
Denna digitala kopia är tillgängliggjord av Stockholms 
universitetsbibliotek. Upphovsrätten har upphört.
Får användas i enlighet med gällande lagstiftning.

This digital copy is provided by Stockholm University 
Library. Its copyright has expired.
May be used according to current laws.

Grubbe, Samuel
Filosofisk rätts- och samhälls-lära.

1839



F i 1 o s o f i s k

Il Ä T T S -
ocli

S A M II Ä LLS-LÄ II A

af

S. G R U B B E.

Förra Delen.

UPSALA, 
tryckt Iu>8 Sv. P. Le (fler.





Förord

Det Arbete , I»vilket härmed åt Allmänheten öfver- 
lemnas, utgör egentligen en afdelning af ett större, alla 
Filosofiens delar omfattande Helt, hwlket småningom 
kommer att utgifvas, så vida det mötes med den grad af 
välulja, som för möjligheten af dess utgifvande förut
sattes. De till detta Hela hörande Skrifter hafva upp
kommit af de Utkast, hvilka Författaren såsom akademisk 
Lärare, först i den theoretiska, och derefter i den prak
tiska Filosofien, lagt till grund för sina Föreläsningar 
öfver de särskilda delarne af Filosofiens System. Vid 
lu arje förnyad föredragning af dessa Vetenskapsdelar har 
han med största sorgfä llighet bemödat sig att förbättra 
sina framställningar af dem. lian börjar nu deras här
igenom länge förberedda utgifning, hvilken han ämnar 
på det sätt fullfölja, att ungefär ett Iland om året ut
kommer, till dess det Ilela blir fulländadt, så vida ej 
saknaden af all uppmuntran nödgar Författaren att dess
förinnan afbryta det i vårt Land mindre vanliga företaget 
att utgifva en större Samling af någorlunda utförliga 
filosofiska Arbeten.

Att början göres med de till den praktiska Filo
sofien börande afdelningarne, torde , ehuru icke fullt 
öfverensstammande med den systematiska ordningens for
dringar, icke böra ogillas, då Författaren, såsom numera 
Lärare i den praktiska Filosofien, måste företrädesvis 
finna sig uppfordrad att meddela Allmänheten sin be
arbetning af denna. Att han åter af den praktiska Filo
sofiens delar först ntgifver 11 ätts- och Sam häl Is
lä ran, sker derföre, att en framställning af denna Ve- 
teivskapsdel synes honom närmast vara af behofvet på
kallad. Då Ilätts- och Samhällsläran genom den innan 
kort utkommande senare Delen af detta Arbete blir full-
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ändad, kommer den, enligt Författarens plan, att ome
delbart följas af den filosofiska Sedeläran, och 
denna åter af den praktiska Filosofiens Ilistoria. 
Derifrån ämnar Författaren öfvergå till meddelandet af 
sina framställningar af Filosofiens öfriga delar. Um det 
lyckas honom att få dessa resultater af hela sitt veten
skapliga lif fullständigt utgifna, vägar han hoppas, att de 
i nägon mån skola bidraga till begreppens redande i af- 
seende på de för Menskligheten, Samhället och Veten
skapen vigtigaste ämnen. I fall han åter nödgas afbryta 
Utgifningen innan det Ilela blir fulländadt, skall det åt
minstone icke kunna förebrås honom att ej hafva å sin 
sida gjort allt hvad han förmått, för att medverka till 
den vetenskapliga bildningens framskridande.

Att här på förhand yttra något rörande den all
männa karaktercn af Författarens Lära, och dess för
hållande till den närvarande tidens filosofiska Systemer, 
anser han vara utan ändamål, då ett sådant yttrande här 
blott skulle kunna utgöras af obestyrkta påståenden eller 
försäkringar. Hans åsigt må, i den mån den småningom 
hinner mer och mer fullständigt utvecklas, pâ en gäng 
förklara och rättfärdiga sig sjejf, så vida den dertill äger 
tillräcklig inre kraft. Också är det blott då den hunnit 
i hela sitt sammanhang framställas, som den kan fullt 
förstås, och till sin vetenskapliga liait rätt bedömmas. 
Det skall ej förundra Författaren, om han dessförinnan 
får höra ensidiga och ytliga, på missförstånd eller upp
såtlig misstydning grundade omdömen om densamma : 
emedlertid vågar han doek hoppas, att insigtsfulla och 
redliga granskare skola göra rättvisa åt hans allvarliga, 
flärdfria slräfvande efter sanning och vetenskaplig visshet.

Ilvad särskildt beträffar närvarande afdelning af det 
Hela, eller den filosofiska Rätts- oeli Samhällsläran , så 
har Författarens åsigt nf detta, likasom af alla öfriga 
inom Filosofiens område liggande ämnen , småningom 
blifvit utbildad genom mångårig egen forskning, förenad 
med den noggrannaste profiling af alla i någon mån märk
värdiga äldre och nyare bearbetningar af den ifrågava
rande Vetenskapen. Under villigt oeli uppriktigt erkän
nande af dessas mer eller mindre betydliga förtjenster, 
måste lian dock lika öppet förklara, att lian icke af nå
gon ibland dem funnit sig till alla delar tillfredsställd. 
Ilans framställning af den filosofiska Halts-oeh Samhälls-



läran liar derförc, oaktadt de mänga beröringspunkter den 
naturligtvis äger med föregående likartade Arbeten, lik
väl äfven mycket, hvarigenom den åtskiljer sig ifrån 
dem. Huruvida lian nu i någon mån lyckats, eller ej, 
att uppfylla de fordringar, hvilka med rätta kunna göras 
af en filosofisk llätts- och Samhällslärn, må nfgöras af 
de få kompetente domare, hvilka med ren sanningskärlek 
förena grundliga filosofiska insigter, och derigenom äro 
i stånd att opartiskt jemföra hans försök med föregående 
bearbetningar af denna Vetenskap. Det är cmedlcrtid 
klart, att ett fullt tillförlitligt omdöme om närvarande 
Arbete ej kan fällas, förr än den senare Delen utkom
mit , hvilken kommer att innehålla undersökningarne 
om Statsförfattningen och Statsförvaltningens 
särskilda funktioner (ibland hvilka en närmare upp
märksamhet rnaste egnas i synnerhet åt den civila och 
kriminella Lagstiftningen*), samt att derofter 
utveckla ideen af ett Statssystem och af det all
männa men sk liga Samhället, såsom Samhällslärans 
slutpunkt och fulländning.

Den del af detta Arbete, som ulgör framställningen 
af den filosofiska Statsläran, må betraktas såsoin en 
offentlig redogörelse för Författarens åsigt af Staten, 
med afseende, bland annat, på de beskyllningar för l 1- 
traism , Servilism o. s. v., hvilka under ett par tiotal af 
år så ofta hlifvit upprepade mot Lärarne vid Upsala 
Universitet, Bedan genom den för tretton år sedan ut- 
gifna Af handlingen : Bidrag till utredandet af 
Samhällslärans Grundbegrepp, kan väl Författa
ren säga sig hafva afgifvit en sådan redogörelse, och 
det har således redan för hvarje läsare af denna 
Afhandling vaiit lätt att afgöra, huruvida dc nämda 
hcskyllningarne ens med något sken af rättvisa kunnat 
rigtas emot honom; men i närvarande Arbete har han 
dock långt fullständigare utvecklat sin åsigt : han hoppas 
att hvarje opartisk skall finna den lika aflägsnad ifrån 
Ultraism, som ifrån Jakobinism; och lian underkastar 
den i detta hänseende utan all tvekan den strängaste

*) Den i Ti Iskriften Skandia C2 B:dcts l:a Iläftc) införda Af- 
liandlingcn: Oin den borgerliga Straffmaktens grund 
och väsende, kan anses susom ett fragment af denna under
sökning.
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granskning, tinder det förbehåll, att hans med all möj
lig klarhet uttryckta tankar ärligt och utan förvridning 
uppfattas, samt att man ej gör honom ansvarig för an
dra läror, än dem han sjelf framställt. Utan att här 
hvarken förs\ara eller klandra andras åsigter, fordrar 
han med sin fulla rätt att sjelf blifva be dömd endast 
efter sina egna yttranden, samt att man ej i dessa in
lägger någon annan mening, än den, som är gifven ge
nom deras uttryckliga ordalydelse.

