleS.
. , 0 „
■ SQBåUaube, Ijroaront i 17 § fug8, ma ef åtalae af annan än
målöeganbe.
46 §. ©en, fom gfort fig förfallen tiCC ftraff efter 1, 2, 18,
19, 27, 28 eller 40 §, [fall oef bömaö mebborgerligt förtroenbe för
alltib eller pä roifj tib förluftig.

15 jitop* Om brott emot annans frihet.
1 ~§.

ftörfätter man uppfåtligen någon t ffnfroerl, eller brifroe*
fianbet meb neger eller annan, för att ponom t fåbant tillftånb förfätta eller qroarfjåfla, eller tager man roeterligen om borb, antjaller
eller Infpärrar någon å farttjg för att Ijouom fåfom flaf bortföra;
bömeS till firnffarbete på liföiib efler i tio år; cd) roare farttjg,
fom titt fåbant änbamåt begaguabeS, tiflifa meb benlabbmtig, fom
bet bå inneljabe, till kronan förbrutet.
2 8. öar någon antagit tjenft a farttjg, meb roetffap att bet
titt flafbanbel eller flafroarö bortföranbe beftämbt roar, orf) roayber
far to get titt fåbant änbomål begagnabt, meban Ijan bera i tjenft
är: ftraffeö, fäfom mebljjelpare^ efter 3 Slap. 4 §, anba att t)an
meb flafroarne etter beraö beljaubling fig ef befattat.
3 8. Utruftar, upplåter eller befrattar man farttjg
banbel etter flafroarö bortföranbe; ronrbe, ber fartrjo^ eI t‘u
bant änbamåj! begagnas; bömb till ftraffarbete från oå) meb ftjra
till od)gmeb?pcnnhigar eller beraS roärbe, fom nögon till ftaf^aitbet
eller be fr a lin in a af fartijg tiU flafroavé föranbe, efler tifl ulrujt,
Ti o?' K fl i * S m ™™nit '“«*« betingat, m

!^r.cW{Ä?Ä $ SsäääM
eUeV IT itm|Ä »«* etter 0Bn.tIeDrt.8e-

e¥ ^7* 8 ftar ben fom annan bortfört, efter ttj i 6 § fiigS froun*
git Ijon om lifl främmanbe frigp
ftvof^rbete' från* oV meb

S?fST:y 5R ä ».i~ - ,<sr "
KSSWää - “ * "* «*“
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rr
§*
i
öemafhgar ft g ofi frätt förntbrm*
etfcv nimanö mårb ffifjer barn, föm ei fgfft femton år, ebsunb tet
pft meb (larnctb roitja etter ej, böineS, miv barnsi ej ut rifet förets
fia ftruffnrbete frdn od) meb fey månaber tia od) meb ftiro år'
^{et bet för ntt begngnn barnet tia tiggeri etter att bet e ieft fia
mannrf <Hmn; ba ffatt tia ftrafjar6ete från otfj meb fura tia otS
9 §. <proar fom orofligen, genom tnfpärranbe eller fannSfanbe
eöer annorlebes beröfmur någon frifjeten, bömeö titt ftraffarbete i
ee^ev' b-ci* oniftänbiQr)eternaäro ftynnertigen mitbranbe,

till fangef|e. Ipov, genom fåbant brott, fritjefen roartt öfiner är
'^,bflT8’s*1IÖöf°n-> t,erö.^ab' et(™ Öar ben, emot ^tufiren brottet be*
P'« Tf *ltr l10a-r
mebim ban tnfpärrab mar; bä ffatt
ittt ftraffarbete rfjögit fep är böntaö.

«« {°A Mu jar någon,, för förment brott, annan utan Taga
{W Jrf,pit; f/ebbe bet/I af «*0* *Wåt, otfj bUf meb ben gripne
/°m ?m.rnÖ« Onftning ftabgaöt är; bå ffatt titt ffyu
geffe i bögft fe$ mannber etter böter bömaö.
Mff 1J
^“,a; “!an anno« för att trninga bonom titt befännerfe t någon fof; bdmeS titt ftraffarbete i bögfttmäår. ^rbiofet
meb funneihgen förfmäranbe omftänbigbeier förenabt; bå mätiben
fbr ftvaffarbetet böiaö titt fbra år.
?2 §‘ ^n0er‘mJn qrpinna meb roåfb o<b, emot fjenneS roiffa'
nteb benne öfiunr otuft, etier tmingar man benne bertitt genom bot,
fom innebar tranganbe fara; marbe bömb titt ftraffarbete från oefi
f160**? stltt
meö tio är* ^ gminnan af ben gerning fmår
rirnrhi;nfai^Öme6 -U ^rnffaröete P*
etter i tio å?: tjöt
ftraffnrbe/e pf nfltiö?"6
«N*
W«* «#

cxtrjjt
,lå.°on' ö.'nom höfiranbe etter annat mebel, imp[Ä
cqt?l"nav. 1 brfeI' fömn eD[er roanmaft, fä att bön
firttnarrt 6cuJc*
^5 ,m |rt eÖer marit ur ftönb att fig märfn, od)
i 12 §Önftabgai;enne *
Dcrä°en^et otuEt öfroat; mx* fafl, fom
msrs14Å Ä?,ar

1 “PPff^ fom t 12 etter 13 § omtaraö,

ber
emot 9®inno brufat, utan att
bf fns0rb^ &re.f; “-arb® tm
i Dögfife^år etter
LJ
ftÖ « ? ? gminnan af ben gerning fmår froppsffaba; bå
liöt ,oVb!Ä
weh fgra titt' ocb meb tio ar bömaö:
0« »ViiÄ 4 ib to Ä“

ffl'"ffart,ete

rifstiö eUe,; frä“

roeterrfnen' sffnnn.^^r°(U« meb 'lrailnm' 6ei> hn'> tjonom
bvufJla friLin„ {Jrfef' fSn,tI/P« luaninaft, fä nit fjon fafnabe
ti » L,Lm A0 eöer ®“r w ftnnb ntt fig märia,-oA IjnSe finn
til ha 0U(fiä mebT,- ffltf05,L ba“e® «« Praffarfiete f?au oifi meb
.“** 0t^ meb fe^ ar.
gminnan fmår fromtöffaba- bömes
Pr
^öömannen
titt
ftraffarbete
från
^ meb fer titt ocb
meb tio
rtlg'f £fl^af ÖÖben; bS f("“
““dcVffteW
«1btH,ebe|
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16 §. SSrott, fom i 12, 13, U ettet 15 § fagbt ät, må ej
(Statoö af allmän åtlagare, bet ej qroinnan af brottet böb ljutit,
^tter bet af Tjenne ettet penneS målsmans titt fåbant åtal angtfroet
tuarbet*
fettet ntå fåbant åtal anftättaS feban'fe$tnånaberför«
flutit efter bet brottet ffebbe, ber ej laga förfall roifaS etter få St^
att böben genom brottet blifroit qroinnan tittfipnbab.
17 §. ©en, fom tager odj bortförer etter i fitt roålb qroarptter qrotnna, mot IjenneS ;rotlja, i uppfåt att penne titt giftermål
etter otu!t förmå, bömeS titt ftraffarbete från odj meb troå titt oäj
meb fe£ år.
18 §. 3>ortförer man qroinna, fom ej fpttt femton år, meb
SjenneS milja, umn utan famtptfe af målsman, i fåbant upp]åt,
fom i 17 § fägS; bömeS till ftraffarbete från odj meb fej: måtiabet titt ocp'meb tmå år. 93ortföreS ompnbig qminna, fom fpUt
femton år, meb fin milja, från faber etter mober etter bem, fom
1 beraS ftatte äro, i fåbant uppfåt fom nämbt är; bömeS gerningSmannen titt färrgeffe etter böter.
19 §. 33rott, fom i 17 § fägS, må ej åtalas af attmän åttaaate. ber ej qminnan etter penneS målsman bet titt fabant åtal angifmer: ej letter må brott, fom t 18 § fägS, åtalas af annan, an
grotnnanS målsman. £ar i något af beSfa fatt ben, fom brottet
begitt etter beri belaftig roar, gift ft g meb qminnan; bå ege åtal
•ej rum, ber ej titt återgång af giftermåletbömbt blifrott.
20 §. ftörer någon bort pnftru från tjenneS man, meb penneS
töifja, i uppfåt att' penne titt otutt'förmå; bömeS titt fängelfe.
€j må bott, i tp mål, åtal af annan än mannen ffe.
21 §. $aber etter mober, fom meb roStb etter pot troingar
hotter till giftermål, ftraffeS meb fängelfe i pögft fe£ månabcr etter
ftraffarbete i pögft tmå år. ®ör bet annan giftoman; bömeS titt
ftrdffarbete från odj meb tmå titt o<$ meb to åi\
.
23rott, fom nu fagbt är, må ejtitt beftraffmng åtataS, bere]
för bet roålb etter pot, fom emot qminnan föröfmabt ar, titt gifter
målets återgång bömbt blifrott.
_
22 §. ©roingar någon, utan taga ratt, etter meb mtprul af
fin rätt, genom roålb etter bot, annan att nagot göra, tala etter
Jwberlåtä; ftraffeS bögft meb ftraffarbete-itma ar, t be fatt, ber
gerningen ej meb froårare ftraff färffitbt belagb ar.
23 Ö. öotar man annan, muntligen etter
snlpanbet eller brottslig gerning, oifi ffer bet po
f?“ fleReJ
unber fåbana omfiäabtgfietet, att anlebnlng ar at
toertftSUaS flail; bömeS, ber ej bet f)ot meb farflltbt ftraff belagbtär, ttQ Böter eller fängelfe i ^ögft fef mattaber.
ållagaref ber ej målSeganbe bet titt fåbant åtal Qn0j[®er: l1 ^eöer
må brott, fom i 23 § fägS, åtalas af annan, an m?^e9an^e*
25 S ©en fom titt ftraff efter 1 etter 5 § fatteS, ftatt oa
bornas mebborgerligt förtroenbe för atttib förluftig. f1“J
ftptbig titt ftraff efter 3 § eller fifty^punften t 8 §, roarbe tima
hömb mebborgerligt förtroenbe på roijj ttb foriulttg.

34

ie Hap. £>nt falff angtfmelfc; få ocf om annait
itrcMttfnittg.
1 §. ©en, fom fnfffefigen för brott annan mib bomftot ttO
tafar effer genom falff angifmeffe åtaf mib bomftof emot annan-,
åftabfommer, böme$:
1. om bet åfafabe effer angtfna Brottet fnnnat mebföra böbö*
ftraff effer ftraffarBete på fifötib, titt ftraffarbete från od) meb tmå
titt od) meb
år;
2. om ftraffarbete på mijj tib öfmer tmå år efter omärbigljet
att i rifeé tfenft npttjaé å brottet följa fnnnat, tiff ftraffarbete i
Ijögft troå år etter fängetfe i fjögft fe£ månaber; od)
3. i anbra fatt titt fängetfe i fjögft 6 månaber efter Böter.
2 §. £ar någon, för att åbraga annan ftraff, emot Ijonom

falffeligen förebragt beftoäranbe omftänbigljeter, fö att åtaf mibbomftof berå följt, etter, i affxgt att fomma titftafab perfon på
• ftraff, unbanröjt bemtö för fjanö offnfb efter emot fjonom falffe*
ligen förebragt Beftoäranbe omftänbigljeter; toarbe fåfom fafff ans
gifmare ftraffab efter 1 §.
. 3 §. 23fef ben tifftafabe titt ftraff fättb, od) ftraffet titt fnffa
etter någon bef merfftäfbt; börneö ben fafffa angtfroaren, om bet
mar böböftraff, tiff famma ftraff etter ftraffarbete på fifstib; om
bet mar ftraffarbete på fifötib, titt famma ftraff.efter fåbant ar»
bete i Ho år; om bet mar ftraffarbete på mig tib, titt enafjanba
ftraff på fifa tib effer titt odj meb tmå år utöfroer ben, fom föo
ben tifftafabe beftämb bfifmit, bo<f ej öfmer tio år; om bet mar
omärbigljet att i rtfetö tjenft npttjaé, titt ftraffarbete från od) meb
tmå titt od) meb fe£ är; om bet mar affättning, titt ftraffarbete
från od) meb fe£ månaber tiff od) meb ftjra år; om bef mar fän*
geffe effer^miftning af embete på roif tib, tiff ftraffarbete från odj
meb fe$ månaber tiff od) meb tmå år; oc| i anbra fatt titt fängetfe
i fjögft fe£ mänaber effer 6öter.
4 §. $röfroa§ åtaf effer angtfroeffe, fom åtaf åftabfommit,
fjafma af obetänffnmfet odj utan argt uppfat ffett, effer ^ar någon
gjort angifroeffe, men åtaf berå ej föfjt; more ftraffet, för betfaff,