Med afseendc på Författarens sätt att i sina under
sökningar och deras framställning gå till väga, må här, 
en gång för alla, tilläggas en anmärkning, hvilken gäl
ler, icke blott om närvarande Skrift, utan äfven om dem 
han förr utgifut, och hädanefter kommer att utgif\a. 
Man har stundom, under det man tillerkänt honom nå
gon förmåga att klart framställa och opartiskt pröfva 
andras skiljaktiga eller mot hvarandra stridande åsigter, 
påstått, att han icke alltid på ett bestämdt och afgöran- 
de sätt uttalar sin egen öf\ertygelse. En mera ogrun
dad förebråelse skulle dock svårligen kunna göras honom. 
Författaren uppmanar hvilken som helst, att ibland de 
vigtiga frågor, hvilka han i föregående Skrifter, eller i 
den närvarande, af handlat, oppgifva någon enda, i af- 
seeiule pä hvilken han ej med full bestämdhet framställt 
sin egen asigt. Om han ofta börjat sin undersökning 
med att angifva och granska motsatta ensidigheter, samt 
att pröfva grunderna för och emot de skiljaktiga läror, 
hvilka i afseende på något ämne framträdt i strid mot 
livarand-ra, (en method, hvilken för ingen del tillhör 
honom ensam, utan ganska ofta blifvit använd af 'Tän
kare, sådana som Plato, Aristoteles, Leibnitz, 
Kant o. s. v.); så har han likväl icke i hänseende till 
någon enda fråga stadnat vid denna granskning, utan all
tid derifrån öfvergått till utvecklingen af sin egen tanka. 
Ej heller bar lian dervid någonsin bemödat sig att hålla 
hvad man kallar en medelväg mellan de motsatta för
villelserna: han har alltid blott sökt att gå den redliga 
forskningens raka väg; och det är ej hans fel, att man 
ofta åt motsatta sidor afvikit ifrån denna 'äg, och att 
den derigenom i sådana fall fått utseende af en medel
väg, Ii v il ket den alldeles icke skulle fått, om dessa af- 
vikelser icke ägt rum.
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I Rättsläran liar Författaren stundom tillåtit sig att 
något öfverskrida den egentliga filosofiska undersöknin
gens område , derigenoin att han i förbigående nämt 
lissa i «let Romerska Rättssystemet, eller i nyare bor
gerliga Lagstiftningar förekommande begrepp och stad- 
ganden, livilka han funnit stå i ett närmare samman
hang med de till den filosofiska Rättsliiran hörande äm
nena. Han har ansett detta lämpligt hufvudsakligen med 
afseende på de blifvande Civilister, till hvilkas juridiska 
och statsvetenskapliga studier det är ett af ändamålen 
för detta Arbete att gifva en filosofisk grundläggning.

Slutligen tror Författaren sig böra nämna, att den 
sidd. 43—50 förekommande framställningen och gransk
ningen af de särskilda försöken att ur Sedlighetens idé 
härleda rättsbegreppet nr i det väsendtliga överensstäm
mande med den, hvilken redan blifvit gif\en af Författa
rens aflidne Vän och Företrädare såsom Lärare i den 
praktiska Filosofien, Prof. Biberg (Bibergs Samlade 
Skrifter 2:dra Delen sid. 41) med följ.), med hvilkens 
åsigt hans lära äfven har åtskilliga andra beröringspunk
ter, ehuru den derjemte genom mer eller mindre betyd
liga olikheter åtskiljer sig ifrån densamma. En utför
ligare framställning och granskning af Kants, Fich
tes, Hegels m. fl:s deduktioner af rättsbegreppet har 
Författaren icke här funnit för sitt ändamål nödvändig, 
och derföre ä t nöj t sig med det, som derom i korthet blifvit 
anfördt i den förberedande öfversigten af den filosofiska 
Rätts- och Samhällslärans successiva utbildning. En spe
ciellare utveckling och granskning af dessa, likasom af 
andra äldre och nyare Tänkares läror skall deremot få 
sin behöriga plats i Författarens framställning af den 
praktiska Filosofiens Historia.



SM. 11. r. 1. Dot blir följaktligen ilen filo a o fin ka 
R ä 11 s i ä r a u s första uppgift att framställa begreppen 
om rättighet och om ett rättsförhållande mellan för
nuftiga varelser, sådana dessa begrepp — — — Läs : 
Det blir följaktligen, vid undersökningen rör a n - 
de be g r eppen om rättighet och om ett rätts
förhållande mellan förnuftiga varelser, vår fö r • 
sta uppgift att framställa dessa begrepp såda
na de — —

Sid. 25. r. 14. äfvenså blcf det deraf äfven en------
Läs : äfvenså b 1 e f det deraf en — —

Si I. SS. r. 23. ifrågarande; Läs: ifrågavarande.
Sid. 52. r. 17. andre; Läs : förre.
Si I. 84. r. 31. eilen; Läs: eller.
Sid. 157. r. 18. mellen; Läs: mellan.
Sid. 213. r. 15. otnbnd; Läs: ombud.
Sid. 242. r. 31. afhändt sig cn ofö rytteri ig rät

tighet; Läs: afhändt sig något, som han cj var be
rät t i g a <1 att a f Ii ä n d a si g.

Sid. 254. r. 5. än vänd t; I.äs: a n v ä n d t.
Sid. 2<il. r. 3. or-b; Läs: ock.
Sid. 274. r. 33. rättsbegreppet; Läs: rättsbegrepp.
Sid. 291. r. r. 7,8. Efter orden: utlegaren återfordrar 

det utlegda, tillägges : eller hyresmannen sjelf åter- 
1 c m n a r de t.

Sid. 309. r. 30. Efter orden: lie la skulden, tillägges : 
eller mer än sin p r o p o r t i o n e 11 a del deraf, beräkna d 
efter g ä 1 d e n ä r e r n e s antal.

Sid. 345. r. 20 med följ. Då äfven Depositum i de flesta 
fall innebär en förening af aftal rörande ting och rörande en per
sonlig kraftyttring; så bör det egentliga skälet, hvarföre aftalet 
rörande Bolag är att anse såsom det sista och högsta inoin Rätts- 
läran, endast sökas deruti, att det bildar ett Samhälle i en lägre 
mening af ordet, eller bildar öfvergången till ideen af ett 
egentligt Samhälle.

Sid. 363. r 13. upp - utgår.
Sid. 367. r. r. 29,30. (Detta är aftalet rörande Giss

lan). Parenthestecknen borttagas.
Sid. 368. r. 21. Efter ordet gälla tillägges: äfvensom vissa 

aftal, enligt livad i det föregående blifvit nämdt, innehålla eu 
blandning af Gåfvo- och Bytesaflal.

Sid. 388. r. 32. reflextion; Läs: reflexion.
Sid. 5:19. r. 18. Ordet måls utgår.
Sid, 553. r. 27. (i några exemplar) ord ra; Läs: fordra.
Äfven lmfva prickarnc öfver ö blifvit på några ställen 

inindra tydliga.
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Inledning

1. Utveckling af den filosofiska 
Rätts- ock Samhällslärans 

begrepp.

Den Vetenskap, med hvilken vi här komme att 

sysselsätta oss, har, i hänseende till den ena af 
sina afdelningar, allt ifrån Pt.atos tid, i hän
seende till båda åter, i synnerhet under de senast 
förflutna Seklerna, biifvit af många skarpsinniga 
Tänkare bearbetad. Då den likväl af dem biifvit 
på olika sätt uppfattad, och betraktad ur olika 
synpunkter, och vi följaktligen här ej kunne för
utsätta dess begrepp såsom allmänt bekant och 
ingen tvist underkastad t, måste vi börja med en 
förberedande undersökning, ämnad att med den 
grad af klarhet och noggrannhet, som i en sådan 
kan uppnås, bestämma den ifrågavarande Veten
skapens uppgift och innehåll.

Enligt livad dess benämning antyder, utgör 
den en del af Filosofien, och måste, såsom så
dan, i Filosofiens System intaga sin bestämda

filats. Det är härvid genast klart, att den måste 
löra till den del af Filosofien, hvilken har till 

Grubbci Rätts- o. Samh. L. 1



si U. föremål den ifrån den medvetslösa Naturen 
åtskilda ocli öl Ver densamma upphöjda intelli
genta varelsen, betraktad dels såsom individ, 
och dels med afseende på förhållandet mellan sär
skilda individer, samt deras förening till ett Helt. 
Inom denna hufvuddel af Filosofien måste vidare 
den här ifrågavarande Vetenskapen höra till den 
under afdelning af densamma, hvilken man van
ligen kallar den praktiska Filosofien, eller 
den, i hvilken undersökningen är rigtad på ylt- 
ringarne af de intelligenta varelsernas praktiska 
verksamhet. Under forutsättning lräraf, blir 
den närmaste frågan den, hvilken plats den filo
sofiska Rätts- och Samhälisläran intager inom den 
praktiska Filosofiens område.

Man har i nyare tider vanligen indelat den 
praktiska Filosofien i t venue afdelningar, afhvilka 
man kallat den ena Ethik eller Sedelära; den 
andra åter Natur-rätt eller filosofisk Rätts- 
lära. Emellertid har man dock på liera olika 
sätt bestämt dessa båda Vetenskapsdelars begrepp, 
och deras förhållande till hvarandra. På frågan 
härom måste vi således först och främst fästa vår 
uppmärksamhet

I den praktiska Filosofien är undersökningen 
rigtad på menniskans praktiska väsende, betrak- 
tadt så väl i allmänhet, som i dess särskilda lägre 
och högre funktioner, och i synnerhet på den hög
sta af dem, nemligen den, hvilken yttrar sig ge
nom det sedliga medvetandet, eller med
vetandet af det sedligt Goda och Onda. Detta 
sedliga medvetande förekommer i början blott un
der karakteren ocli formen af en mer eller mindre 
liflig känsla, den sedliga känslan, eller livad



vi kalle samvetets rost; men denna känslas 
innehåll kan genom en derpå rigtad reflexion små
ningom utvecklas, och bringas till en högre grad 
af klarhet. Det röjer sig derigenom, att alla den 
sedliga känslans särskilda yttringar blott utgöra 
speciella uttryck af en till grund för dem alla 
liggande, i och med meimiskans högre natur gif- 
ven ide, hvilken vi kalle Sedlighetens ide, 
eller ideen af det sedligt Goda. Härigenom 
uppkommer frågan oin en framställning af den
na ide, så väl i allmänhet, som i dess särskilda 
yttringar, eller dess utveckling i meimiskans hela 
praktiska lif. Det är denna framställning, som 
utgör hvad vi kalle Ethik eller Sedelära. Då 
åter meimiskans praktiska verksamhet, fullständigt 
betraktad, innefattar tvenne väsendtliga momen
ter, nemligen l:o den inre verksamheten, 
d. v. s. sjelfva viljans bestämning, och 2:o den 
emot denna viljans bestämning svarande yttre 
handlingen; så måste Sedlighetens idé handla 
om båda dessa till den praktiska verksamheten 
hörande momenter. Med afseende på båda dessa 
momenter bestämmer den huru meimiskans verk
samhet i alla speciella fall bör yttra sig, för att 
utgöra en sedligt god, eller med Sedlighetens idé 
öfverensstämmande verksamhet. Den handlar så
ledes först om den inre verksamheten, eller 
sjelfva viljan, såsom sådan, och bestämmer huru 
denna i alla särskilda fall bör yttra sig, för att 
utgöra en sedligt god vilja; och för det andra 
om de yttre handlingar, hvilka af denna sed
ligt goda vilja böra uppkomma, eller genom hvilka 
den bör uppenbara sig i den yttre verlden. Då 
den på detta sätt bestämmer hurudan min prak
tiska inre och vttre verksamhet enligt förnuftets



fordran bör vara, uppgifver den derigenom för 
densamma cn högsta Lag eller regel, en Lag, 
hvilken jag genom ett inre tvang finner mig nöd
gad att erkänna såsom ovilkorligt gällande och 
helig, eller hvilken i mitt medvetande åtföljes af 
en outplånlig känsla af min förbindelse att upp
fylla dess fordringar. Sedlighetens ide uppgifver 
således en högsta Lagstiftning på en gång för 
menniskans inre och yttre praktiska verk
samhet, eller på en gång för den inre och den 
yttre friheten; och Sedeläran, såsom en fram
ställning och utveckling af Sedlighetens ide, måste 
följaktligen utgöra en framställning af denna Lag
stiftning, så väl i allmänhet, som i hänseende till 
alla de speciella föreskrifter, hvilka den inne
håller. Sammanfattningen af alla den sedligt go
da viljans yttringar, betraktade blott såsom inre 
fenomener, utgör menniskans inre sedliga 1 if: 
sammanfattningen åter af alla mot den sedligt go
da viljans bestämningar svarande yttre handlingar 
utgör det yttre sedliga iifvet. Sedeläran har 
således att framställa Sedlighetens ide, såsom ut
vecklande sig både i det inre och det yttre sed
liga Iifvet. Den sedligt goda viljan och sinnes
författningen, tänkt såsom stadgad och varaktig, 
får namn af Dj^gd: hvarje särskild af Sedlighetens 
ide härledd föreskrift rörande menniskans hand
lingssätt kallas åter en Pligt. Sedeläran måste 
följaktligen betraktas, dels såsom en undersök
ning om Dygden, så väl i allmänhet, som i 
dess särskilda yttringar eller modifikationer, och 
dels såsom en framställning af menniskans Plig- 
ter. Den måste således innefatta dels en Dygde- 
lära, dels en Pligtlära. —Det här anförda ut
gör hvad vi för vårt närvarande ändamål behöft



nämna till bestämmande af Sedelärans begrepp. 
Den ytterligare och speciellare utvecklingen af 
detta begrepp måste öfverlemnas åt sjelfva fram
ställningen af denna Vetenskap.

Men om Sedeläran, såsom en framställning 
och utveckling af Sedlighetens ide, handlar om 
menniskans hela både inre och yttre sedliga lif, 
och uppgifver en högsta Lagstiftning för både den 
inre och den yttre praktiska verksamheten; så kan 
den tyckas ensam utgöra hela den praktiska Filo
sofien: frågan blir då, huruvida och i hvilken 
mening vi kunne tala om ännu en annan, ifrån 
Sedeläran åtskild afdelning af den praktiska Filo
sofien, under namn af den filosofiska Rätts- 
läran; hvad det är, som utgör denna Vetenskaps 
uppgift och innehåll; samt i hvilket förhållande 
den står till Sedeläran.

Vi besvare i allmänhet denna fråga på det 
sätt, att om Sedeläran utgör en framställning och 
Utveckling af Sedlighetens ide, så utgör der- 
emot den filosofiska Rättsläran en framställning 
och utveckling af Rätts-i de en, eller af begrep-

fen om Rättighet och om ett Rättsförhål- 
ande mellan förnuftiga och fria varelser. Hvad 

detta innebär hafve vi att genom en närmare un
dersökning för oss utreda.