. fow f förfta (punften af 1 § fagt är, ftraffarbete i fjögft tmå år
effer fängeffe i fjögft fej månaber; för bet, fom i anbra pui.Tten fägd,
fängeffe i fjögft fey månaber effer Böter; od) för öfugu futt böter.
Sfebbe angifmeffe, fjroarå åtaf ej föfjt, af DUeiiu.fianiljet odj
utan argt uppfat; mare ftraffet böter.
5 §. $lr någon förfaflen tiff ftraff för åtaf etter angifmeffe,
efter ftj fom nu fagbt är, odj I)ar åtafet eUer angifroeffen föror*
fnrat, att ben tifltalabe effer angifne Ijäftab bfef; bå marbe fän*

geffe, bo<f ej öfmer fe£ månaber, åfagbt, ber eljeft böter å brottet
följa ffulle.
„®
?*nne§ öen,
Stöt effer angifmeffe gjort, fjafma fan*
nofifa ffaf bertiff fjaff; mare från ftraff fri.
n
fom' muiHfigen effer i ffrift, ben fjan utfpriber
euer utfpriba fater, beljuger annan, i ttj att ban af argbet påbfftao
yonom beftämb t brott efter mifjt ffag af brott; bömeö, om böb@*
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må ar etter fangeije i gww
5"U tfe t bögft fe¥ manaber etter böter.
°n^Vaa famma mare om ben, fom af argljet utfariber fåban äre*
Iräntanbe bift, etter o<J etjeft fa förfar, att ben, fom oft^tbig är,
° cxr fftilbtg tjåttaö.
m Wöfroaö brott, fom i benna § fagbt är, tjafraa af obetänE*
famtiet ffett; bå må ej t något falt bömaé titt froarare ftraff än
Lunette i fer månaber.
«atl!0 i' c axtfätter man, i affigt fafom i 7 § fägö, emot annan
mile ont gerntng etter taft, fom ef efter tag ftrafftiar, men etjeft
tsr Snn8 ära, goba namn od) mebborgertiga anfeenbe, tjrfe, nartng
!?(«• tortfomft menlig är, ettet fortfptiber man af arg^et fåbantaf
annan utfått rgtte; bbmeS tia fängetfe 1 pgft fepmånaber etter böter.
9S Rärotämpar man annan meb fmabligt pttranbe i tat
ftiift etter meb botetfe etter annan getning, fom nugftrmltg
f odfåer bet ä tib, ort etter fätt, att äreträntningen rnä&r top.
itigt uppfeenbe, etter är ben elfeft af fmdr be[faffen§et; ftraffeS
åerntnaämannen meb bbter etter fängetfe t $ög|t fejr manaber. ,
® 10 § SSöter, fom efter någon af föregåenbe §§ abomaS, ma
titt
(%ÄSiÄnb«, Ijotetfer etter »tjMja ger»
ntngar1 hnZ W
fant fagba Z, böteS *»gft
TOl2Es' Körgriper man fig meb äreträntning emot någon af be
perfomv' fomtu ®ap. 35 § nämnba äro; marbe ben omftan»
titttafaä,bmå ejM^
banbe framfiätta bemiöning om fanmngett af f
[fag
i 8 § fägö. flr tittntäle gjort om Beilamtot bx*
af brott, odj mitt ben titttatabe ftjjif&s ^ ..
(aga nom berå.
mälet gjotbeä, är titt fåbant ^otj: faJe ’ fe. . nröfuing t fraga
£ar brottet unnu itfe raarit unber atal eÖ
^ tmtQtabe bet
om ffabeftånb; bå [fatt, bere|t
® ~xte måtSeaanbenÖ upp*
mitt o<$ an f etf är måtöeganbe etter $i«
Äfl?bC, ocf, f«
brag titt tatan,' etter od! örottet Mr.rc i* ;s förfuten,
framt tib titt fåbant etter titt taf{“n
(iindube tib före
efter tp berom ftabgabt är, bomftoten *£08
»ifniiabt, fåfom
att mifa, att ta'gtigt åtal bå MifWU
Sreinifiuct är, etter
om tni&gerniugarS angifroanbe odjat • .' i(1(,jotb, otf) pw
att måtSeganbeS talan om flabeftanb n
)
B», j
anfroar
berSfmer fluttigen bömbt btl mit. Jl m tM W 1

för tittmäte om brott annan
"« 5“ .JIk annan äreträntning
U §. ®en, fom titt falff nngtfroetfe etter anni™
toft„ab
fater är, må ocf, efter ompanbtg^eterna,
tjumtigeuom
titt träning l allmän etter örtenS tlbntng af ben o
ben anbre upprältelfe munnit, ber benne bet f •
status
15 §. 6j må brott fom i »'isängen fte« ‘
‘4t
öf annan än målöeganbe, ber ej atetra
i
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ttfomrS embete etter tjenfi: ej Better må brott, font t 12 § ffigs,
gg? af attntän. ftf(agaver ber bet ej of måtåeganbe tttt f&banl!
fita£'efter_ lf 2 eXter 3 § gjort fig förfallen tilt
ftraffarbete i troå år etter tiH froårare-fteaff, flott- o<$ bflma* meb*
BoJeriigt förtroenöeför attttb föriuftig. »8 nagon efter 7
a Libia tiff ftraffarbete etter efter l, 2 etter 3 § forfaffen titt
fåbnitt arbete unöer- troå år; roarbe tittila bömb mebborgerttgt för,
troenbe..på roi£. tib föriuftig.
Hf

Om it Hett ff avbrott.

1 8,

®ör gift man, fjor meb ogift qroinna, etter gift qroinna
meb ogift man; firaffeSi ben, fom gift är, meb fängetfe-i Bögft
fe*‘månaber. ettjer böter, 0$ ben ogifte meb böter.
t>
2 8. göröfroa man ocB qrotnna, fom båba gifta dro, qormeb
Brogr,annan;, roar.e ftraff et fängeife från odfmeb fe£ månaber titt
oé meb. troå år*
0 .
. , .
3 8, feorSbrott må; ej af attmän åftagare atalaö, ber ej ben

ofMöiga.maEan brottet titt åtar angifrott etter för bet brott ffitnab
i Öitenffapet fött; etter mannen efter tagföfntng åtäggeö att unber,
Bått, gtfmn titt barn,. fom bfifmit i ijorbom aflabt, etter od Brottet
eljeft unber attmänt åtal B ör er. 2Bar brottet mettan troänrre gifta
föröfroabt; bå ege Stat mot bem båba rum, äitbå att btott en af.
be offptbiga mafarne ffttnab .fött.
4 §. ©ift man etter qroinna, fom, tnnan befj äftenffap upp*
Bört, nptt äftenffap meb ogift perfon ingår, bömeö, för troegtfte,
titt ftraffarbete från odj, meb fe.£ månaber titt 0$ meb fqra år.
5 §. ©öra man 0$ qrotnna, fom båba gifta äro, meb Broar»

annatf troegiffo marbe bömbq titt. ftraffarbete från ocB meb-trod titt
odj. meb; fej.år.

6 §. Ogift perfon, fom ingår äftenffap, meb ben Ban roet
gift, raarja,. bömeå titt.ftroffarbete i BöQft troå år.

i9‘-®ap« Om fcbligBtt^BTott.
1 §.

$aber ettor mober>. etter anmm i rött uppftiganbe leb,
fomrin&b.?barm etter barnöi apomUngisotu!t öfroar, roarbe bömb titt
ftraffarbete- på. ttf&ib etter från o<| meb åtta titt ocB meb tto år.
S5arnet etter- affomtttigea., jfatt titt ftraffarbefee från od) meb- fe£
månab^nrtitt-otBi meb fqra år bömaö.
2 §. £>froaiv fabsr etter mober otuft meb b ar n@ etter- affoiro*
finge mafa etter ftjnffaber etter, ftjufmober meb ftjnfbarn etter befj
affomftng; bömeS titt. ftraijfaröete från ocB meb . fe£ månaber titt
ocB*; meb; fpm år. SSametö etter affomttngenö mafa, få oa ftjufe
Barnet etter befs affomfing, [fatt; titt fängelfe i Bögft fe?; månaber
etter ftraffarbete i Bögft troa år bömaö.
3 §. Öfroa ftjffon oiult nte.b ^roaranbra; roarbe bömbcs fettt
ftraffarbete från ofy meb troå titt od) meb fej år.

A 8 Otult emeflan ett fpffon odj bet attbras aflomHng ftvttffes
thriftVet) ftraffarBctc l tw& år.
5 8. Otult emettan perfoner, fom i bet fmågertag äro, ött
v
utan fomwgenS tittftånb, må alten flap meb tjTöarammn
'L& ftraffeS meb bSter.
*n 6 $ Dfma religions* etter flotetärare, uppfostrare etter täro=*
"ftare otult meb ungbom, fom be titt unberrolöning eller itpp*
tiafma eller göra bet fofterförälbrar meb fofterbarn, etter
ISmtmibare meb mpnbfing; roarbe bömbe tia ftraffaröete från o$
mih fer månaber tta od) meb fpta år etter fängetfe.
OT fSfraar ftureSman, föreftånbare etter annan tfenfteman, tälare
luiwföttlnaeman etter mattbetfent tmb fftaffinrattning, f)älte, fiufyuS,
barnöuS etter annan fåban inrättning, otult meb qtotunS*
letfon! fomberintagen är; bömeä titt ftraffaSbete i Ijbgfi toi b
eöer fiutgelfe UjöeftJej
qm(tmn; fom q fgttt totf ät;

?®

aX tia odj meb tto ät etter ?& tlfattb. ©tet bet

meb nrotnmi, fom fgttt totf mett ej; femton är; b6me6 titt ftwff*

"éh« •sm i,s'.v«=sr. «■
« if(■"»'SÄ"»»< ■
St ?.«"»'«/ #» fe’ÄL'*PÄÄ.-

mutsman, åtägges att; unbertjatl gifma tttt barn, g®»
h
i läaetämåtet, täbb Btifmit.
__
. «f , n[ emot naturen

% §. Dfmat n äS“« .a" ebnbfut • mor ö? b öm “ tit?fttaffatbele
är, etter öfroar någon otult meo ojur, iaui

i Pgft troå år.

,

.

, . b flenom tokeri, ettet

pl,|‘ÄÄ^»V *'*
* 'SÄlsfr w4^fei|SWS-fflF-

meb fängetfe t Pgft
^rmtmbare, färare ettet
12 §. görätbrar, fofterfBralttrar, T
b
e(IeI Sem, fom
anbre, fom genom loppleri titt °*nf
niola bömaS titt ftraff*
unber betas Ipbnab etter uppftflt ftå
' åt; roatbe oå bömbe
arbete från od) meb tmå titt ,?^L
mebborgetligt förtroenbe för atttibJf{ Sing, tetfning etter BUb,
18 8- briber någon ut »
ter etter fängetfe t
fom tult o$ febtigået fårar; firaffeS meo
ljögft fer månaber.
.pnnm annan gerning futa*
Sag famma mate, om.ffit anbtaä fät«t& febtlgtjet, få att altman förargeit
. t
företie betaf lommer.
Tifmprttnrltot
otö
14 §. Råtter ^ågonJuS, ber af^ en ^
^ femg f
etter penningeroärbe aUmanneligen

:$8

l Pgft fe£ månaber etter böter, £iflåter ben, fom fitter tattare
roärbétjuS etter annat allmänt näringsftätte, att fåbant fpet ber
bebrifroeS; bömeS titt böter. £roar fom å ftätte, fom nu fagbt
ar, öeltager i äfroentprtigt fpet, ftraffeS meb böter, Ijögft troåfiunbra
SftitSbater.
t>'.' 15 §. Dfmertaftar fig någon af ftarfa brtjccer få, att af fjanS
åtBörber etter orebiga finnesförfattning fpnbartigen märfnS tan, bet
I)an bruden är, od) träffas ban t fåbant tittftånb å roäg, gata etter
annat attmänt ftätte; ftraffeS, för fptterl, meb böter, pgft tjugo
StifSbaler.
16 §. SBifar någon i bepnbting af egna eller anbras frea=
tur uppenbar grpmpt; ftraffeS meb böter, pgft etfpnbra Sftifsbater.

*9

Om clbftaöa af ufiUfåt eller toattanbe; få ocf
om anttau ftabegörclfe å egeitbom.

1 §. ©ätter man uppfåtttgen etb å pS, bpgnab, farttjg ettet
annat, ber menniffor bo, etter mantigt etter roeterttgt är, att be
effeft roiftas, etter å något, ^mnrifrån etben tia fåbana boningar
eCer roiftetferum tättefigen fpriöas tan; bömeS, för morbbranb, titt
ftraffarbete från odj meb, fe?: titt od) meb tio år. fticf någon, fom
å fåbant ftätte föreraar, äf branben froår Eroppsffaba; roarbe morb*
brännaren bömb titt ftraffarbete på tifstib etter från ocb meb åtta
titt od) meb tio år. &id ben, fom föreroar, af branben böben;
mifte morbbrännaren tifruet etter bömeS titt ftraffarbete på fifstib.
2 §. göröfronr'man morbbranb, fom i l § fägS, bå attmän
farfot, uppror, fienbeS åträngaube etter annan fåban nöb etter fara
för fjanben är, etter gör morbbrännaren roåtb å någon, för att eU
ben åfätta etter bef) ftädning ptbra, etter ffer morbbranb å pS,
bpggnab etter fartpg, ber mpet fotf ar, fom för fara btottftätteS,
etter å truths, etter i ftab, toping etter bt), etter å annat fåbant
ftätte, ber många fammanbo, etter å honungens ffott, fäfte, farttjg,
förråbS' etter tpgps efler annan fäban ©tätens’ titlprigfiet, etter
a fprfa; bå ffatt titt ftraffarbete på tifstib etter från oé meb åtta
titt od) meb tio år bömas.
3 §. £ar någon uppfåttigen fatt etb å utps etter annan
bpggnab, farttjg, ftog, torfmoSfe, roe?*anbe etter fturen gröba, fäbeS*,
bö= efler pfmffad, roeb*, toU, timmer* etter bräbfjög, etter bpttti,
fom annan tittbörbe od) få aflägfet tåg, att mån e) roar, att etben
benfran ttll menntfforS boningar eller roiftetferum fpribaS tunbe;
oömeS titt ftraffarbete fran od) meb troå titt od) meb fer år. SOÖar
e9en^om l fova, od) ffebbe ef fpnnertig ftaba; bå må tiben
för ftraffarbetet titt fe$ månaber nebfättaS. #icf någon, fom före*
PLQC' Qifw?nbren Jro&r.fr0PPjTaba etter böb; roarbe gerningSmannen
bömb titt firaffaröete \van o<$ meb fpra titt o$ meb åtta år.
. „ 4
S85l^fe öenttngsmannnen, att å ftätte, fom i 3 § fägS,
^ara ^^0^ftöttbeS; roare tag, fom för fjmarje
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* § ©ätter någon etb å fm egenbom, t uppfat att bebraga
„ fÄ?vitta«ötf®are, eller i annan fåban froittig affigt; bömes titt
fÖr ffaröeteU från odj meb fe$ månaber titt od) meb fgra år. Sar
•ftröfia1
'e^ annans boning, roiftetferum etter egenbom i fara
SSrt^pfler fiä någon beraf froår froppSjtaba etter böb; ftraffeS ger*
ömannen efter tt> för Ijmatfe fåbant fatt i 1, 2, 3 etter 4 § f!KS.
ntngetn ^
&fatt odj roarber ben ftätft, innan ben fig ut<*
r asfbnl‘ ffaba giort; ware ftraffet, för be fatt, fom i 1 odj 4 §§
r"5
ftraff arbete från odj meb trod titl odj meb fe$ år; för bet
lT*fnm 1 2 « omförmäteS, ftraffarbete från o$ meb fgra titt o$
■f0^ W år för bet, fom t 3 § nämnbt är, ftraffarbete i fjögft
meob %taprter’fSnaetfe i bögfi fer månaber; od) för bet fatt, fom i
TI tVjta ?#, men, fe fettet, om etben ej f(Mt Mtfatt,
fflt toaffaä■?& fatt t föte8åenbe §§ ftabgabt Sr, ftraffarbete, efter