Likasom menniskan äger ett outplånligt med
vetande af det sedligt Goda och Onda, cch der- 
med af pligter, hvilka hon känner sig förbun
den att uppfylla; äfveuså äger hon ett lika out
plånligt medvetande af rättigheter, på hvilkas 
ostörda åtnjutande eller utöfning hon ej kan und
gå att göra anspråk. Under hela den fortgående 
utvecklingen af menniskans lif fortvarar och ytt



rar sig detta medvetande at rättighet, likasom 
medvetandet af piigt; och om det förra gäller det
samma, som redan blifvit nä md t om det senare, 
nemligen att det tidigast yttrar sig blott under 
formen af en dunkel, outvecklad känsla, hvilken 
likväl småningom, genom en på densamma rigtad 
reflexion, kan bringas till en högre grad af klar
het, och till formen af ett egentligt begrepp. Om 
vi närmare fäste vår uppmärksamhet på detta 
medvetande af rättighet, för att, så vid t det till 
en början kan ske, göra oss reda för dess bety
delse och innehåll, så finne vi först och främst, 
att det står i ett visst sammanhang med det sed
liga medvetandet, eller medvetandet af piigt. Ett 
sådant sammanhang röjer sig derigenom, att all 
rättighet, likasom all piigt, handlar om något 
praktiskt, om yttringarne af menniskans fria 
verksamhet, samt att båda af oss uppfattas såsom 
något heligt, något, som ovilkorligen fordrar att 
respekteras. Men oaktadt detta nödvändiga sam
manhang mellan begreppen om piigt och rättig
het, visa de sig likväl äfven såsom väsendtligen 
åtskilda ifrån hvarandra, och i visst afseende så
som ägande motsatta bestämningar. Då nemligen 
all piigt innebär en mig ålagd förbindelse, eller 
en moralisk nödvändighet, hvilken yttrar 
sig såsom uttrycket af en bjudande eller för
bjudande Lag; så innebär deremot hvad jag 
kallar en min rättighet i och för sig sjelfhvarken 
ett bud eller ett förbud, utan en mig gifven til
låtelse eller auktorisation till något, nemli
gen till en viss fri verksamhet, en auktorisation, 
h vilken, såsom sådan, uttrycker, icke en mora
lisk nöd vänd i g lie t eller förbindelse till en 
handling, utan blott en möjlighet att handla.



—' 7

Om ock (hviikeL vi tils vidare måste lem na oaf- 
gjordt) det, livartill jag anser mig berättigad, 
äfven kan i vissa fall vara mig af den moraliska 
Lagen ålagdt, och således, ifrån Sedlighetens stånd
punkt betraktadt, utgöra en pligt; så uppfattar 
jag det likväl, då jag kallar det en min rättighet, 
eller då jag betraktar det blott ifrån Rättens stånd
punkt, icke såsom något, som är mig ålagdt, 
utan endast såsom något, hvartill jag finner mig 
auktoriserad eller befogad. Det är emeller
tid först längre fram, som begreppet om denna 
auktorisation kan bringas till full tydlighet, der- 
igenom att vi betrakta det genetiskt, eller göre 
oss reda för dess ursprung. Här kunne vi till en 
början blott nämna detta begrepp, såsom omedel
bart gifvet i hvarje förnuftig varelses medvetande. 
Då nu liera förnuftiga varelser tänkas såsom ief- 
vande tillsammans i en och samma sinnliga verid, 
hvarigenom det blir möjligt att den enes verk
samhet kan komma i strid med den andres, eller 
att den ene kan genom sin verksamhet förhindra 
uppnåendet af den andres afsigter, uppkommer 
för hvar och en af dem, såsom en nödvändig följd 
af den nämda auktorisationen till fri verksamhet, 
en fordran, eller ett anspråk att icke af nå
gon annan blifva hindrad eller störd i utöfningen 
af denna fria verksamhet, liegreppet om en auk
torisation till fri verksamhet, såsom det för
sta, som innehål les i allt medvetande af rättig
het , leder således, under förutsättning af en 
koexistens af liera förnuftiga varelser i en och 
samma sinnliga verid, till begreppet om ett an
språk att icke af någon annan störas i denna fria 
verksamhet, såsom rättsbegreppets andra väsendt- 
liga bestämning. Då nu detta anspråk för tanken



Visar sig såsom för alla cle koexisterande förnuf
tiga varelserna lika nödvändigt och lika giltigt, 
så uppkommer häraf en förnuftets fordran af ett 
sådant förhållande dem emellan, i hviiket allas 
förnuftsenliga anspråk är erkändt och respekteradt, 
eller i hviiket hvar och en af dem är i ostördt 
åtnjutande af allt det, som utgör hans rättighet. 
Detta förhållande mellan de i den sinnliga veri- 
den lefvande förnuftiga varelserna får namn af 
ett Rättsförhållande dem emellan. Den filo
sofiska Rättsläran har att ur den förnuftiga varel
sens natur härleda de nämda begreppen om Rät
tighet oeh om ett Rättsförhållande mel
lan förnuftiga och fria varelser, samt att 
framställa dessa begrepp, så väl i allmänhet, som 
i deras speciella tillämpningar, eller deras fort
gående utveckling.

Enligt hvad redan blifvit nämdt, innehåller 
begreppet om rättighet i och för sig, eller omedel
bart, icke något bud eller förbud, och således 
icke en Lag för min verksamhet, utan blott en 
mig gifven tillåtelse eller auktorisation till 
en viss fri verksamhet. Detta oaktadt uppkommer 
likväl af begreppen om rättighet och om ett rätts
förhållande mellan förnuftiga varelser äfven en Lag 
eller föreskrift för deras handlingssätt, nemligen 
ett förbud för livar och en af dem att med sin 
fria verksamhet öfverskrida gränsen af sina rättig
heter, och att derigenom kränka någon annans 
rättighet. Härpå grunda sig begreppen om ett 
Rätt och ett Orätt i dessa ords juridiska be- 
märkelse, eller om det Rättsenliga och det 
Rättsstri dig a. Rättse n ligt eller rätt i or
dets juridiska bemärkelse kallas nemligen allt det, 
som öfverensstämmer med begreppet om en per



sons rättighet och med förnuftets fordran af ett 
rättsförhållande mellan förnuftiga varelser ; rätts- 
stridigt åter, eller orätt i ordets juridiska be
märkelse, allt det, som strider emot begreppet om 
rättighet och förnuftets fordran af ett rättsförhål
lande. I följd liäraf måste den filosotiska Rätts- 
läran derigenom, att den framställer och utveck
lar begreppen om rättighet och om ett rättsför
hållande mellan förnuftiga varelser, äfven komma 
att innehålla en utveckling af begreppen om det 
juridiskt rätta och orätta. Härigenom fa vi såle
des den ytterligare bestämning af åtskillnaden 
mellan Sedeläran och Rättsläran, att dåden förra 
handlar om det sedligt goda, handlar deremot 
den senare om det rätts enliga eller det juri
diskt rätta. 1 afseende på förhållandet mellan 
dessa tvenne begrepp erinre vi oss livad redan 
blifvit nämdt, alt man vid frågan om det sed
ligt goda bar att göra afseende både på den inre 
sinnesförfattningen, eller sjelfva viljans be
stämning, och på den emot denna viljans bestämning 
svarande yttre h a n d 1 i n g e n. Deremot, då det en
dast är genom sina yttre handlingar, som de i den 
sinnliga verlden lefvande förnuftiga varelserna kun
na försvåra eller hindra hvarandras fria verksamhet, 
så liar begreppet om ett rättsförhållande dem emel
lan, och det dermed gifna begreppet om det rätts- 
enliga eller rättsstridiga, endast afseende på deras 
yttre verksamhet. Då vi undersöke lmruvida en 
handling är sedligt god eller ej, måste frågan först och 
främst blifva om den handlandes inre sinnesförfatt
ning, d. v. s. huruvida hans vilja är bestämd genom 
Sedlighetens ide' eller ej, och derefter, eller för 
det andra, om den genom denna viljans bestäm
ning föranledda yttre handlingens öfverensstäm-



moïse med Sedlighetens ide, eller med en genom 
denna ide bestämd pligt. Då vi åter undersöke 
en handlings rättsenlighet, är frågan endast om 
den yttre handlingen, susom sådan, nernligen 
om dess öfverensstämmelse med de genom Rätts- 
ideen gifna begreppen om rättighet och om ett 
rättsförhållande mellan förnuftiga varelser, utan 
att vi dervid hafve att göra afseende på det inre, 
d. v. s. på sjelfva den sinnesförfattning, eller den 
viljans bestämning, af hvilken handlingen ledt sitt 
ursprung. Om någon t. ex. blott för sin egen för
del, eller af fruktan för straff o. s. v., afhålier 
sig ifrån att förnärma en annans rättighet, så är 
hans handlingssätt väl, bedömdt ifrån Sedlighetens 
ståndpunkt, utan sedligt värde; men det måste 
det oaktadt i juridiskt hänseende, eller be trakta dt 
ifrån Rättens ståndpunkt, bedömmas såsom rätts- 
enligt. I denna mening handla således begreppen 
om det juridiskt rätta och orätta endast om nå
got 3'ttre, om förnuftiga varelsers yttre fria verk
samhet, såsom öfverensstämmande med, eller stri
dande emot, begreppen om rättighet och om ett 
rättsförhållande dem emellan.

Begreppet om ett rättsförhållande förutsätter 
en koexistens af förnuftiga varelser i en och sam
ma sinnliga verld, i hvilken de komma i berö
ring med hvarandra, och genom sin verksamhet 
kunna utöfva ett inflytande på hvarandras till
stånd. Då vi tänke oss en sådan koexistens, utan 
att i detta begrepp inlägga något mera, än det i 
sjelfva verket innehåller, visa sig de särskilda in
dividerna till en början för reflexionen såsom lef- 
vande jemte hvarandra i en och samma sinnliga 
verld, men utan att ännu betraktas såsom förena
de till ett egentligt Helt, under en gemensam



Styrelse. Det blir följaktligen den filosofiska 
Rättslärans första uppgift, alt framställa begrep
pen om rättighet oeli om ett rättsförhållande mel
lan förnuftiga varelser, sådana dessa begrepp för 
tanken uppkomma och utveckla sig, då de sär
skilda individerna betraktas på detta sätt blott 
såsom koex iste rand e. Men genom fortgången 
af denna undersökning ledes man till det resul
tat, att ehuru begreppet om de förnuftiga varel
sernas rättigheter visserligen äger sin genom för
nuftet gifna giltighet, äfven då vi tänke de sär
skilda individerna blott såsom koexisterande, kan 
likväl ett egentligt, d. v. s. fullt utbildadt, stad- 
gadt och varaktigt rättsförhållande dem emellan 
icke äga rum på annat sätt, än genom deras för
ening till ett organiskt Helt, under en gemen
sam ledning af deras gemensamma angelägenheter, 
en förening, hvilken utgör livad vi kalle ett Sam
hälle. Vi kunne ock lätt öfvertyga oss derom, 
att en sådan förening icke endast är oumbärlig 
för möjligheten af ett stadgadt och varaktigt rätts
förhållande , och således för den egentliga och full
komliga realisationen af Rätts-ideen, utan att 
densamma lika nödvändigt erfordras och förutsät- 
tes äfven för uppnåendet af de förnuftiga varel
sernas sedliga bestämmelse, och således för den 
fullkomliga realisationen af Sedlighetens ide. 
Härigenom delar sig hela vår närvarande under
sökning i tvennc hufvudafdelningar, af hvilka vi 
kunne kalla den ena den filosofiska Rätts- 
läran i detta ords inskränktare bemärkelse; 
den andra åter den filosofiska Samhälls- 
läran. Den förra utgör den del af vår under
sökning, som innehåller den första, ännu ofull
ständiga utvecklingen af Rätts-ideen, eller fram



ställningen af begreppen om rättighet och om ett 
rättsförhållande, sådana dessa begrepp för tanken 
uppkomma och utveckla sig, då de i den sinnliga 
verlden lefvande förnuftiga varelserna betraktas 
blott såsom koexisterande, men utan att ännu tän
kas såsom förenade till ett organiskt Helt, under 
en gemensam Styrelse: den senare åter utgör fram
ställningen af ideen af ett Samhälle, betrak
tad så väl i allmänhet, som i dess speciella ut
veckling, i de särskilda hufvudformerna af Sam
hälle. Af dessa tvenne afdelningar är den forst- 
nämda i sitt begrepp den föregående, och den 
senare den efterföljande, emedan begreppet om 
en koexistens af individer förutsättes för möjlig
heten af ett Samhälle, d. v. s. af de koexisteran
de individernas förening till ett Helt. Det är vi
dare klart, att så vida det endast är i och genom 
de koexisterande individernas förening till ett Sam
hälle, som ett stadgadt och varaktigt rättsförhål
lande dem emellan kan uppkomma, och således 
en fullständig realisation af Rätts-ideen åstadkom
mas, så kan den lilosoliska Samhällsläran i detta 
hänseende betraktas såsom Rättslärans fortsättning 
och fulländning. Men då Samhällets ide (enligt 
hvad längre fram skall ådagaläggas, och här till 
en början blott kan i förbigående nämnas) icke 
är till hela sitt innehåll uttömd genom det blotta 
begreppet om ett rättsförhållande, utan derjemte 
innefattar ännu något mera och högre, för hvilket 
sjelfva rättsförhållandet blott utgör ett oundgäng
ligt vilkor; så skulle man betrakta och framställa 
den fdosofiska Samhällsläran ensidigt och ofull
ständigt, om man (såsom i nyare tider varit gan
ska vaidigt), uppfattade den endast såsom en del 
eller en fortsättning af Rättsläran. Då allt egent



ligt Samhälle mäste tänkas såsom en förening, 
oumbärlig, icke blott för åstadkommandet af ett 
Stadgadt och varaktigt rättsförhållande, utan tillika 
för uppnåendet af de förenade individernas sed
liga bestämmelse, eller med andra ord, då det 
måste tänkas såsom åsyftande den fullkomligaste 
möjliga realisation af Sedlighetens och Rättens 
ideer på en gång i och genom en organisk för
ening af förnuftiga och fria varelser, och då^i 
följd häraf, Samhällets idé, fullständigt betrakta®, 
innehåller t venue för densamma lika väsendtliga, 
oupplösligt förenade momenter, af hvilka vi kön
ne kalla det ena det ethiska, det andra åter det 
juridiska eller rätts-momentet; så måste, med 
afseende härpå, den filosofiska Samhällsläran blifva 
att anse såsom en fortsättning på en gång af Sede
läran och af Rättsläran, eller såsom utgörande bå
das fulländning och förening. Det är emellertid 
först genom hela den fortgående utvecklingen af 
vår undersökning , som detta begrepp om Samhälls
läran, och dess förhållande till Sedeläran och 
Rättsläran, kan fä för oss sin fulla klarhet, och 
tillika sin fulla vetenskapliga visshet: här har det 
endast kunnat på förhand antydas genom en an
ticipation af den efterföljande undersökningens re
sultat.

Vi liafve nämt, att en koexistens af förnuf
tiga varelser i en och samma sinnliga verld för
utsattes för möjligheten af deras förening till ett 
Helt, samt att, i följd deraf, den filosofiska Rätts
läran, i detta ords här angifna inskränktare bemär
kelse, förutsattes för möjligheten af en filosofisk 
Samhällslära, och så vida kan sägas föregå denna. 
Detta är dock ej detsamma, som att det historiée 
funnits någon tid, då meuniskorna lefvat jemte



hvarandra endast såsom koexisterande, utan att 
vara förenade till något slags Samhälle. 1 de fle
sta framställningar af den filosofiska Rätlsläran liar 
man utgått ifrån begreppet om ett så kaliadt Na tur - 
tillst ånd, hvarmecl man menat ett tillstånd, 
som föregått allt borgerligt Samhälle, ett till
stånd, i hvilket livar och en efter sitt eget om
döme utstakade kretsen af sina rättigheter, och 
genom egen kraft sökte att försvara dem emot 
aifcl ras intrång. Detta Naturtillstånd, hvilket för 
öfrigt af särskilda Rättslärare blifvit framstäldt 
under olika modifikationer, och skildradt med mer 
eller mindre mörka färger, har i allmänhet af 
dem blifvit betraktadt såsom ett tillstånd af rätts
löshet och osäkerhet, i den mening, att ingen der 
ännu ägde en med fullkomlig noggrannhet utsta
kad och mot allt främmande intrång skyddad 
krets af rättigheter. I motsats häremot har man 
tänkt det borgerliga samhällstillståndet såsom ett 
Rättstillstånd, i hvilket livar och en äger en 
med noggrannhet utstakad och mot allt främman
de intrång fredad krets af rättigheter; och man 
har vanligen framställt naturtillståndets osäkerhet, 
och det deraf följande, vid menniskoslägtets för
ökning framträdande samt mer och mer känbara 
behofvet att ifrån denna osäkerhet komma till ett 
stadgadt och varaktigt rättstillstånd, såsom den 
egentliga eller förnämsta anledningen till menni- 
skornas förening i borgerliga Samhällen. Att nu 
i sjelfva verket ett egentligt rättstillstånd endast 
kan äga rum i och genom menniskornas förening 
i borgerliga Samhällen, och att således en blott 
koexistens af förnuftiga varelser, utan att de tän
kas förenade till ett Samhälle, ännu icke kan sä
gas utgöra ett sådant rättstillstånd, har redan af