5 ftÄiÄiSW n««

ä
■»'“£”,*•
auaÄsrö»
ra
“
“
*
äsak mm

s s s? & «f”dirs ssrrff

"’»""'“»S'—M KsaKsrÄffs
fjöftabon äftab, för att

se

oöj meb fe? må-

« ä°

* fta“9—"

-rvt? »t."»» IS •* ä y {Sist

-0(® blef enbaft 8ef m,0“l?fÄtban för^inbrab; more ftraffet
nenä mitja oberoenbe, brottets fuUbot n ^ 6ete ; fef ar, odj
550ft, för bet fall, fom i 7Jt; tn>ååc,men, om
för bet fatt, fom t 8 §
nJfot efter 7 § ftroffa», fäbrottet, ber bet fufl&orbobt blttrott, no
bant arbete i fej: år.
. för{eöa etter ffaba fiöjjra?i'
10 §. ©en fom, i
e,JL fnr= etter fänningöbaf, prid,
fönberbrgter, borttager etter fötr{tterJ:«ParanbeS rättetfe fat*8t'
tolfare eöer annat tecfen, fom
»afl tänb mara,
fläder etb, fom tiö fiöfaranbe* *°f^atattelfe tänba ffaff, ett«
tåter att upptänba etb, ben ^ A *amt tecfen,
fcx„
•gör fatft etb, etter fätter upp
titt Tiraffaröete fran
•ftoppar rätt farteb i fiö etter f
> ffeppSbrott etter ann fi

säs 5, m

<»£;rfsr

ftn6oert§'eae?^ånnl^fä”'an “"“'^^^ggnafe'r, »ertellerjtar«£
ft^ett^b^rframSten * !««■*» "»**8 ^
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anta»
fabqna
farten»
Jomma

fottffoffntngSmebel gör fåban ffabn ettet etieft mtbtooer
atgatber, att fata etter olticfa rotb fanal« etter iernmnX
begagnanbe etter allmänt farlig öfroetfroämning beraf nnn„
fan; böme» till ftraffarbete frln •<$ ieb troiTtett”i

te F-„ ®om b'Mf n oIIjcEa, o<$ mar faran ringa; bå taå min
för ftraffarbetet tiff fey iniinaber nebfätta».
U
tIöett

.
f?i<f annan froär fronpsffaba elfer böb, otfi roar ben brottflfln.ft
banbling of beffaffenbet, att ban borbt fnnna infe, att bVt oltoda'
beraf roar att befara; böme» gerningömannen, I förra faftef, titt
ftraffarbete fran o$ meb fey titt 0$ meb tio är ellernå lifétibaS
i febnare fältet till ftraffarbete gå lif»tib eller »( £ lifroet Ä"
gern ngeno e} af faban beftaffenbet, fom nämnb ar men fid aiman ■
beraf froar fr°nn«ffaba eller böb, eller åftabfom» allmänt faX
S|’mfrbT?tran^(t^be«.ebrä«a0?r.OnnCn
““ fba*u6lt' ^
12 §. ©ör man upnfåttigen å roerf, btjggnaö eller anlägg»
ning , fom i 11 § fag», eller ä tillbeljilr bertitt, ftaba, ben ber
utan 01L!UHrfl"r""^ir«fl fäbcm fara eIfw
nÄmah
font i famma s

aamnb ar, llfroal aftabfommer roafenbftigt binber eller nUetiåll i
mÄ,S’T-?* eI?r anl“80«»fl«8 begagnanbe 1 er roibtager
!!f0n?rb{1' fw, IM fäbant binber eller npnebätl reba*
Ä iaÄfÄ.hn ffraffat6efe 1 W toS är. 3 ringare
f.r

*3f f• ..f0?1 uppfåtngen förftörer efter ffabar ©taienS
no! ?ln9' ta0on be& öeftönbébet etter tiftfjörigöet, efter
Äibtager atgärber, Varigenom tefegrafering binbraé elter ftöreg*
o^y^^öetfe i r;ögft fe^r manaber etrer ftraffarbete f Ijögft tma
ar. $Bar ffaban ringa,
förorfafabeö ej berigenom nåaot fitnber i
tetegraferingen; må titt böter bömaö.
H
9
1
frufimet^nn^rLL1^
13 §§ ?nt ©Men* tanat* etter
i' “o ÄXSod'
uxiftenb^ggnab
iernmäcig:’ efter tefenrnfBÄ
* Vocfi
?f«WetfSS»
tSfJ;
&Mf »« fl inrattab, anläggning tlttämgas, om Konungen
fororbnat, Ht faban anläggning flail lila fTtjbb, fom ©täten», niuta
tnårb15bfnaaf0rten etf—a Fob“r man uPPfå«»0en allmän minne».'
gata 'etter ^X'rleb'efferVJX' ®altei,tXln0' ä^^ing, roqg„

Är.i».y?“'r£SKSJ.,!l£,,l£
ii, sr£ÄÄÄ Wä

atfmän^ttäg 9 mt?°^arrei?^prV7' ^”^^Ö^etfe, fommt är nämnb,.
reb etter ffottreb'blvfif? er/er ^ottreöf
utfaftar man t feget*

fria* ffln;L«V«ffe?

^öröf W9runbninÖ f*™>

w^forbrfnggPetterannn^fn^?001? ^ön Wfåtttgen grufron, etter
arj bflmeS titt fänaelfp /
r / ^0nt Jör Ö^fa^riff inrättabi
tjögft iSft fir. 1 ^ 8?i
^Ö0fi ^ manabet etter ftraffarbete i
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17 §. ©ptiiiet någon uptifätngcn ut Itcotosfjuln, fom fmitto.

* ifaut O#' fovtiö tir» Sömeö tttt ftvaffartiete fran ocfj meb traå fciU-otf)
Ttlflt)

Öl»

T

JÖrpter någon roeterhgen emot be förejMfter, fom titt före*
' fommctnbe etter pmmanbe; af IreaturSfjuta gifnaäro: tömmer Ma
af ben gerning) bömeS titt fattgeffe etter titt ftraffaibete t böaft ett
år* tömmer ej fjuta beraf; mare [traffet böter.
18 §. förgiftar någon, i uppfat att annans treatur ffaba,
fober etter ^roab annat fom Ijelft, få att allmän fara beraf tömmer
böme@ titt firaffarbete från odj meb troå titt otb meb fe^ år. ;$år
menniffa af fåban förgiftning fmår froppöffaba etter böb; bå må
tiben för ftraffarbetet |öja§, t förra fattet, titt åtta år od), iifeb»
nare fottet, titt tto år.
■
19 §, §ar någon, utan uppfat, orfatat förgiftning, fom i
18 § fägS, odj föFer ej, änbå att ban bet roarfe blifroit, att faran
■ j,eraf, fä mibt fte tan, genaft afroärja ; ftraffeS meb böter etter fän*
aelfe i ftögft fe£ månaber.
ö 20 §. görftörer etter ffabar man uppfåtligen, t anbra fatt; än
nu fagba aro, annanS egenbom, faft etter lös, ebroab ben titt en»
ftilbt etter attmänt brut etter gagn etter titt prpbnab ämnab är;
ftraffeö meb böter etter fängelfe i bögft fej: månaber. £ar af ger»
ninaen tommit fpnnerlig fara för någons lif eller belfa, eller gr of
ftafta å egenbom, eller är gerningen eljeft meb fpnnerligen förfroa»
ranbe omfiänbigbeter förenab;' bå må till firaffarbete t bögft tma
S3rott, fom i benna § fagbt är, må ej åtalas af annan än
målSeganbe, ber ej ffaba ffett å allmän egenbom.
21
©en fom ouppfåtligen, genom roårbSlöobet, oförfxgtig»
bet eller förfummelfe, är mållanbe till elbffaba å annans egenbom,
eller i till ffeppsbrott, eller till fåban ffaba eller^?aerf?jan!lIT
fom i 11 § nämnb är, etter bertitl att fara uppftatt för öe0aOnan»
be af merf? bpggnab etter anläggning, fom i fagba § omförmaleS,
ftraffeS meb fängelfe i
fqt ^naber eller böter.
Hr någon, på fätt nu fagbt ar, mallanbe
länningSbåf eller annat fdbant tecfen, fom 110 § nam»W «rJPg{
fes meb böter, gör bplift maUanbc^ t«n^^# 5*nbe* cltcr ttwelgrtij
fom t 12 eller 13 § omförmäteS, eller till ffaba, fom i
§1 0 *
mare bot bögft tmåtjunbra SRitSbaler.
„
* 2 3,

4,Ms
ws
or alttib fBrlnftig. Sag famraa mi:e, ow »ago»etterr
17 § glott flfl ftgltJig titt ftvaffaröete t tma ät ettet
I"
ftraff.
so S«n».

Ont (tiilti ncp (nottcti.

1 §. §roar, font filat iokieI
Sotet, Mmee, för ftött», titt ftraffarbete t t)ög|t 1ef
annotlebes bär neban ftabgabt är.
/

Bet oj

i
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2 §, ©är roärbet ej öfroer femton 9t:br odj är gerningen ef
'utmärtt meb fåban omftänbigpet, att ben änbocf, efter tp i 7, 10
eller 12 § fägs, för ftötb anfes ftatt; bå Mas ben fnatteri; odfj
roare ftraffet berå böter, pgft ettpunbra Sftitsbater efler fängelfe i
högft fe£ månaber.
3 §. 23egår någon ftötb etter fnatteri af fäb, ffuren etter
ofturen, t;ö etter fjatrn, ftatfaDt etter oftadiabf, ute å marF; roeran?
t>e fruttträb; träb? etter jorbfrutt ur träbgårb etter på åter, etter
annat, fom ber ptanterabt etter fåbbt är; puggen meb, timmer,
gärbfel etter annat bljttft t ftog etter efjeft ute ä mart etter å ftottteb,
åter, tör= efler trägårbSrebftap ute å mart; utetigganbe matm
mib grufroa efler rebffap, fom titt grufroebrift porer od) ejtnftangb
Ör; uteftåenbe biftod fiff ur bammar, fumpar, nät, mjärbar, tatfor efler annat fiftetpg, efler o<f fjetfroa fiffetpget, fom ute tigger;
■fogfar etter anbra bjur ur jagtrebftap efler fjetfroa rebftapen ute
å marten; antare efler tåg, proarnteb' utetigganbe fartpg förtöjbt
är; efler ocf fater, fom titt btetning etter tortning etter för annan
fåban orfat uttagba efler utftäflba äro; etter mjältar man annans
to, får efler get, i uppfat att mjötten fig efler annan tiflegna,
efler tager man otofligen taget ur mapn etter froanS på pöft, unber
bet dreaturet går t bete ute å mart; bet roarba, roib ftraffets be*
ftämmanbe, fåfom förfroåranbe omftänbigpet anfebt; odj må, i*tp
fatt, roib ftötb, tiben för ftraffarbetet titt ett dr pöjaS.
©år, roib ftötb, roärbet af bet tillgripna öfroer ett tufen
Sftitöbaler; bå må oct fåban förhöjning af tiben för ftraffarbetet
fte, fom nu fagb är.
4 §. 3$egdr någon ftötb etter fnatteri i honungens ftoft efler
•af bet, fom roetertigen tiöpörer (Staten efler mttb, ftiftetfe efler in**
■•rättning titt fattigas förförjning efler fjntaS roårb; efler föröfroaS
ftötb efler fnatteri af tjenftepjon, föpmanSbetjent, gefäfl, Tärtlng
efler annan enftifb tjenare från fitt pusbonbefolt etter beraS gäft,
efler af panbtroertare efler annan arbetare från ben, poS ^tniffen
han arbetar; roare lag, fom i 3 § fägS.
§ar tjenftepjon, FöpmanSbetjent, gefäfl, tärting efler annan
enffUb tjenare uppfåttigen förffingrat efler, i uppfat att fig efler
annan bet tiflegna, unbanbott proab i bejj roårb af pusbonbefottet
efler beraS gäft temnabt är; roarbe oc£ berför, efter tp nu är fagbt,
fåfom för ftötb efler fnatteri ftraffab. Sag famma roare, om nå*
-gon förfniflar gobs, fom annan i pans roårb unber tås, förfegting
efler annat bplitt ftängfet infatt, efler fom öfifroit ponom förtrobt
att roarba, bå bet ur etb, fjö efler från ftenbe frätfabt är.
5 §. £ifl ftraffarbete i pögft ett år bömeS:
1. om gäftgifroare, roärbspuSroärb efler annan, fom perberge*
rar refanbe^ efler för fin näring efler roinning emottager gäfter i
titt puS, ftjät från refaube efler gäft, efler om benne ftjät från
- . 2\ 0ttl ?an fW från babanbe efler fimmanbe, efler från
fofroanbe ute a marten, efler från ben i froår fjutbom figger, etter
iran böb menntfta;
ua
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3, ont man
e^er 9rQf e^er> Möer gubg*
Hpnft från annan inne t iprfa eller annorftäbeg, ber gubgtjenft
ffi ettet nte & fl&rfowatt.
* 1
5 éåfom för W*, eto *9 i
§ f«0«, ffaH ocE bömag,
„m topare, forman etter berag foil tillgripa Ijroab bem förtrott
Sv att föra etter förroara, eUer om gäftgifmare, roärbgljugroärb
SL annan, fom Ijerbergerar refanbe eder för fin näring etter win.
em o tia ger gäfter i fitt fjug, tillgriper Ijroab i befe mårb af
SI lemnabt är; fa o<f om man froifligen tager något från Barn,
fnm ei fttflt tolf år, etter från afroita.
° 6 §. £itt firaffarbete från odj meb fe$ månaber titt o$ meb
fnm år bömeg:
™ - j om man ftjäl något i fprla, eijroab bet Eprlan tltlprcr
ptfgv af anbra ber i förroar fatt är;
2 om man ftjäl penningar etter annat, fom åt allmänna po®
-ftPtt förtrott är, efjroab bet [fet-i poftljuS etter unber forglingen;
3 om man ftjäl ur förfeglabt bref, fom ej åt allmänna poften
förtrott är,, etter ur tfäber, fom någon bär på fig; .
v
'ÖX a om man ftjäl mebelft inbrott, fom i 9 § fagg, eller, för
Brottets föröfroaube, bortförer odj meb roåtb etter lift öppnar flåp,
lifta flrin etter annan förroaringgperfebel, fom meb låg, forfegling

.eta otmat^gtifl
Brtobt nr, o d) gerntngg.
anannen otofligen, bod utan inbrott, bit intomrait etter ber fig
unbangömt^;
f#t futbenS ftaBfiDanbe ftg meb m.
pen inftattt ettet eljeft amoanbt ringare ftracfmebet etter fjot, an

; “ rr-f S t:r fs> i >« s
t« iHi,”Äi §

•rriWSS£;“;at

tnåba, roattunbb, ffeppsbrott, uptnot, fJ|nt)&*ntt fin egenbom mar ja.
»an fäban nöb etter fara av
i 5 o<& 6 §§ nämnba äro,
V §. 3 be faa, fom K
flnbä att bet titt,
ftafl, fäfom för ftölb, bömaö efter tt)
f 0 >
• /fitipnag roärbe ej går öfroer femton mi
*
Qf be t
8 §. tttu funna, roib famma ftölb,_ tm euerjie
iftw#
3, 4, 53
S6
*
§§ fagba fatt J»®®®*0^’ g„,avtia ben brottslige
■otbetet Bfaö meb ttögft ett ar utöfroet bet b™* ( ;
för bet fmårafte faUet pvöfroa? Pf®“.« “rt ft9 119 U
9 §. §ar någon i uppfat att ft( /
(u(£ai fönftet, port,
,

1. meb mått) å mur, roagg, fl y «

^ \ gårb, Dus, rum

•borr, tåö etter annat bplift ftangfel brutit jig
»
■ otter fartbg; etter
m;;na port etter tat, ettet
2. meb et ft tfättrlng öfroer »«; “fe annan fåban ejJU
pbelft intrppanbe genom glugg, U0'l‘e" 6tuj 0f bprf etter fatff
itiflång finmab öppning, etter o<£ A» rum etter favtpg; otter
förflaffat fig ingång i gatb, P8/ ruro

/
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3. meb roåfb etter lift öppnat pp, fifta, f!ritt etter anmm
förmaringSperfebet, fom tneb tås, förfegling etter annat bpttft fläng*
fel tiltftuten mar, utan att ben borttaga;
bömeS, ber tillgrepp ej ffer, för inbrott, titt ftraffarbete i
bögft fe$ månaber.
1
10 §. 33egår någon fnatteri trebje gången; roarbe anfebb få*
font babe fjan förfta refan ftötb föröfmat.
©nattert af ben, fom fornt begått rån, förföf bertitt, ftötb
etter inbrott, ffatt o<f fåfom ftölb anfeS.
11 §. 23egår någon anbra gången ftötb; ffatt tiben förset
ftra-ffar&etet, bmartifl bQ« för ben gerning igjort ftg ffptbfg, öfa$
meb bögft tmå år.
S3egår någon treble gången ftötb; öfeS tiben för ftraffarbetet
meb min ft tmå ocb bögft fe$ år ntöfmer bmab för ben gernina fötfta
gången fötja bör*
kommer bon åter fjerbe gången etter oftare; bömeS titt ftrcift*
arbete från ocb meb feptitt oc| meb tio år etter på tifstib.
Snbrott utan tillgrepp ffatt lita meb ftötb anfeS i fråga om
förhöjning af ftraff, efter tp nu fagbt är.
(Samma tag roare om rån etter förföf bertitt, ber fåbant förut
begånget är af ben, fom för ftötb etter inbrott ftraffas ffatt.
12 §. Sarber någon, unber en tagföring, förmunnen >att
bafroa å färffitba ftätteu etter tiber föröfmat fnatteri; ffatt bon
ber bet tillgripnas fammantagba roärbe öfroerftiger femton 9ttföbater, för ftölb ftraffas.
§ar någon ä färffitba ftätten etter tiber begått ftötb etter ’in*
brott, berför bon på en gång tagföreS; marbe ftraffab efter tp i
4 $ap, 3 § fägS; odj må tiben för ftraffarbetet öfaS meb bögft ett
år. (Sammanträffa bermib fåbana fatt, bmarorn i 8 8 fäa$: aätte
ocf broab ber ftabgabt är.
’
v
0,0
w 13 §• ©traffarbete, ber bet för ftötb ffatt å roijj tib fättcrS,
ma ej, genom fåban föröfning, fom i 8, 11 etter 12 § fägS, i irå*
got fatt öfroerffriba tio år.
14 §. £ar någon ffölb, fnatteri etter inbrott meb råb etter
bab främjat, fåfom i 3 $ap. 4 § fägS, ocb tiöifa i bet tillgripna
tagit bet etter etjeft af brottet roinning bQft; ftraffeé fom more bon
fjetf gerningsman.

15 §v @fo!.a Pere, fom i ftötb etter fnatteri betaftige ärn,
lafom gerningSmän ftraffas; marbe, rotb ftraffets beftämmanbe, bet
rmgripnas
roärbe för proar af bem affebt.
,
*«*; ®en foin/ ureb metffap om ben ofnfltga åtfomften, emot»*
tagit, bott, föpt etter förpttrat något af pmab ftutet är, etter tte*
förjt omarbetning etter föränbring beraf, ffatt, meb affeenbeå roär*
Ef*
^armeb ^an
brottslig befattning tagit, ftraffas
Kr orfnattcr^ efter 1 etter 2 §; roare o<f tag fom i 10 etter
bertitt begått^Cr ^°n ^tUt
fnatter*' inörott, rån etter förföf
Wfat att inbrott, fom i 9 •§ fägS, föröf*
ma, förfarbigat etter förffaffat fxg bprf etter fatff npcfet, etter Ijär
man, meb metffap om annans uppfat titt .fåbant brott, åt fjotUJtn

45

•förfärbtflatr eller anftaffat ftfft roerltpg; ftvaffcs meb böter etter fän*

oetfe i I)ögft fe$ månaber.
18 §; ©en, fom gjort fig förfaQen titt [träff efter 6 etter 11 §,
ffflJJrt’od bömaö mebborgerligt förtroenbe för atttib etter på roifttib
förlufttg, od) ben, font gjort jig förfaflert tift ftraff för ftölb efter
1, s, 4 etter 5 § etter titt anfroar efter 9 §, roarbe titt förluft af
mebborgertigt förtroenbe på rotjj tib bömb.
»t föapi* Ont rått.
1 §. £roar, fom mebetft måtb å perfon* etter anroänbanbe af

pir, fom innebär tränganbe fara, af annan tager g o bé etter pennin
gar bömeö, för rån, titt firaffarbete från odj meb fpra titt odj.meb
tio år, ber ej annortebeö pr tteban ftabgaS.

Dfroerfatter man annan, på fätf nu fagbtär, men^ gitter ej
rånet genom tittgrepp futtborba, roarbe för förföl titt rån, bömb
titti,firaffarbete från o (b meb troå titt od) meb fep år. o (
Stro omftänbigtjeterna fpnnertigen milbranbe; ba ma ttben för
ftraffarbetet nebfättaS, i förra fattet, titt troå årotp i febnare fal*.
teV.^tt§ett^ ^tt^arficte p tifstib etter från odj meb fej: titt odj
meb tio år ffatt rån beläggas i beSfa fatt:
o
1. om troå eller flere fättat ftg famman att ran föröfroa o$
bplift brott begått;
„ .. .
. ..
2. om man rånat egenbom, fom åt attmannm poften föttrobb
roar *
3. om rånet fteft å någon, font'genom attmän farfot, etbsroå*
, bay roattnnöb', fteppsfirott, uppror, fienbeS åtränganbe etter annan*
\ fåpn nöb' etter fara, roar i ben befägenl;ety att pi fig odj fin
! egenbom froarligen roärja funbe<;
o
■
B
i
4. ont' rånet ffett nattetib i bebobt tjuS od)' ranare bxt tniom*
“ mit qenorn inbrott, fom t 20 ®apt 9 § fägs,
£at> i beSfa fatt, förföf titt rån ffett, på fött i 1 § faktur;
börnrS gerntngSmanneu titt firaffarbete från odj meb fp ra titt o ro
ntebi åtta år.
„ „„„ ,
. ,
3 §. öroar, fom föröfroar rån etter gör forföl bertitt, fom t
1 § fäqS, anbra gången etter feban pn anbra gångar ftölb begått,
böme&i-titt firaffarbete på’ ftfStib etter i tio år; odj roare i betta
fatt inbrott utan tittgrepp få anfeöt, fom t 20 $ap. 11 § ftabS°bt
SBegår någon ftötb: ettet fnatterl odj, ber pn å Dar ger*
ning anträffas, fätter fig meb roåtö etter fäbaut pty fom i l §
nämnbt är, trtt ntotroäro emot’ ben, fom bet tillgripna atertnga
roitt^’ bömeS, fåfom för-rån, efter tp i 1, 2 etter & §> för Ijroarje
fatt flils.
L orK „ .0. ,r ,
5 fi ©en, fom- öfroerfatter annan meb rontb etter fabout pt,
fom t l § ftrgs, för att bpmebelft afiroingropnomfMbebref, qrort*
tofef" etter annan• bpttti’tjimbtfeig, IjroaidgenompuS
egenbomsrätt CräulaS? flutte, roarbe, om fåban- publing -aftroiitgos,

46

bömb för rån, men eljeft, för förföF af rån, efter ttj i i, 2 etter
3 § för IjnmrJe fatt ftabgabt är.
6J5. @ör roib rån etter förföf bertitt ben brottslige få graft
roålb S annan, att benne beraf får froår Froppgffaba, etter Oafma
pinliga mebet blifroit antoänba för att tminga titt egenbomg upp*
tä‘(fanbe etter utlentnanbe etter titt utgifroanbe af fåban Oanbling
fom i 5 § nämnb är; roarbe bömb titt ftraffaröete på lifgtib etter
I tio år.
7 §. Slnfatter man meb roålb' etter bot, fom i 1 § fäg§, fjö*
faranbe i öppen fjö, för att öemäftiga otij tittegna fl g fartyg etter
gobö; bönteö, för fjöröfroeri, eOroab tittgrepp fler etter ej. titt ftraff*
arbete på lifgtib etter i tio år.
8 §. SQSarber, i något af be fatt nu fagbn äro, någon få mått)*
förb, att Oan beraf Tjuter böben; mifte gernfnggmannen liftoet etter
bömeö titt flraffarbete på lifgtib.
. ® §♦
n«9on för belaFtigbet i brott, fom i betta Fapitel
namnbt är, gjort flg ff^tbig titt ftraff efter 3 $ap. 4§; båmåbet
[tr°ff n lägre fättag, än titt ftraffaröete i fe$ månaber. Om fåban
belaFtigbet i rån, fom i 20 tap. 16 § om ffölb fäas, more lag.
fom ber ffabgabt flnneS.
w
10 §. ©en, fom gjort flg för fatten titt ftraff efter 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 etter 8 §, ffatt o<S bömag meböorgerligt förtroenbe för
atttib etter på nrifj tib förfuftig.
' <
öm betungen ocb annan orcbUgbet.
1 §. ©mar, fom genom antaganbet af falfft namn, ftånb etter
prfe, etter genom annat froilllgt förfaranbe, bebrager flg titt nobö
etter penningar, etter förluft beraf annat tiflffpnbar, bömeö, ber ei
annorlebeS fiär neban ftabgag, titt böter etter fängelfe i böaft fer
manaber. fr öebrägeriet meb fpnnerligen förfioåranbe omflänbigt
Octer förenabt; bå ma titt ftraffaröete i Oögft ftoå år bömag.
2 §. <5åfom bebrägevi ffatt anfeg 0$ efter 1 gftraffag:
1. om man, "flg eQer annan titt nptta etter att bermeb*ffnba
göra^ begagnar etter beropar flg å roeterligen falfla fåbana Banb*
fom * 12
4
5 §§ omförmälag odj i biftabe per*
fonerg namn ffrifna äro;
v
2. om man på roeterligen falff uppgift förffaffar flg förfäfrina
för öranb* eller fjöffaba etter annat;
1
1 u 1 futunö
3. om man fatter ut pant, fom roeterligen falff är;
Goenhtm ni!
.unöe.^ f01^ r^n af föp, Qöfraa etter annot aftal,
egenbom flg afbanber, för att förefomma utmätning etter elieft
brar annan att göra fin rätt titt egenbomen gättanbe;11]
etter nav *?
tiö förfång för annang rätt, förftör
etter gör obrufbara be Oanblingar, Oronrå ben flg grunbar;
för att
flg annang
tittegna,märfe0
lägger märFe
R- s 1. rLowoul-matT'
55« «*««
«*,något
"aerbermeb
utplånar