oss biifvit erkänd t, och skail genom fortgången 
af vår undersökning blifva ytterligare bekräftad t. 
Att det äfven historiée gifvits en tid, då menni- 
skorna ännu icke lefde förenade i egentliga bor
gerliga Samhällen, kan icke med giltiga skäl be
stridas: också gifves det, såsom bekant är, äfven 
i närvarande tid många Folk, som ännu icke lefva 
i egentliga och fullt organiserade borgerliga Sam
hällen. Men deraf följer dock ej, att det gifvits 
någon tid, då menniskorna lefvat utan allt slags 
Samhälle; ty äfven före det borgerliga Samhäl
lets uppkomst fanns utan tvifvel redan den första 
och enklaste af Naturen sjelf beredda form af 
Samhälle, det husliga Samhället eller Famil
jen: af denna åter uppväxte småningom, genom 
Familjens succsssiva förökning, och den deraf för
anledda patriarkaliska styrelsen, ett, om ock till 
en början blott ofullkomligt utbildadt, borgerligt 
Samhälle, så att man knappt är i stånd att an- 
gifva någon skarpt bestämd gränspunkt mellan 
båda. I följd häraf kunne vi således icke historiée 
uppgifva någon tidpunkt, då menniskorna lefvat en
dast såsom koexisterande, och utan att vara för
enade i något slags Samhälle. Men också är, då 
vi i den fdosofiska Rättsläran, i ordets ofvanföre 
angifna inskränktare bemärkelse, betrakta menni
skorna blott såsom koexisterande, utan att tänka 
dem såsom förenade till ett Helt, frågan icke om 
något historice gifvet tillstånd, som till tiden 
föregått allt Samhälle; utan frågan är endast 
derom, att sjelfva begreppet om en koexistens af 
förnuftiga varelser i tanken föregår begreppet 
om deras förening till ett organiskt Helt, hvaraf 
följer, att den vetenskapliga reflexionen i fram
ställningen och utvecklingen af Rätts-ideen måste



utgå ifrån att betrakta denna ide, sådan den visar 
sig under förutsättning af en blott koexistens af 
förnuftiga varelser, innan den derifrån kan öfver- 
gå till framställningen af Samhällets ide, såsom 
innebärande den fullständiga utvecklingen och reali
sationen af Rättens och Sedlighetens ideer på en 
gång i den organiska föreningen af förnuftiga och 
fria varelser. Det är blott i denna mening, som 
den fdosofiska Rättsläran här måste betraktas och 
framställas såsom föregående Samhälisiäran, eller 
såsom utgörande en oumbärlig förberedelse till 
denna.

Genom det, som här blifvit nämdt rörande 
den filosofiska Rätts- och Samliällslärans begrepp, 
ledas vi äfven att inse dessa Vetenskapsdelars prak
tiska vigt. Den filosofiska Rättsläran visar 
sig nemligen i sin praktiska användning och til
lämpning såsom den filosofiska grundlägg
ningen för den borgerliga Lagstiftningen, 
och för dess vetenskapliga framställning, eller den 
positiva Rättsläran. Om ock Statens hela idé 
icke är uttömd genom det blotta begreppet af en 
Rätts-anstalt, är det dock otvifvelaktigt, att hvarje 
Stat i juridiskt hänseende bör utgöra en Rätts- 
anstalt, hvilken har att åt hVar och en af sina 
medlemmar utstaka en bestämd krets af rättig
heter, och att skydda den mot allt främmande 
intrång. Till en sådan utstakning af Statsborgar- 
nes rättigheter, till slitandet af uppkommande 
rättstvister, och till rättskränkningars af Värjande, 
erfordras vissa allmänna regler, hvilka i alla spe
ciella fall måste tillämpas. Sammanfattningen af 
dessa allmänna regler utgör den inom en viss Stat 
gällande borgerliga eller positiva, civila och 
kriminella Lagstiftningen, och genom bemö-
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dandet att bringa denna i ett vetenskapligt sam
manhang har den positiva Rätts! ä r a n uppkom
mit. Så vida nu den borgerliga Lagstiftningen 
skall öfverensstäinma med förnuftets fordran af 
rättvisa, så måste den i alla si na Stadgandcn grun
das på de i förnuftets väsende gifna begreppen om 
rättighet och om ett rättsförhållande mellan för
nuftiga varelser, hvilka begrepp den filosofiska 
Rätts läran har att utveckla. Den positiva Lagstift
ningen har att tillämpa dessa rättsbegrepp på de 
särskilda hos ett bestämdt Folk förekommande 
förhållanden. Med afseende härpå måste den hos 
ett Folk gällande positiva Lagstiftningen bestå af 
t mine för densamma väsendtiiga elementer, det 
allmänna eller filosofiska, som utgöres af 
sjelfva de i förnuftet gifna rättsbegrepp, hvilka 
böra ligga till grund för alla Folks borgerliga Lag
stiftningar, såsom fö r d c m a 11 a g e m e n s a m m a, 
och det speciella eller positiva, hvilket utgör 
dessa rättsbegrepps tillämpning på de särskilda 
bos ett visst Folk förekommande förhållanden, 
b varigenom hvarje Folks Lagstiftning kommer att 
erhålla en bestämd nationi ig karakter, och 
att således åtskilja sig ifrån alla bos andra Folk 
gällande Lagstiftningar. Detta senare kan äfven 
kallas Lagstiftningens historiska element, emedan 
det är i hela utvecklingen af ett Folks historiska 
iif, och den derigenom gifna utbildningen af dess 
föreställningssätt, seder, näringar o. s. v., som man 
har att söka grunden och anledningen till den 
speciella tillämpning, hvilken rättsbegreppen hos 
detta Folk erhållit, och dermed till allt det, som 
utgör dess Lagstiftnings egna nationliga karakter. 
Den filosofiska Rättsläran har i följd liäraf att ur 
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förnuftets väsende utveckla det filosofiska element, 
hvilket bör tänkas såsom för alla positiva Lag
stiftningar gemensamt: den blir i detta hänseende 
den genom förnuftet gifna grundläggningen för all 
positif Lagstiftning och all positif Rättsiära. Man 
har väl stundom sökt upphäfva denna den filoso
fiska Rättslärans inflytelse på den positiva Lag
stiftningen, derigenom att man velat grunda denna 
endast på den historiska undersökningen om La- 
garnes ursprung och om deras utbildning genom 
den fortgående utvecklingen af ett Folks lif. 
Men ehuru denna historiska forskning är af stor 
vigt med afseende på Lagstiftningens speciella, 
positiva element, eller för att utreda rättsbegrep
pens tillämpning på de särskilda hos ett visst Folk 
förekommande förhållanden, är det likväl utan 
tvifvel af lika stor vigt, att man gör sig full reda 
för sjelfva de i förnuftet gifna rättsbegrepp, hvilka 
pä dessa förhållanden skola tillämpas, och hvilka 
utgöra Lagstiftningens allmänna eller filosofiska ele
ment. Om det är genom den historiska forsk
ningen, som man måste lära känna uppkomsten 
och den successiva utbildningen al de för ett visst 
Folk egna förhållanden, på hvilka rättsbegreppen 
skola tillämpas, och om det endast är härigenom, 
som Lagstiftningen kan erhålla en karakter af 
klokhet och lämplighet för detta bestäm
da Folk, så är det ock endast genom en redig 
uppfattning af sjelfva de i förnultet gifna rätts
begreppen, och således genom den filosofiska Rätts
lärans inflytelse på Lagstiftningen, som denna kan 
få den karakter af rättvisa, hvilken utgör den 
första väsendtliga fordran man af en borgerlig 
Lagstiftning har att göra. Det gilves derföre, vid 
frågan om utbildningen af ett Folks Lagstiftning,