meterliaeu ftaf?Sn?a?«e/el:sUrtremnar
öegagnanbe
roeterligen.föifalfFabe fifgmebet, odj är roib ben förfalffning ämne
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ngttjabt, fom för mennifforS Iif etter Betfa farligt är; bömeS titt
ftraffarBete från od) meb troå titt od) tneb fep år. ftår någon af
be tifsmebet froår froppéffaba; bå ftatt titt ftraffarBete från od) meb
fer titt od) meb tio år bömas. Sjuter någon beraf böben; marbe
ben Brottslige bömb titt ftraffarBete bå liföttb etter i tio år.
éjuber man titt annan ut fåbana metertigen förfatffnbe lifs*
utebet, fom oftuan fagba äro; marbe, ber be ej; emottagaS, änba,
bömb titt ftraffarBete i ijögft troå år.
SBeträbeS fjanbtanbe etter annan, |roarS prte är att fätja etter
Bereba UfSmebet, meb Brott, fom i benna § fägS; mifte Ban od bet*'
näringSrntt.
4 §. Sätjer man etter uttemnar etjeft titt annans Begagnan*
be etter Bjuber man titt annan ut meterligen förfalffabe tätemebet,
Berber för mennifforS lif etter Betfa farliga äro; roare tag fom för
Broarje fatt i 3 § fägS.
5§ ®ör man meb uppfat orätt i- mätanbe, roäganbe etter
rälnanbe raib Banbet etter etjeft, bå roaror emottagaS etter aftemnaS;
marbe bömb efter ig l 1 § fägS, ber Brottet cj efter 12 Sap. 8 §
ftraff^r^ar.^
uppBörbSman etter af offenttig mpnbigBet
antagen mätare meb fftbant Brott, fom fagbt är; må tinbrigare ftraff
än fängetfe ej åbömas.
prutar någon roib tjanbet, etter etjeft, bå roaror efter mått
etter roigt ffofa aftemnaS etter emottagaS, fåbant mått etter roigt,
fom ej är Betjörigen ftämpfabt etter märft; ftraffeS, änbå att Bon
öm onbt uppfat ej Öfroerttigab roarber, meb Böter, T)ögft etttjunbrai
tebaler.
pn , ^ „
2Bcir måttet etter roigten BeBÖrigen ftamptabt etter rnarft, men
ej omjufterabt, ber fåban åtgärb ffotat ega rum; BöteS o<f, om bet
oriftigt BefinneS-, efter trj nu fagbt är.
6 §. Sittroättar fig någon froif tigen, l uppfått att ftaba göra
etter förbet fig etter annan bercba, utöfning af emBete etter tjenft*
bömeS titt ftraffarBete från od) meb fep månaber titt od) meb
troå år.
,,
„
©ifroer man fig etjeft oBeBörigeu ut för emöets* etter fjenfte*
man od) utöfroar något af fjroab titt benneS Befattning Börer; bö«
meS titt Böter, bod ej unber femtio 9iifSbater, etter fängetfe t Bögffc
ett ar.
„
,
7 §. öar man genom antaganbe af fatftt namn etter ftanb
Berebt fig arf etter anbra famitjerätttgBetev; böuteS titt fängetfe etter
titt ftraffarBete från od) meb fep månaber titt^ ocB meb tmå ar. SlroomftäubigBeterna fBuuertigen förfroåranbe; må tiben för ftraffarDe=
8*§. ©ifroer någon fig ut tttt namn etter ffånb för anttan an
ben Bon är, ocB Bebrager berigenom qroinna titt ärtenfiapsaftaijr
bömeS titt Böter etter fängetfe.
kommer rotgfet etter tjöfb bertitt; roavbeoöömb titt ftraffar
från od) meb fer månaber titt od) meb ftjra år.
„
(Samma tag roare, ber någon, fom af naturen or ma f ,
titt äftenffap attbeteS oBeqiuäm, etter brageS meb oBottig, fmitto
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font; fjufbom, förtiger bet oäj fmiffigen förleber annan titt gifter*
mat' meb fig.
9 §; Unberfficfer etter förbtjter man Barn; jbörnes titt ftraff*
arbete från od) uteb tmå titt odj meb åtta år. $rö omftanbigtje*
terna fpwtertigen mitbranbe; må ftraffet nebfättaö titt fängetfe t fe$
månaiber.
10
©en^ fom,. fig etter annan titt nptta etter att bermeb
ffaba göra, otofligen bryter etter öppnar annans förfegfabe bref
etter- Ijanbfing etter annat, fom tjonom enffitbt angår odj meb för*»
fegling etter på annat: fått tittftutet är, bömeö titt ftrafftfröete t
tjögft tmå år. ©ter bet etjeft meb mitja ntan onbt uppfat; mare
fira-ffet böter.
Säger någon otofligen jr-ån poften ut annans bref odjbetupp*
fåttigen förftör etter nnbantjatfer; mare tag fom pär ofroan i benna
11 §. ftörfatffar man, fmiftigen förbpter, förfnittar etter etjeft
nppfåttigen fötffingrar annans gobs, ,bet man t befittning pafroer;
ftraffee.meb böter etter fängetfe.
12 §. SSrufar man etter tåter brufa, utan tof, fjroab annan

tittpörer odj' bet man t befittning ^aftöer; bote tjögft tjugufem
bafer. Sager någon etjeft odj Brufar, utan tof, pmab annan titt*
tjörer; roare Bot tjögft femtio Sftifsbafer.

13 §. ^orbrar man betalning för gätb, ben man raet gulben
mara, etter nefar man emot bättre metanbe finpanb ocp förfftifning
etter titt pantfatt/tånt, legbt etter inlagbt gobs, etter tjmab etjeftbet är, fom porer annan titt ocp man i befittning paftoer; etter
återforbrar man bet gobö, fom Blifmit titt annan uttegbt etter fört
trobt etter lemnabt fåfom pant etter lån, änbå att man bet meter*
(igen åter&elommit; etter tager man fmiltigen åter bet gobS,mani
pant titt annan temnat etter benne etjeft unbet panträtt innepafmer;
ftrafes meb böter. $ro omftänbigpeterna fpnuertigen förfroåranbe;
bå må titt fängetfe bömaS.
Sag famma mare, ber man fätjer etter annorleb-eS emot meber*
göttning förpttrar onbt för gobt, mängbt för omängbt etter bet, pmar*
uti man met fet mara, utan att fåbantuppenbara; etter fätjer, ffäb*
jer, etter teger tmem ett, etter tager ftäbja fåfom tjenftepjon poS tmå
pnöbönber för famma tib.
14 §. ©år futtmättig i fa!, ben ponom Betrobb är, fmiftigen
pufmubmannenS roeberpart tilttjanba, mare fig meb ffriftö uppfat*
tanbe, etter meb råb etter ffäl, etter etjeft titt pufmubmannenS ffaba
främjar fin etter önbtcaS npfta, etter begår fpjjtoman mib annat upp*
bragg ufföranöe trotöSpet emot pufmubman; mare tag fom i 13 §
fägö; odj roarbe futtmättig, fom meb fåbaitt brott beträbeS, bömb
omärbig att mfbare fora anbraö tatan inför 9?ätta.

Jförteber man, i fmiEtig affigt, annan titt ofTättg rättegång;
ftraffeö meb Böter.
1
a
00
s15
r^ö'l'..tt^0on we^ fpåbom, ftgneri etter annan roiöffepelfe,
att bermeb bebrägeri öfma etter roinning fig förffaffa; ftraffeS meb
böter etter fängetfe t pögft ett år.

.4,9
16 §. ©ätter man oloftigeri å tiHmerfnirtg^ font tilt falu5åt<=
annans märfe, än rätte tittroerf arens; ftraffeS meb böter etter
fängetfe, efter tp t 13 § ftabgaS,
år för brott, font fagbt är, tittroerfningenS förfuft för rolfjt
fatt färffitbt ftabgab; gätte ocf bet titt efterrättelfe.
17 §. Uppgifroer någon i ortofsfebel etter annan fåban enffilb
Jjanbling, fom t 12 Slap. 5 § nämneS, Ijmab 5&n met ofannttoara,
0(5 beraf annan roitfelebaS etter ffabnS fan; bote tjögft ett^unbra
^ StifSbaler.
18 §. 33egagnar fig någon froiltigen af ortofsfebel, pafj etter

' annat bptift beroiö, fom för annan- utgifroet är; ftraffeS meb böter
från 0(5 meb tjugo ttfl 0(5 meb troåpunbra 9tifSbater.
19 §. Öåter man ef få tpfa fpub etter pittegobé, fom i Tag
■ ftabgabt är; böte pögft bubbla roärbet af bet tyittabe.

förtiger man fpnb etter 5ittégobS, bå egaren etter annan ber*titt berättigab fig anmäler etter eljeft tifllännagifraer; ftraffeS fom
för öebrägerl i 1 § ffits.
20 §. ©raga äfta malar något fönligen unban proaranbra;
5arn unban förätbrar etter fofierförälbrar; fterb5uSbetegare etter

' -anbra, fom i famfätbt bo etter botag äro, unban 5maranbra; roarbe
ftraffabe meb böter titt ^Ögft bubbta roärbet af bet unbanbragna.
år brottet meb f^nnertigen förfroåranbe omftänbig5eter förenabt;
<må titt fängetfe t |ögft ett år bömaS.
21 §. Sörott, fom i 2 § 5 mom., 8 § 1 mom,, 11, 12, 13,
14, 19 0(5 20 §§ omförmälas, må ef åtalas af annan än måls*
•eganbe; ej peHer brott, 5ttmrom i 5 § 3 mom.. förmäteS, ber bet ej
ffett i kronans mngafiner, rotb in* 0(5 uttaftning å fartpg, etter t
öppna bobar etter magafiner, ber ^anbel otö röretfe ibfaS. S3rott,
fom i 10 § fägö, må ej åtataS af annan än ben, fem brefroet afe
fänbt etter titt 5roiffen bet ffrifroet är, etter af ben, fom eger, i
roårb ^afroer etter emottaga ftutte bet, fom eljeft brutet etter öpp*
uabt bftfroit.
• _ w
S3rott, fom i 8 § 2 odj 3 mom. omförmätaS, ma ej af altman
åltagare åtalas, ber ej förtp återgång af fäftning etter giftermål
Ötifroit fö!t etter, i fatt fäftning etter giftermål ej ffett, raafSeganbe

brottet tttt åtal angifroit.

..

..

22 §. ©en, fom gjort ftg ffpfbig titt ftraff efter 3 etter 4§,
ffatt od böntaS mebborgertigt förtroenbe på roifj .tib etter för auttb
förtuftig; oc5 roarbe famma påfötjb unber roifj tib åbömb ben, fom
gjort fig författen titt ftraffarbete efter 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10
.etter 19 §.
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£>nt bebrägltg, orebltg etter to ar b ölb d gälbeitär t fonfurS.

1 §. ginnes gälbenär, fom fommit i lonfurStittftånb, 5afroa
Öfroat bebrägeri mot fina borgenärer i något af beSfa fau;
1. att
iittgångarne
.annat aftal
€tta|f«eag.

5an unber fånabt namn föpt egenbom o^ ben ölanb
ej uppgifroit, etter unber fatfft flen af löp, gafroa etter
egenbom från lonluSboet unbanbragit, etter a
4

%
;1
förffiÄornf, tmbänåölt éfler urmaijen ffnffat
‘jtöfeot °f #nfl åPångar; eflét
...

%, att Ijan t Ijentligt förftånb imeb rtåfron förcgifroen böraenåt.
i^jjglfiPtt eller roibgått falff, ffulb; elfer,
3. att (jan, bev Tjgn ibfat flannel eller annan rörélfe, Moat*
bfmer bot IjfUfafit bör, fört fatffa. 6Öder, etter fina Dacfer!
gw jjöräbbrat eller tfppfåtligen förftöri, unbånpudit eller oluV

ttg^ %{ort;

,e*t fåban. gälbenär ffalX bömas tlQ ftraffarbete från ocö nisfo
'tmå ,fi& o# méb fé$ nr, få'od tiff förfuft af:mebborgerligt för-lAeitbé för aötib eöer på roffj tib.
2 §. £ar gulb en nr orebligbet pmot ftnaborgenärerbrulaftig
t. ett pan, feban ban fjelf fött att få ftn egenbom afträha,.
eller, ber fpnfurjen tmungen är; feban borgenärs anfölning betobr
I^nom. fUnnig blef, något af egenöomen, borgenärerna t£Ö förfång,
'bod utan ftutlltg affrgt ått bereba fig förbel, fålt, uppfåtligen förftörtr eller aunorlebeS förffingrat; eller
.
2. att ban, meb fnnnebom om ptt obepånb eller pn oför^ga* att rätt för fig göra, genom gåfina eller annan åtgärb, font
iilf. fin följb bermeb lila är, afbönbt ftg égenbom af fåbant märöe,
' ått borgenärerna beraf märfelig flaba Ijaft eller få furniat;
' bömeS tiH ftraffarbete { bögft troå år eller fängelfe; mairbe
pd, . ber, ban till flvaflarbete bömeS, förllarab mebborgerligt förtroetibe på mifj tib förluftfg.
3 §. $röfroaS gälbenär bapa toifat uppenbar roårbSlöSbet
: emot fina boirgenärér berigenom
,(J1. att Ijan till ptt bnébåll eller fina perfonliga utgifter änmäubt, eller på fpel eller anbra bermeb jemförliga företag, trer
nigången berott af ren tilffnöigbet, eller genom roingleri i' roéjelrörétfe eller lättfinnfgt ingångna anfroaréförbinbelfer förlorat be*rbpp» fom ide flått t fläligt forbållanbe till banö ftällning eller
tillgångar;
2. aft ban inom be fifta tretio bagarne förr an ban ftn egenbom aftrabbe eller borgenärs anfölning berom bonom fungjbrb
blef, inbragit penningar, borgat roam eder fålt egenbom o* !ef
lan nöjafiig reba bevför mifa;
3- att ol)atv
ban iblat banbel eller annan rörelfe, öroar^
öftuer bol bådaö bör, fåban bofföring ide orbentligen fullgjort;
4? att. ban, feban b°u på fåbant obeftänb lommit, att (j.att
infe bort, bet ban ej lunbe ratt för fig göra, genom förfäljning af
egenbom tit! uppenbart utiberpvis eller pä annat fåbant fätt berebt
pg penningeliUgång, eller gynnat någon borgenär, till be öfrigaS
forfang, meb betalning, pant eller annan fäferljet för forbran, font
ej förfallen marit eller tjroarför roifj förfollotib ej roarit utfått: odj
w®Fi ci Oeller l)oö gälbenärett ftett, eller, i uppenbar affigt att för*=
breja lonfurfenS utbrott, fin rörelfe fortfatt otfi berunber pennin
gar eller maror upplånat;
ftrnffeö meb fängelfe.

r ^v,§j]älbenå’r rpmt för ffulb od) ej lommit åter inönt
fey mauabec fvan bet ban rpmbe; mare fag fom i 2 § fagbt är^

5 §. ©toiler inför {Ratten- flalbenär, font gjortfig fftjlbig
Hdi anfroar efter 2, 3 etter 4§, att f)an fina borgenärer till fiiflo
förnöjt; matte från attt rclbare anfmnt etter nåfötjbfriförflarab.
6 §. 23rott, fom i 2, 3 etter 4 § omförmälqS, må ej åtalaö af annan än måléeganoe.
ä4

Han. Dm Söt erfan; [5 o c? om olofligt iagnnbe
eller fiffanbe.