tvenne motsatta ensidiglieter, hvilka båda böra 
med lika sorgfällighet undvikas. Den ena består 
i det ensidiga och uteslutande afseendet på Lag
stiftningens speciella, positiva eller historiska ; den 
andra åter i det ensidiga och uteslutande afseen
det pä dess filosofiska element. Genom den förra 
kommer Lagstiftningen att i mer eller mindre be-O o t
tydlig mån sakna karakteren al rättvisa, eller af 
öfverensstämmelse med den i förnuftet gifna Rätts- 
ideen. Genom den senare blir den blott en 
sammanfattning af de i förnuftet gifna rättsbegrep
pen, utan tillräckligt afscende på de hos ett visst 
Folk förekommande förhållanden, på hvilka dessa 
rättsbegrepp skola tillämpas, hvarigenom Lagstift
ningen kominer att sakna den nationliga karakter, 
utan hvilken den icke blir svarande mot ett be- 
stämdt Folks tillstånd och behof. Dessa motsatta 
ensidigheter hafva i våra dagar framträdt i stri
den mellan tvenne juridiska Skolor, den ensidigt 
historiska och den ensidigt rationalisti
ska. Endast genom båda dessa ensidigheters full
komliga undvikande, eller genom det förenade af
seendet på Lagstiftningens filosofiska och positiva 
eller historiska element, kan en med förnuftets 
fordringar fullt öfverensstämmande och för ett be- 
stämdt Folk lämplig borgerlig Lagstiftning upp
komma och utbildas.

På samma sätt, som den filosofiska Rättsläran 
måste betraktas såsom den gemensamma filosofiska 
grundläggningen för alla särskilda med förnuftets 
fordringar öfverensstämmande positiva Lagstiftnin
gar; äfvenså måste ock den filosofiska Sam- 
hä Ils lä ran, eller egentligen den del af densamma, 
hvilken utgör den filosofiska Statsläran, be
traktas såsom den filosofiska grundläggningen för



all Statsförfattning och Statsförvaltning, 
och dermed tillika för all empirisk Statslära. 
Pen filosofiska Statsläran liar nemligen att utveckla 
Statens Ide, af hvilken hvarje särskild Stats 
författning och förvaltning bör utgöra en tillämp
ning, eller en bestämd realisation, under de hos 
ett visst Folk förekommande förhållanden. I hvarje 
Stats författning och förvaltning förekomma sam
ma elementer, som nyss blifvit nämda i hän
seende till den positiva Lagstiftningen, nemligen 
ett allmänt eller filosofiskt, hvilket utgöres 
af sjelfva Statens Ide med alla de momenter, 
hvilka denna innefattar, och hvilka tillsammans 
utgöra allt det, som enligt förnuftets fordran hör 
vara för alla Staters författning och för
valtning gemensamt, och ett speciellt eller 
empiriskt element, hvilket utgör den bestäm
da tillämpningen af detta gemensamma på de hos 
ett visst Folk förekommande förhållanden, eller 
den bestämda realisationen af Statens ide' hos detta 
särskilda Folk, hvarigenom dess författning och 
förvaltning får sin bestämda nationliga karakter. 
Pen filosofiska Statsläran har att framställa och 
utveckla det förra af dessa elementer, och blir 
derigenom att anse såsom den filosofiska grund
läggningen för all förnuftsenlig Statsförfattning och 
Statsförvaltning. Pet är härvid klart, att samma 
motsatta ensidigheter, som nyss blifvit nämda i 
hänseende till den positiva Lagstiftningen, äfven 
kunna förekomma vid frågan om en Stats författ
ning och förvaltning, nemligen genom det ute
slutande afseendet, antingen på dess filosofiska, 
eller dess empiriska element. Den förra af dessa 
ensidigheter äger rum, då man vid frågan om ut
bildningen af en Stats författning och förvaltning



endast gör afseende på Statens i allmunliet be- 
traklade ide, men ej på de bestämda förhållan
den, under hvilka denna ide skall hos ett visst 
Folk realiseras, och af hvilka ideens speciella ut
veckling hos detta bestämda Folk måste bero: den 
senare, då man endast reflekterar på dessa empiri
ska förhållanden, utan att göra sig full reda för 
sjelfva Statens ide. Öfver den förra af dessa en
sidigheter hör man i våra dagar ofta och med 
skäl klagas; men den senare är i sjelfva verket ej 
mindre hincleriig för den förnuftseniiga utbiklnin
gen af en Stats författning och förvaltning: det är 
endast genom bådas fullkomliga undvikande, eller 
genom det förenade och lika iakttagna afseendet 
på båda de ifrågavarande elementerna, som hvarje 
Stat kan blifva hvad den bör vara, en realisation 
af Statens ide' hos ett bestämdt Folk, och under 
de hos detta Folk förekommande förhållanden. 
Det är endast genom den fullt klara uppfattnin
gen af Statens ide, i förening med den lika rediga 
och fullständiga kännedomen af de hos ett be
stämdt Folk förekommande förhållanden, som den
na realisation kan beredas och mer och mer full
komnas.

2. Öfversigt af den filosofiska 
Rätts- och S amliällslär ans 

successiva utbildning.

Under den första hufvudperioden af den 
menskliga odlingens utveckling, eller i den fordua 
Orientaliska bildningens Tidehvarf, finne vi än-



nu blott ofullkomliga förberedelser till den bär 
ifrågavarande Vetenskapen. De Orientaliska Fol
kens bildning hade sin rot i Religionen, och stod 
i alla sina delar i den närmaste förbindelse med 
denna. Älven deras Filosofi var derföre ej en 
egentligt vetenskaplig, och af ett vetenskapligt 
intresse föranledd, utan blott en på Religionen 
grundad, eller ur den religiösa känslan utvecklad 
Spekulation. Deras Sedelära var en samling af 
Gudomliga bud, gifna i och med den positiva 
Religionen, och sanktionerade genom dess auktori
tet. Äfvcnså hvilade Samhällsförfattningen och 
den borgerliga Lagstiftningen på Religionen, och 
hade, genom Regeringsmaktens omedelbara här
ledande ifrån Gudomligheten , i allmänhet en 
tlieokrätisk karakter, ehuru denna hos särskilda 
Folk förekom under olika modifikationer, och såsom 
mer eller mindre utbildad, i sammanhang med 
den hos en del af dessa Folk införda ärftliga Kast
indelningen, hvilken deremot hos andra icke var 
gällande, åtminstone under den tid, om livilken vi 
äge någon tillförlitlig kännedom. Såsom ett ut
tryck af denna theokratiska Samhällslörfattning 
och dess särskilda modifikationer, finner man en 
början eller förberedelse till en Samhällsiära, 
hos Hinduerne i Menus Lagar, hos Kinesarne i 
Kon-fut-sees Skrifter, hos Mederna och Perserna 
i Zend-Avesta, hos Hebreerna i de Mosaiska 
Skrifterna o. s. v. Äfvenså röja de särskilda Fol
kens civila och kriminella Lagar en börjande, om 
ock ännu ganska ofullkomlig, reflexion öl ver rätts
begreppen. Emellertid kunde hos dessa Folk än
nu ingen fråga blifva om någon fi 1 osol i sk Rä tts- 
lära i detta ords egentliga betydelse, emedan det 
grundbegrepp, pà hvilket denna måste byggas,



nemligen personlighetens och den individuella fri
hetens begrepp, hos de Orientaliska Folken ännu 
var nästan alldeles outveekladt, hvilket åter sam
manhängde, så väl med den theokratiska despotis
men, som ined Kast-indelningen hos de Folk, hos 
h vilka denna var införd.