1 §.

ftroar, fom ofofligen bygger* grnfmer, pfojer, får etter
rntanterar å annans jorb, etter beraf något intager, ftvaffeS meb
böter, ©et, fom fabt efler ptanterabt är, roare förmer!abt tiU ben,
fom iorben tagtigen tnneljafmer.
f
f ..
2 8. ©en, fom å annans ffog* etter marf otofligen fmebjar
etter roerfftöfler torf^ etter Ijungbränning, ftraffeö meb böter, boi
ej nnber femtio, SRifébaler, etter fängelfe..
0
3 § ftätter, furer etter btäier mam otofligen ttab a annattf
. f!ofl eUer marf, i nM)fåt fltt träbet etter något beraf fig etter an
nan tiflegna, etter tager otofligen ber roeranbe grcis, torf, ettej:,
af roeranbe träb, ris, gren, nrifroer, barf, löf, bafv åtton etter
nötter* ftraffeS ebmab fjan bet bortfört etter ej, meb böter, pgft
ett tufen SRifSbater, efler fänflelfe i t)iigft fefj nmn«ber
?«'
ftanbigljeteraa ftjnnerligen förfroaranbe; bamattfl ftraffarbete t Mgft
ett år M«rt.
man ofof(igen n.inbfaue efler r^arenefleran.
nat fåbant, fom ej titt bruf nppijugget etter berebtar, ftraffeSmeb
fmebjar •eflfr mertpfllr lorf, efler tjuaaötanmng; bote fran o*
meb tinao titt ocb meb troål)unöra {Rifsbaler.
meo gngo n
t. ,
e { wätb ffog etter mart bertfran-otof*

6r§*f S nf Sb i 3 efler 4 8 nämnbt är, efler miprufar

7 9* <£>meojur . . v «er nar gan t>eta annan amerfan;
ning olDPl0e” a, 29 3* efle'r 4 ™0g. (Säljer Ijan från Iegb jorb
r“0rte -n0„; InLaW 3 efler 4 § omtalas, efler öfmetlräber eljeft
(in ngttjanberätt; marbe

‘XVtflTfteotufiäannan»

8 K ÄcTme" t a "’Ä^ÄdsSfbM W
fflfigirufnr Jan beteSrå™ n famfaib mart; mare bot (,öflft etttjnnbra
***** ®cn' t°mr “omltiMe^efler^på^nnnt fät? mäflarBatt
tatÄÄ i** “«
PBftfemtto
9ii!äl)10ntc^ »r„ter eflet nebfaftar någon otofligen atmans riögaab
efler ^ib^bfpgft tjuno W»***,** ej gerningen, efter X9
Kap. 20 §, meb lögve ftvoff bclagga® bör.
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11 §. Sager nagon otoftig roag etter gångftig öfmer annans
"tomt, afer, äng, plantering etter anbra egor, fjmitfa beraf funna
ffabaS; böte $Bgft femtio mttbaUx.
1
a
12 §* Sagor någon orofUgen i annans fjägnabe faatoarF
etter bjurgårb; bömes titt böter.
ö
WWU
£ar (jan berroib fällt, fårat etter fångat elg, ftfort, råbjnr, ren
etter froan; ftraffeS meb fängelfe i pgft fe$ mfinabet etter böter
bod ej; unber femtio 9?ifSbaler.
'
13 §. $ör oloflig jagt å annans mart, fom ej titt iaotoarf
etter bjurgårb infjägnab är, böteS pgft ettljunbra 9?ifsbater
, 3ir bjur, fom i 12 § 2 mom. fägS, bermtb fälbt, fårabt etter
fangabt; mare bot från oä) meb tjugo titt od) meb troåbunbra
BarSbarer.
14 §. ©en, fom olofligen ftffar i annans jxffroalten etter
genom gräfning etter annorlebeS bruger titt ftg annans fiffe' etter
genom ftdngfer afljfitrer ftff frän annans pfferaatten böte från
vä) meb tio titt 0$ meb tmäbnnbra »ifsbofer. attigbrafar betegare
. ftn raW i famfntbt fiffe; more Döt Jjögft ettljunbra Sttfäbater.
\
?6
6r°tt, fom i fflregdenbe §§ fagba äto, mä et,
• ber be enbaff förnärma enffiib perfonä vätt, åtalas af annan än
ntaiseganbe.
16 §. ©ätter i något af be fatt, fom i l, 2, 3, 4, 7, 8 10
emot lt'», 13f ElIer 14>, 5 fafll)a “tD' för6rt)tare P0 M motrodrn
??®‘ ®eBn't fö® egenbomen eger, innebafmer etter märbar, eiier

ZJ »W ba någon af bem mitt rjonom från gerntngen [jtnbra,

wJtiT

r?,°“ “tet f"®ab ()a" Sttommtt, etter ott fråntagi

titt Mnnerr,»
0,erninfleti qroartjåttaä må; bömes
titt fangetfe i ljögft fey maitaber etter ftraff«r6eie i ljögft tmd år.

25 Sop. Om brott af embetsmän.

rS^.SSS;*':

ocg rortiarab omarbig att t ritets tjenft mibare ndttias.
offotbin b» l0åmZ,m!åmsTfä?t UU ftv“ff ien ()“n migte
fil bonom ’åbölaf ft'raff eäer016 Ä
L°m ‘ ! «
biae unbernÄM
16 na0On
V0*5’ 1be£'§ eftel’ om
»»ful*i
fapitef.
0aW ^rÖ^et tlK fi"
^utto e5tter
3 §öen
1 M»nn
fom d fmbefes
n8£"t ^“»toO«W«Mwbe, etter annan,
Mg' mara, unber "ltd X tTl Z WT' i)en' ^an ®et
fom i lfi ffrTl f
roaröe Qffatt
fttaffab få»
brottet bet fflrtfenar
m>?^e ?abÖab£
famt be&utom, om
ngttjas.
' föri^araö omärbig att i rifetS tjenft mibare
gått;4 blmef'titt afTätinfnd"
“r“ mttffap f8ce'
för taga binber fitlLoå «&».®i&'r fl*e? bera' SwitSns ättenftap
u v et BtwBa Wafie' otf) mar bet binber [jonom meter»
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ligt; roarbe affatt od) förflarab oroärbig att i diets tjenft roi*
bare upttjaS.
5 §. £ar embetsman tagit eller Betingat fig muta, för att
i embetet orätt främja; roarbe, änbå att ingen ffaba ffebbe, affatt
od) förflarab omärbig att i diets tjenft roibare ti^ttjaS. £ager
eller Betingar fjan fig eljeft för fin embetsåtgärb någon Belöning
eller fportel, bertill l)an ej berättigab är; ftraffeS meb miftning af
emBete på rolf) tib eller Böter: äro omftänbigfyeterna fpnnerligen
förfroåranbe; må till affättning bömas.
6 §. ©mbetSman, fom, för egen winning, fjelf eller genom
annan, intalar eller förleber diets inneroånare till fammanfiott,
utgift/ ioftnab eller arbete, bömeS till affättning, miftning af em=
bete på roij? tib eller Böter. Stager ban fåbant emot, bå bet fåforn
af fri rail ja BjubeS; roare ftraffet böter.
7 §. dftuta eller annat, fom embetsman, ben ber efter 5 eller
6 § ftraffaS, olofligen tagit, tillfälle kronan.
8 §. Stager em&etSman gåfroa eller förtäning af främmanbe
mait, od) f)ar fjan ej förut, e^er f1™?* öerefter, fött tonungenS
lof bertill; raarbe affatt. Sag famma roare, om fjan, ber lof
mägrabt bttfroit, ej ftäller fig till efterrättelfe Ijroab Sonungen om
gåfraan eller förtäningen förorbnar.
9 §. (Smbetsman, fom uppfåtligen å annan lägger eller af
bonom uttager annan eller ljögre fJatt, tull eller annan allmän
utfinlb, än Beroiljab od) påbnben är, eller utforbrar Ijmab ban met
af ffatt, tull eller utfiplb reban gulbet mara, roarbe affatt odj
förilarab oroärbig att i riietS tjenft roibare mjttjaö. ®ör fjan ^
för egen förbel; bå ffatt ban befjutom till ftraffarbete från od) meb
fer månaber till od) meb fpraår bömaS.
" .
10 3. ©ör embetsman uppfåtligen orätt genom affortuing,
roib beftämmanbe eder uppbörb af ffatt, tuU eller annan adman
utfinlb; ftraffeS meb affättning, miftning af embete pa
J
böter. ®ör ban bet för egen förbel; roarbe affatt od) förtlowb.
oroärbig att i diets tjenft roibare ntjttjas famt bömeS öe|utom titt
ftraffarbete i bögft troå år: äro omftänbigbeterna fbnnerligen för»
froåranbe; må tiben för ftraffarbetet till fpra ar böjas.
11 s. 5£tdgriper od) förfitngrar. embetsman penningar etter
annat, roare fig ©tatenS eder annanS tidfjörigfjet, [omJa.n * **“[*'
af fitt embete till förroaranbe, förroaltning eder reboroiSning emot»
tagit; bömeS till affättning od) ftraffarbete fran oc§ meb fe? wj*
naber till odj meb fpra år: roarbe od förflarab oroarbtg att i d»
tets tjenft roibare npttjaS. ©itterbanbetförfimgrabe genaft er»
fätta, eöer fdban fäfedjet berför ftälla, att någon ffaba af tid»
greppet ej fomma fan; roarbe affatt.
fnKfa
12 1 öar embetsman, fom i 11 § omtalas, fle«om fölfW
räfenfiaper eder böder föft bölja fxtt tillgrepp, fafom a b
flutit influtna mebet eder upptagit bem fafom reftantter eu« tt
BdflenS böl^cmbe,"un^anffaffåtj fjanbltn garj?eJg^eS^

a *.r(Ä

5»;

54tillaffättning odj ffrafforfetc .från od) meb fey tiH odj mebfioör:
loarbe od bömb mebborgerligt förtroeube för oötit» förluftig.
13 §. SÖnor förmatt af unberorbnab embetéman tueterltgen
fåbaita mebel, fora Ijottom å embefetö rougnar anförtroboa öro;
bomeö till affättniitg od] roarbe, om ffaba af brottet font, iiUtfo
förflarab omärbig att i ritetö tjent roibare mjttjag. öditar förmatt
11 itppbörböroevf mebel af unberorbnab , nppbörbéman eller rebo*
görare; roarbe affatt eder mifte embetet på roip tib, änbå att be
mebel ef tid uppbörben ljörbe.
14 §. ©läpper embetöman, fom öfroer fånge eder ^ci^fab
perfon tnfeenbe Ijafroer, Ijonom meb rotlja löö, eder fjjelper Ijonom
att unbfontma; bömeö tid affättning odj ftraffarbete frän ocfj meb
fey inåttaber till oc§ meb fpva år: roarbe od förflarab oroärbig att
rifetö tjenft mioare npltjaö. ©läpper ban fangen eder ben Ijat*
tobe af njårbölöeljet; bömeS, om roårbölööljeten grof mar, tid af-»
fattning, få od tid fängelfe i Pgft fey måttaber eder ftraffarbete i
Pgft trod år, odj, om ben minbre roar, fttf böter.
15 §. Unberlater eder förfummar embetöman roib ©tatend:
tfcrtul» eder flufjroerf eder annan fäbau roattenbtjggnab eder jern*
roägennläggning ömab pitont, tid förefommatibe af olptfspnbelfe,
åligger att iafttaga, få att ffaba lättetigen fte tan: roarbe affatt
oöj befjutom bömb, om ffaba ffer, tid ftraffarbete i l)ögft troå år
eder- fångelfe, men i annat fad, tid fängelfe i pgfl fey månaber
eder böter. Söar roådanbet groft; må Iran ej roibare i. bultf be*
fattning ntjftjaö.
©fer fåban unberlåtenljet eder förfummelfe uppfåtligen; bår
^trd, utom affättning, ftraff efter 19 $ap. 11 § ben brottslige i
åbömaS, o$ roarbe ban tidifa. förflarab oroärbig att i rifetö tjenft
roibare npttjrfS.
.
§•
embetSman nppfåttigenr på annat fätt än fflr-itfc
filÖbt är, för&rtjfelfe i fitt emöete, för egen förbel, eder för att i
rnman gptma eder ffaba, eder eljeft tid Evänfning af adtnän eder
enffilb r-ätt odj fäferpt, eder unberfåter embetöman uppfåtligen, i.
fiW fom fagbti är, fin embetöpligt; roarbe affatt otp om brottet
bet förtjenar, tidifa förtlarab oroärbig att i rifetö tjenft roibare
itjtfjaö:- roar bet af fövpftanbe, fom embetömannen fig förgid,
odj' tom beraf ingen eder ringa ffaba; bå må tid böter eder mift»,
imtfl1 af emöefe på roifj lib bömaö.
m
MS* embetöman rodrbölööpt, förfummelfe, oföj>.
f™^r_0fti{fli{)f)et i fitt emöete, odj är ej. färffilbt aufraar berå
fh*afe« nieb böter eder miftning af embetet på roift. tib.
böiimöOm taUbl03Ctfirna ^ntIern°en förfroåranbe; må tid affättning

t

#ff/fJ8 §* Snnefaftar förbrptelfe, fom i 16 eller 17 § fagb är,
örott eder fäbant roådanbe, broarå ftraf'
efter beiina lag följa bör; gånge fom i 4 ®op. 2 § ftabgaö.
fnrrt
*! lav e,möetöman, utan lof eder tilifännagi^roet föi>.
rf?rf/^flt^2,9önn9r
otf) 4 Emmat meb tadel fe tiäffitfu
aSto/hS
!ommlv i)fln et inom tre ntånaber, fetam falfelfe h
aumanna- tibuingarne ägått; roarbe affair.
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rf

90 S 23eaar embetSman brott, berföv. tjan tttt.ftraffarbete
fioarare' ftniff bömesroarbe titttia öömb tiU ■ affåttnitVg rfrdn (

fom fian t nuet) a five v, a nöd att brottet utom embetet begånget
iir<> omftanbigheterna fgnnerligen mtlbranbe; bä ma titt miffr
va tvifi
bömaö.
mng nf
af pmbete
em
jomtibe^ter
5/ 6,-10, 14, 16 etter 17 § åbömgö,
fflS f:iltnk (Jönft titt beloppet för ett år af ben lön ocf) öftiga ln*fom åtfötj[a bet embete, lyvarl ben ffqlbige.fig förbrutit.
ixn meb bet embete mig lön etter annan infomft förenab; m,are
'bot .ljögft;ett t^ ^8@tatenö embetömän f}äv ftabgabt är, gått?
n - om bem fom äro fatte att förmalta ftäbete meuigljeterS etter..
Sf' konungen ftabfäftabe taäforS, roerBetter anbva ur
bommars etter ftiftelferé angelägenheter, om be tienitemän, fom,
Ä eÄ«! efleiStraoltmnoVmijnbiglieterna Wa.M.opi ai^e,
‘fom fSrorsnabe öro att embete eller t{enitärenbe fotratta.

3% ““3;päHSrihft ssrt
.SJ-»- &*■* m
ffaffenljet, fom i 15 §

rirQttlliae etter felaltige, om.bröttet!

mera tunna i bljUt attmiu befattiunfl mjttjaS.
£)et aUe, fom lueberöör etc.

JtqnflC. 3K0j:ts/»«■ r®°geVtJSSfilSk

1 ■§. ©en ©trafflag, fj*
firogb här neban ftabgaS, ftatt tt
ben 1 Sånuari 1865,

T !i « oi

rvm ttV

1|(

,
l I6i0tf)' *■ v

3 §. ta i be öfriga £totfarna af 1734 arö lag eder i förffilba tagar, författningar eder roitegförbnb gifna ftraffbeftämmetfer
för brott, ä tjmitfa i nya Tagen ftraff fatta äro, roarba tilafebeggenom benna Tag uppfjäfba, meb unbantag af tjroab i 18 § fäas
4 §. ©er Ijänroigning i Tag etter färffitb författning före*
fommer titt ftraffbeftämmerfe, fom enligt 2 eder 3 § btifrott uppe
Pfroen, ffad brott, tjroarför fåban yänrotgning gifroen är, ftraffagefter nya tagen, fd framt ftraff d bet brott bert utfätteg: finneg-ftraff d brottet bert ej utfått; roare tjänroigningen förfallen.
5 §. £8rott, fom är föröfroabt innan nya fagen btifioft gäl*
tanbe, men för ^roitfet befcförinnan ftraff ej är beftämbt genom
bom, fom rounnit taga fraft etter ef öfroerftagab roarber, ffad efter
u^a fagen ftraffag, om bet ftraff, fom efter famma tag dbömag
bör är ffnbrigare än bet, fomj i ätbre tag eder författning för
bro ttet ftabgabt roarit.
6 §, §lr brott i ätbre tag eder författning betagbtmeb afbött
eder ntftädning att ffämmag; md bet ftraff ej dbömag. £arfdbant
ftraff bfifmit, innan nya fagen träbbe i roerffamöet, åbömbt; md'
bet ej tid roerfftädigfet beforbrag.
*
Sanbgförroigning eder förfnft af ära md ef tjeder dbömag:
fmneg d brott, fom enbaft meb tanbgförrofgning ftraffag flnde,
ftraff i mo tagen utfått; bd ffad bet ftraff ttdömpqg; i ftädet
för förfnft af ära toarbe förfnft af mebborgerfigt förtroenbe, onv
brottet meb faban pdföffb i nya tagen befagbt är, förbrytaren äbömb,
efter ty t famma tag för Ijroarje fad ftabgabt är.
©er förfnft af mebborgerfigt förtroenbe ftnde efter ätbre Tag
eder författning ä brott förja, md byfif pdfötjb ej dtäggag i annat
fall, an om förbrytaren bertid efter nya tagen fig ffytbig gjort.

J
fängetfe meb arbete ffad ej roibare bömag, utan
roarbe, ijtadet, fängetfe, tjroarom i 2 $ap. 6 § af nya tagen flits,
atagbt.pa ttfa fang tib, fom tid fängetfe meb arbete bömag borbt,
öotf ej öfroer troa dr: är, innan nya tagen gädanbe btef, fängetfe
meb arbete, antingen omebetbart eder fäfom förroanblinggfirafL
??Ö°“ M“0b£ ®tt« j5c*f 1 affeenbe på fättet för roerfftädfgljeten,.
fa otf mib förening eder fammantäggning af ftraff, tifa meb fän*
getfe efter nya fagen anfebt.
1
1

“ "0

LonJ e^ter ätbre *00 e^er författning äro etter
rotten, Ijroartid någon är eder roarber
örlftflnbe tidgdng, utom i be fad, fom i9§fägag,
an?w^rafr °öeroenbe af bet beffnt, fom berom

b«erabl' Pe efter n^a *ö0en/ meb iö^ttaganbe
!S „6rotie* ar föröfroabt innan famma lag gädanbe btef, roiten
Jjh
^ot?'
ätbre faÖ e^er författning, borbt
S»bJr?e* fa??el5e, efte^ tatogg,fatten aftjenag, flora titt
{n fa/r ihKS/VS r?
!f n?a la0en förroanbtag, bod att, f
StäJoos nÖiUnff far?ö^le ejt mä pa tän0re m än femtiofes bagar
n* iLu0 a*H fråfla om uf0if®a«be etter förroanbting af fagba:
ffair fSr & f^Ter
* tjänbetfe ben bertitt böäbr

2S^ri5ÄJSf^5t^4TlS?.e mrfl5n0'ttnbWflÄ w* fDr‘
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? §•
c[let författning aitfl5et.be tanbet»
afltmänna JaSManing fäban flrnnb för toisfa- böter® förmatibS
titt annat ftroff utfått, att fritjetens förtuft tan, fäfom fötwanb?
tinfläftraff, äbötnaS pa länflte tlb än femtlofej bagar bä S för',
njanbtfng af bfltlta böter, mtb brtftanbe tlttglng bo» ben bötfätlbe

f !m »V0* SB“ '% falt gätlaJb“be
fätffUba fötenrtfter, font i faban Tag etter författning ma finna»
mebberobe i fraga om uftaganbe o<$ förroanblina af böter bå betilt en bet tunna af ben bötfåttbeg egenbom gätbas.
'
ftörefomma på en gång böter, proitfa, entigt färftitba fabana
lagar etter författningar, fom nu nämnba äro, ftota efter otifa
grunber titt fängetfe förroanbtaS; bå ffatt förroanbting crf bmarU
bera böteSftaget färffitbt ffe otp förroanbtingsftraffen feban fam*
mantäggaS; bocE må ej, i fåban pänbetfe, tiben för fammanlagba
ftraffet öfmerftriba ben tib, fom ffotat åtäggas, om böternas för*
manbting pett enbap efter ben grunb, fom titt fängfta fängetfe*
ftraffet föranteber.
10 §. £roab i 2 ®ap. 12 odp 13 §§ af npa tagen är i af*
feénbe å böters förroanbting ftabgabt, toare otf, meb iafttaganbeaf proab i 7, 8 ocp 9 §§ pr ofroan fägS, gättanbe i fråga om
förroanbting af böter, fom efter ätbre tag etter författning äro etter
roarba åbömba.
11 §. SIngåenbe förening etter fammantäggning af ftraff patt,
meb tittämpntng t öfrigt af proab i 4 $ap. afnpa tagen farnt i 7
§ pr oftoan ftabgabt är, titt efterrättetfe tänba:
1. att bå någon, fom är titt ftraffarbete på roifj tib etter
fängetfe författen, titftfa gjort fig pptbig titt böter, i affeénbe å
prottfaS förmanbting titt annat ftraff fåban grunb, fom i 9§fägS,
är färpitbt beftämb, böterna/ roib briftanbe tittgång, pota, efter
tp i nämnba § föreprtfroeö, förft förroanbtaö ocp förroanbtingspraffet
feban, entigt i 4 $ap. af npa tagen ftabgabe grunber, meb Öfriga
ftraffet förenas:
2. att otn någon, fom, i brift af tittgång titt fåbana böter,
fom t 9 § omförmätaS, är tiff fängetfe författen, tittifa gjort fig
pptbig titt böter etter rotten, be ber, om be enfamt roartt abömba,
Borbt titt fängetfe roib roatten ocp bröb förroanblaS, fiftnämnba bö
ter odp rotten pota, oberoenbe af bet beftut, fom om beraS förroano*
ting förut må roara mebbetabt, öffoergå titt fängetfe, efter tp i 2
Äap. 11 § af npa tagen fägS, odj be färftitba fängetfeftrapen feban
fammantäggas entigt 4 $ap. af famma tag.
3. att, roib förening af omebelbart åtagbt fängetfe toili roat*
ten ocp bröb meb annat fripetspraff på roijj tib, proartbera ftraffet
4. att, om titt fammantäggning förefomma farftitba fangetfe
ftraff roib roatten ocp bröb, be pögftu penningebetopp,
ätbre tag emot proarbera fängetfepraffet froara,po.tafammanrafna&
flcp ftraffet berefter entigt famma tag bepämmaS;
>
5 att ba nåaon är författen titt fangetfe roib roatten 019,
&röb i tjugo bagar94 etter
* * *tängre
*
tib, i nämnba beftraffnuig anfeS iiu

Gfc<
benrlptra oOd te, »ttW

'
Wf*

“ 1

odi bröb oå fortare tit) än tjugo öagav, titttfa _at fattb ^lU b^;:
dllr miten fom ei för briftanbe tillgång funna utga odtförtij böra
tffl fäugetjé Ä roatten
bröb pr.uanMaö bet peanbg^ctop|
font emot fängelfeftroffet

ftrr’ff'Vab.i a feenbe, ft böternas öjm^gang , till betta febnaie,.,
ftraff är ftnbflttbt, att titt efterrättelfe länba;
'm V a ! omnåaon, fom för brott, begånget innan mja lagen,
nättqnbe btef, är morben fättö Jilt miten etter ffibana böter, femtt»,
fa enligt älbre lag etter författning, funnat, mtb briltaube. ttSffi
aånn aftienaé meb fängetfe efter UtföfntngS^Salfen, tiflifft) at.
fMbig titt fritjetöftraff i min ft tro ft .år, att Wga om u tÖ l^ jnbe
Z förmanbting af iämnba miten etter
Ätibå att böter etter miten, tjroarom ber f^rmriteö, förut bttfmit,.f^-t
briftanbe tittgång, titt annat ftraff förroanbtabe;
9. att om titt roerfftäUigbet pä.en flanfl förelomm .ffaft ö0*
mar, tjmnrigenom famma perfon btifmit bömb titt
ter tn i 2, 4, 5, 6, 7 oct? 8 puufterna ftaogabt ar, ef fum ig
tjmavanbra, merfftältaö,; honungens Sefattntugöbn^on^ at^
att om förfjaUanbet.göra; anmälan bo$,£pfrqtteii,. f°?*. förwW
Är .fJtJHJb. ftroffi f|r
brptt, ffalt bet ftraff dböntas, efter tij t, 4 ,ftap. ll § nf fqjnmft
fatg fogs, änbd, att ftraffet för förra brottet, efter olbre <00, e«*t
författning döömbt roarit.
n f
T 13 §. £>e..i ö.Äap.- af npa. tagen Qtfna
odi ttttämpaö.t affeenbe pft gerningår, font
“Mr
. Cagen gättanbe btef. 3 fråga om ben i fjftba daptte.rJtatob^ ^
för åtalretter jbamö merfftällaube, Jfatt affeenbe. göras ftt bet ftwtffl
fjroarmeb brottet i mja tagen belägges j bodfå, attLfft
ötbvt.tog ör*titt fritjet frön,åtal berättigab, njuter ben, frftjef
nobo, anbå aft brottet efter npa tagen fttalaö-fanbe,
.
„
14 §. föar attman aftagar.e, ipnan ntjg lq.gpn btifroft
be> tatati å ’brott, fom-efter älöre lag ljört unber almtant ,a ,
mfti efter ngaiagen en b a ft af målSeganbe, etter efter OonSf gf Qp3
metfe, åtatas fan; roavbe efter bet atal bftntbt, agbå ntt, m^tiSpg,??^
ben etuffar fnUföljb bevaf.
. ■
,
* n
1 15 §« ©tabganbe i ätbre lag etter författning, om [f,ab£ftpjft Q*
ftonnbling titt fropp$ftr,qff: ffatt ef. mibare tittämpaö^
'
IG §. 2If 2)n^gfirningSs93alfen i 1734) ftrs lag bibefj^a^ fpjc
itmbe ftnbgaube:
. Ä
£
1 - &niipi utan roetcrWgen föregången fiiifboig, någpn tigg
Zigga böb, ffalt närraafte fro.tobetjeut mara ptigtig att genajt, mi

tfSfflfew
$a}om otS * "«™aro mf trocnnetittfattobe tromar*
bigc man, lmberjoTa om bett böbe af egen eller.anbras fianbaroer*
Tfjn omfomnut, famt, ba minfta cmtebniug bertitt fumes, förMltou*
bet ffpnbfammetigen inbcrätta tM ^onungenö SMoUningöbarmanbe
etter -Domaren, fom, efter omftciubigbeterna, eger förorbna bunt*
luibfl befiatning af sj5roumciaf.mebifu§ odj nubeijöfiting mib bomftot må finnas nöbig etter i<fe, innan ben böbe far begrafroaS.
% Jpmar fom något Qittav, ban bör bet genaft Tungöra od)
Ipfa Tåta tre fönbagar å rab, i närmafte TprTa å Tanbet, eller i atta
ftobené fptfor, få od S §äraböting etter 9tåbftufroa. Sommer ben,
font mift T)afiner, odj mifer att bet Tjörev l)ono»n titt; tage fitt åter;
otfj gifme ffälig tjitfetön. Sommer ban ef inom natt odj år, fcbati
lyft är; tage honungen tmå betar odj tribiung ben fom
3. 2If nebgrafroen ffatt, bottenftjnb eller annat flilt, bet. ef
finneö egare till, tage jorbegare Tjalft odj Tjatft ben fom Ijitté.
$r bet gammaTt mtjnt, gutb, fiTfrnev, Toppar, metall etter anbra
tonftftpden; bå bör ban bet honungen Dfuba. Söfer honungen bet
in, gifroe bonom fulla roärbet odj en åttonbebeT bertitt; ben Töfeu
bebåöe bfln fom
Om ftranbmraf otf) ffeppefpnb urffitjjS.l
éjötagen.
4. £ittar man bäft, oje, To, får, get eller broab fä bet ar,i;
låte en gång Tpfa, od) njute af egaren foberTön odj att annan foft*
nab, feban ben ntjtta räTnab äv, fom tjan af tlJ baft.
är f^si
tig mifjtanfa mot ben, fom fäger fig Ijtttat bafrod; bå ffatt b«Afin, urtjnfroa göra meb tpöninga mitnen odj fjelf finö eb att, bQn
bet fä ef af iltroitja otb lift, utan fom briftefä, upptog. Äouuue$
efc-tjan inom nfttt; odj &r, fom ratte egare år;, bå ege ban fä#
fom bitte.
„ . t
*

5. SHanbraé bet,; fom ftutet är, od) fager man ftg bet. töpt
iafiua, etter mitt på annat fatt genom fångeöman, ettet ipilneu,,
inifn fin rätt; bå ffatt bet gobs i jätten, eUer ljo6 bofaft^man,;
iiifättaö, ödji fångeömannen etter mitnen frambafmaö. <Stev bet.anont
fcentijb, fom Domaren förelägger;: mare ban fa^öé, fom tfranlig.
teba nitter, odj froare bå ben, fom bet febeö tdt. Äan ban ci'W?
fg (aga fång; gifme ut bet, fom fianbrad, otb gåre
ULn
meb fjetf find eb,;,ora Domaren bet ftäligt pröfmar,. ®ltf£V W
ej eben gånga; ftånbe tfiiförätt. Jpafmer ban »itne.<H
reötigem föpt, änbå att ban ef fängeömau framftaffa
*.

6. 3ngen ma fielfrolttigt taga åtetbetl|ann)ltitiimic6,ct]a,aö,

Det, ät från fjonotn [tutet, etter t)an bet ta^at fjafitev, ut.in ue
SBtfattntngStjafroanben etter ©omarett beram titt, o
) P J
återtaga af »en, fam är taper wan etter mifrantt att UtH» XW
ttta, etter ber flutet gob« ä färP gerulng
nroavt tinf
7. 9tu, fjafioer inan raän ä, etter ff“"s *‘lSiÄ
efter tjufnab är fammen; begäre bn
^I^iVnhen alt berv„ii<
tgau a tanbet, etter af Sorgmaftare
8|a“
M
iiaa ftat

|8lr A]?°e ^rai'ftls1,lln ^!!“eLmförr“pulps' ttter att fäbala tjaffl
b?rutts fftfom, att ben tmgtantte förr (tnui, cu^ 0(t

fater fpe ftonom febbo äro: etter att t/an bent förffiit, cuer.... .
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tian fiSlter fig unban odj fpneg taga fa! a baf; etter marit i fält*
ffaö meb anbra, fom tjufnaben meb ffäl tittroitag fan t t begfaodj
flera fåbana fatt må ranfafan ^onom ef nefag; utan fare ban bit
meb tmenne iftämnbemän etter tmenne ebfmurna ©tabgtjennre etter
ocE anbra goba män, od) förfunne ber byamän eller IjuSbonben, att
be bit fänbe äro. ftinneg ej bet man ranfafar efter; bemife bå
ben. fom ranfafan begärbe, etter gånge eb, att f)an fit t mift tjaf*
mer, od) ej af ittmttja ranfafning föft. (£j må man annortunba
ranfafa af fjetftagen maft.
8, tr ej tjuSbonben fjetf ^emma, utan ^uftrun; gange ran*

fafan för fig tifa fultt. Sr ban ogift, od) tåter någon annan bu*
fet föreftå; mate tag famma.
17 §.

®enom |roab i 2 § bttfroit förorbnabt ffota ej anfeg

uppbäfna
be t färffitba författniugar förefommanbe ftabganben om för*
fäljning etter utlemnanbe af gift, få od om otoftigt Innetjafmanbe
af arfenif;
be t fråga om roerfftäffigtjet af ftraffarbete od) fängetfeftraff t
färffitba författningar mebbetabe föreffrifter;

Äongt. ^örorbningen ben 26 Oftoöer 1858, angåenbe färffitba
fammanfomfter för anbaftööfning; od)

$ongt. Oförorbningen ben 23 Oftober 1860, angåenbe änbring
i gattanbe beftämmetfer om anfmar för ben, fom träber titt etter
utfpriber miltfarcinbe tära.
18 §. ftrån broab i 3 § ftabgabt är, unbantagag ftraffbeftäm*
metfer för fötjanbe fatt:
1. efter frtggtag, för brott af bera, fom titt frigémaften hö*
ra etter i od) för embete etter tjenft unber fåban tag ttyba;
2. efter färffilb tag, för fet, fom af bem, broitfa i $o*
nungeng etter anbra ®ongtiga perfonerg bof tjena, i fåban tjenft
fcegäg;
c6
3. efter färffitba tagar, författningar, inftruftioner etter
ia$or, för fet etter förfuminelfer af embetg* etter tjenjtemän, i
migfa fatt, be ber t npa tagen ej uttrböEtigen nämnba äro;
4. efter färffitba författningar, för fåbana brott af ungbom
mib ffotor eller uniöerfiteter, fom meb bifdptinära ftraff befäg*
gag må.
19 §. 3 ftältet för bwab 1 ®ap. ©traff-^atfen af 1734
årg tag innet)åtfer, ffatt fötjanbe, i fråga om åtal af brott od) om
Rättning, titt efterrättetfe tänba:
1. Stttmän åftagare ffatt tata om brott, fom unber allmänt
åtat tjörer, änbå att angifmetfe berom ej ffer.
2. Unber allmänt åtal böra alta brott, fom ej i tag uttrbd*
tigen unbantagna ftnnag. innefattar en baubling flera brott, odj
börer någptbera unber aflmänt åtat; bå ege od åtat för be öfriga
rum, änbå att be eljeft berifrån unbantagna äro.
3. StttmÖn åftagare more od£ pligtig att utföra åtat å brott,
fom bog b°nom af måtgeganbe angifroeg, ber brottet ej är fåbantr
ött bet enbaft af måfgeganben åtatag må, efter tp.t tag ftabgabt
finnes.
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4. ©eban, på fåban angifroelfe, fom i 3 MimTten c™* s
titttalabe froarat roib bomfrolen etter beroisning^emot bonom'
’mit ber förebragen, må ej åtetlattelfe af angtfioetfen liana”i ml'
gen för åtalets futtföljb. £ar märseganben fjelf i fdöammål ta"
lan anftättt, oty rieMägger pan ben, feban ranfalningbörTab ä?
Pä fUt

, &' n®£2' f«’n(,'!i6tsnIi8
lafn,“ 6e0«« 6w“, fimarä böbS^
fttoff etter proffarbete, boet ej unber two år, efter too fölia too
flatt i gälte tagas.
1
'
6. SRifltänleg någon att paftoa begått brott, font ringare är
än i 5 punlten fägs, men proard bod ftraffarbete efter lag följa
fan; ben må od i palte tagas, ^afroer pan embete etter tienft
etter faft egenbom, etter eljeft ftabigt pemioift etter prfe, ocp lan
bet ef ffälfgen befaras, att pan afroifer, etter att pan, genom un*
banröbjanbe af beroiS etter egenbom, falenS tillbörliga utrebuina
pinbrar; bå flatt pan pä fri fot lemnaS.
7. ©länb perfon, fom unbanbrager fig att uppgifroa frtt
namn etter fin pemort etter emot protllen ffälig anlebning förelom*
mer, att pans uppgift berom är ofann, må, titt beg tillförlitlig
itpplpSning i fagba pänfeenbe toinneS, i pälte tagas, änbå att brott,
proarför ban miptänles, enbaft meb fängelfe etter böter belagbt är.
8. (§j må någon fåfom migtänft paltas, ber ej nrigtanEe på
fannolifa ffäl grunbab är.
9. honungens 23efattntngSpafroanbe i länet, få od 33orgmä»
ftare odp SKåb i ftab, ege förorbua om bälte å roifj perfon, fom
för brott mifjtänlt påtteS, efter tp i 5, 6 odp 7 punfterna fägS;
pafroe od tonofogbe etter SänSman å lanbet otb ©tabsfiffal l ftab
malt att, på eget anfmar, fåban perfon pälta etter bälta låta.
10. ©en, fom begått brott ocb å bar gerning etter flpenbe
fot träffas, må af en proar gripaS, out brottet är fåbant, fom i
5 etter 6 puntten fägs, etter om bon, änbå att brottet ringare är,
efter 7 punlten bältaS lan.
(§n broar bofroe oef rätt att gripa ben, fom, efter SonungenS
ISefattntngSpafroanbeS IpSning, för brott pältaS bör.
11. $r någon gripen efter 10 punlten, etter eljeft utan att
fåban åtgärb titt bons pältning roibtagen bliftoit, fom i 9 punlten
fägs; bå flatt ben, fom ponom gripit, utan bröjSmal antnala för*
påttanbet poS honungens 23efattningSpafnmnbe, etter Stronofogbe
•etter SänSman å lanbet, etter 23orgmäftare ocb töab ] J*aö' i0?
pröfroar, om ben gripne flatt i pälte fättaS eller genaft löSgifroaS.
12. öroab om ÄonungenS SefattningSpafroanbe etter 23org*
mäftare ocb $ftåb pär fagbt är, gätte äfroen om SttagiftratenS
föranbe, få od om ^oliSembetSman, ber fåban för roi(j ftab etter
ort färflilbt förorbnafo finneS.
fcJ5 ~ nnm..
13. Söarber embets* etter tjenfteman paftab; ba flatt anma*
lan berom, utan bröjsmål, göraS poS pane
1; 14. ©en, fom päftab är, flatt. od utan bröjSmal tttt attmant
bälte föras.

tö Srttfm prnab fib päftab perfon ffatt inffSOftS roib ben
mtt foto fter att rnitfttto om brottet, praarför päHriingen ffett,
‘Derom länbe tiff efterrältctfe pmab färffilbt ftabgabt är.
16 Sinner töätten brottet mara of ben beffaffenpet, att ben
- ttfltafabe derför ef ^äftaö borbt, etter fafnad elfeft giltiga
för
viattninoen; mavbe ben liUtatabe lödgifroen.
„
^ 17ö töu finner Jätten, emot tilltalad perfon, fom po frt fot
$t, fåöatta omftänbigpeter, att pan förtp päf tad bör; förorbne bå
om bans
flK pftfll) petfon lödgifroa, när omftänbigpe*
terna bertitt föranleda, utan pinber af beflut, fom om päftningen
förut fattabt roarit.
19 Dfmer töättend beflut ont pnftniitg etter om paftab per
fond moarpåttanbe i päfte må Hagan af denne förad genom fär*
ffitba befmär; bod gänge beffutet ej bep minbre i merfitattigpet»
3 tfl mål mare Hagan ef titt roip tib inffränH.
20 SBarber ben, fom päftab är, frifanb; gtfme töatten po*
nom löd, fa framt pan ef ffatt i päfte påttad för annat brott äu
bet proarifrån pan frifönb bfef. &afroa roib Unber-töatt ftinners
tiaen befroäranbe omftänbigpeter emot ponom förefommtt; ege Under*
ÖHitten förorbna, att pan ffatt i päfte fötblifma, titt bep Under*
SRättend bom rounrnt taga fraft etter £of*töätt annortunba förordnat. ^ päftab perfon ef fäfert roårbad utan färffilbt fang*
fet: bå må pan bermeb beläggad,o bod ef annortunba, etter på
längre tib, än fäferpeten forbrar. 21 päftab perfon må od froppd*
ranfafan företagad, titt utrönanöe om pan något på fig pafrocr,
pmaraf fäferpeten i päftet, etter nnber pond fordtaube, äfroen*
turad fan.
^
22. öäfte ffatt mara få beffaffabt, att bet ej för ben pafta*
bed pelfa menligt är. (Sj ffola flere perfoner i ett rum fättad,
ber bet nnbraifad fan. Sinnad ef fcirftitba rum för atta, ffota bod
ei be fom för ringare brott päftaöe äro, pallad tittfammand meb
bem/fom för gröfre brott i päfte fitta; ef petter perfoner af olifa
fön i ett rum förmarad. @f må päftab perfon påUad tittfammand
meb ben, fom ftraffarbcte etter fängelfeftraff unbergår.
23. ©en, fom päftab är, ffatt af allmänna mebel förfed meb
fitnb oip nödtorftig foft, få od annan förnöbenpet. SBiU ocp fau
pan pflfofta fig bättre unberliått etter ftörre beqroämligpet,ön t
päftet nllmänneligen beftåd; mare bet ponom tillåtet, jåmidtef ber*
igenom ordningen inom päftet ftöred etter fäferpeten i den päftaded
mård äfmentprad fan.
24. §>äftad qminna, fom fpäbt barn pafmer, ocp fan bet ej
annorftäded uppepätte ocp ffötfel nfuta; då må pon bet pod fig
pafroa ocp titt bep föba unbfå pälften emot pmab penne ffelf öeftad.
25. S3lifmer päftab perfon ffuf; nfute på nttmän befoftnab
nmrb ocp läfemebel efter ffufbomend beffaffenpet, $?an pan ef inont
päftet mårdad; roarbe bå förmarab å annat ftätte, ber pan tfenug
märb nfuta fan.
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26. Grj {tall Bäftab perfon tin arBete troingas, SBitt fian ar*
Beta; Jjjfoe ber lojf titt, om Ban fjeff tjentigt arbete Tig fOrflaffar,
efler tittgang bertilt inom Bältet panes.
27. £äftab perfon mare ej förment att täfa etter ffrlfma;
bod må i)an ej bref affänba elfer emottaga, utan att Ban tof bertitl
fått af Bältets föreftånbare. (Säbant tof må ej magras, ber ben
tjältabe mebgifroer, att Brefroet läfas må, odö berroib pnneS att
bet ej innetjålter något, fom lan Brottets upptädt etter ranfalntn»
enS gång Ijinbra, etter tjtnaraf orbnlngen inom tjäftet ftöraS etter
fälerBeten i ben BäftabeS roårb äfroentpraS lan, ej Better ber bref»
met är ftäibt titt honungens S5efattningStiafroanbe etter annan,
fom tittfBn öfnier Bältet Bafroer.
28. tpältab perfon mare ej Bitter förment att Deföl emottaga,
ntait gifroe Bältets föreftänbare bertill tof, om ej fåban oniftänbig»
Bet för’efommer, fom titt roägran af BrefS emottaganbe föranteber
efter 27:be punlten; ege bod föreftånbaven nrift tib utfätta, å Bmit*
len befölet ffe flått, få od tåta en etter ftere perfoner bermtb när
mara, om få nöbigt finnes.
20 §. ^ötjaube §§ i fRättegångS»23atfen af 1734 års fag er»
Båtta fötjanbe föränbrabe tpbetfe:
20 &ap. 4 §. 3 brottmåt må förtilnfng meb måtSeganbe ej
ligga i roägen för åtalSrätt, fom attmän ältagare efter tag titt»
fornmer. SBtlt måtSeganbe förtilaS om ffabeftånb; l;afroe ber tof titt.
25 S?ap. 5 §. 3 brottmåt, etpab be äro fmårare ettcrmin»
bre, t^afroe ej någon tof att roäbja, antingen emot märjemåtSeb,
Böter, etter loftnab odö ffaba, f°m Unber*9?ätt i tp fatt åtagt, utan
må ben, fom ej nöjeS åt befj bom, befroära ftg beröfroer i £>of»
»fatten inom Bätftcn af ben tib, fom fagroabba fater berjuttföfjaS
Böra. ©ör pan 'bet ej; B^fme ej tatan beri roibare. Sr någon
tilttarab för brott, fom i tagen meb böbsftraff betagbt är, etter
är någon bömb titt ftraffarbete på tifStib etter titt förluft af meb»
Borgerligt förtroenbe för atttib; bå ffatt bomen unberftättaS tpof»
»fattens pröfning.
„ ,
,
21 §. 3 ftätfet för fjmab genom ®on9^ fjörltarmgen ben 29
3u!i 1812 odö $ongt. 23refmet ben 29 Sanuari 1817 nr ftabgabfc
i fråga om Bemflättan nnber honungens pröfning of §of;9fättS bom,
ffatt titt efterrättelfe tänba, att jpof-SRättfi bom enbaft röranbe
ben, fom Btifroit titt böbsftraff bömb, ffatt honungens pröfning
nnberftäftas.
©et atte, fom meberBör, etc.