Gå vi härifrån till den andra hufvudperioden 
af odlingens framskridande, så finne vi hos Gre
kerna en ifrån den positiva Religionen åtskild 
och af dess auktoritet oberoende filosofisk Spekula
tion, hvilken, i synnerhet ifrån Solisternas och 
Sokrates tid, gjorde äfven menniskans praktiska 
väsende till ett af forskningens hufvudföremål. 
Den härigenom uppkomna praktiska Filosofien ut
gjordes dels af Sedelära eller Ethik, dels af 
Statslära eller Politik i ordets antika bemär
kelse (till hvilken den af Aristoteles så kallade 
Ekonomiken, eller läran om Familjen, ut
gjorde en förberedelse). Deremot finne vi, äfven 
hos Grekerna, ännu ieke någon uppfattning och 
framställning af den filosofiska Rättsläran, 
såsom en särskild afdelning af den praktiska Filo
sofien. Grunden härtill måste sökas deruti, att 
personlighetens och den individuella frihetens be
grepp, ehuru det här icke visar sig lika outveck
lad!, som hos de Orientaliska Folken, likväl äfven 
hos Grekerna blott förekommer såsom ofullkom
ligt fattad t och utbildadt. Grekerne betraktade 
individen i hela dess lif och i alla lifvets förhål
landen endast såsom S tatsborg are, såsom en 
organisk del af Staten, och såsom helt och hållet 
införlifvad med denna. De fordrade att hela hans 
verksamhet skulle egnas åt Staten, och att han 
endast i denna skulle lefva, röras och liafva sin 
varelse. De kunde derföre ej ens genom en abs



traktion lösrycka honom ifrån Staten, och tänka 
honom hlott såsom Person. Hans frihet betrak
tades följaktligen af dem mindre såsom person
lig, individuell sjelfständighet, än såsom 
politisk frihet, eller såsom en delaktighet i 
Statslifvet, och ett ingripande uti detta. Indivi
den deltog mer eller mindre i Statsförvaltningen, 
i synnerhet i de demokratiska Staterna; men så
som individ betraktad, åtnjöt han ej full sjelf- 
ständighet: Staten behandlade hvar och en af sina 
medlemmar såsom en sin egendom, och tillät sig 
för uppnåendet af Statens ändamål ofta sådana 
åtgärder, som mer eller mindre förnärmade den 
individuella friheten. Den Spartanska Författnin
gen kan i synnerhet nämnas såsom den, i h vilken 
detta individens stränga underordnande under det 
Hela tydligast uppenbarar sig. I theorien åter 
röjer sig samma stränga underordnande, eller sam
ma förnärmande af den individuella frihetens rätt, 
i synnerhet i Platos åsigt af individens förhål
lande till Staten, t. ex. deruti, att han låter den 
offentliga Makten bestämma de särskilda Stats- 
borgarnes Stånd och Yrken, utan att i detta hän
seende lemna individerna något fritt val, samt 
deruti, att han beröfvar åtminstone en hufvud- 
klass af Statens medlemmar, nemligen den, åt 
hvilken Statens försvar mot dess fiender är anför- 
trodt, all enskild egendom och allt egentligt fam il j- 
lif. Den ofullkomliga utvecklingen af personlig
hetens och den individuella frihetens begrepp röjer 
sig hos Grekerna äfven derigenom, att deras språk 
icke äger något ord, som med full noggrannhet 
uttrycker begreppet om Rätt i subjekt if bemär
kelse, eller begreppet om Rättighet. De an
vände i stället uttrycken ro ötxcuov och dixcuoovvri,



af livilka det förra egentligen harden objektiva 
bemärkelsen af något, som Öfverensstämmer med 
en stadgad rättsordning, och det senare uttryc
ker ett ethiskt begrepp, nemligen en af dyg
dens lmfvudmodifika tioner. Den Platonska, och 
ännu mer den Aristoteliska utvecklingen af bc- 
greppet om dntuioovirj och dess särskilda yttrin
gar kan dock visserligen betraktas såsom en för
beredelse till en filosofisk Rättslära.

Likasom det bief en följd af den här nämda 
ofullkomliga utvecklingen af personlighetens be
grepp, att Grekerne icke utbildade den filosofiska 
Rättsläran säsom en särskild hufvudafdelning af 
den praktiska Filosofien; äfvenså blef det deraf 
äfven en ytterligare följd, att de i sin Stats lä ra 
blott ofullkomligt uppfattade rätts-momentet 
af Statens ide. Ethik och Politik stodo hos dem 
i det närmaste sammanhang med hvaranclra. I 
sin Ethik betraktade de dygden hufvudsakligen ur 
en politisk synpunkt, eller säsom borgerlig- 
dygd: i sin Politik äter betraktade de Staten 
hufvudsakligen ur en ethisk synpunkt, säsom en 
förening, åsyftande ett ethiskt ändamål (nemligen 
att inom ett Folk, och genom dess förening till 
ett Helt, uppnå och realisera det högsta Goda, 
den förening af dygd och lycksalighet, hvilken 
de tänkte såsom det högsta målet äfven för indi
videns lif), och sammanhållen genom dc ethiska 
banden af fosterlandskärlek, sedernas renhet och 
Relu pionens helgd. Tydligast framträder denna 
ethiska åsigt af Staten hos Plato, hvilken i Sta
ten, såsom en förstorad bild af individen, trod
de sig återfinna samma väsendtliga bestånds
delar, som i den menskliga själen, i enlig
het hvarmed han uppfattade och framställde
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den förra, likasom den senare, under karakterea 
af ett ethiskt väsende, ocli satte Statens, likasom 
individens, sedliga fullkomlighet, samt dess deraf 
tillika följande lycksalighet, i det rätta och har
moniska förhållandet mellan dess beståndsdelar, 
under förnuftets, den högsta ordnande principens, 
ledning. Äfven Aristoteles betraktade Staten ur 
en etliisk synpunkt, såsom en af menniskornas na
turliga samhällighet föranledd förbindelse mellan 
ett Folks medlemmar, åsyftande deras gemensam
ma dygd ocli lycksalighet. I denna ethiska åsigt 
af Staten måste vi ock söka grunden till den stora 
vigt, livilken desse Tänkare, likasom sjelfva Lag- 
stiftarne inom de Grekiska Staterna, lade på stats- 
borgarnes uppfostran, på bildandet af deras tänke
sätt och seder, för att derigenom bereda det em* 
skilda lifvets fullkomligaste möjliga underordnande 
under det offentliga. Deremot uppfattade de Gre
kiske Statsfilosoferne, likasom de Grekiske Lag- 
stiftarne, icke med samma klarhet det juridiska 
momentet af Statens ide, eller Statens karakter af 
en Rätts-anstalt. Den individuella friheten åtnjöt 
hvarken inom sjelfva Staterna, eller i Filosofernas 
politiska läror, sin fulla rätt. Derföre var det 
ock den individuella frihetens genom en mera ut
vecklad reflexion föranledda framträdande, som 
egentligen beredde dessa Staters undergång, eme
dan den subjektiva friheten, då den ej hade sitt 
tillräckliga och naturliga utrymme inom sjelfva 
Samhälls-organisnien, måste yttra sig i motsats 
emot den, såsom ett individens lösryckande ifrån 
det Ilela, hvarigenom den antog karakteren al en 
Statens sjukdom eller upplösning, yttrande sig i 
sedeförderf, faktionsanda och enskild herskivstnad. 
I följd af denna de Grekiska Staternas under och



effer riet Peloponnesiska kriget oupphörligt till
tagande désorganisation, blefvo de snart ett byte, 
först for den Macedoniske Filip, och slutligen, 
(efter den Grekiska andans sista stora yttring i 
Alexanders försök att förena Grekland och Orien
ten till ett politiskt Ilelt med en gemensam bild
ning), för de på verldshistoriens skådeplats nu fram
trädande Romarne.

Roma me —• ehuru för ofrigt långt under 
Grekerna i filosofisk skarpsinnighet och forsknings- 
anda — liunno likväl längre än desse i utbildningen 
af den individuella frihetens begrepp. Detta röjer 
sig redan i sjelfva språket, i ordet dus, hvilketej, 
såsom det Grekiska dixcuov har blott en objektif 
bemärkelse, utan jemte denna äfven den subjek
tiva betydelsen af Rättighet. Men i synnerhet 
uppenbarar sig denna framskridande utveckling af 
den individuella frihetens begrepp hos Romarne 
i den stora sorgfällighet, hvilken de egnade åt 
den noggranna bestämningen af alla privat-rättliga 
förhållanden. Sådana förhållanden (t. ex. mellan 
Fader och Son, Herre och Slaf, Patron och Klient, 
Borgenär och Gäldenär o. s. v.) hade i Rom ett 
ganska vigtigt inflytande äfven på statslifvet, och 
lågo till grund för många af de politiska livälf- 
ningarne. Genom denna fortgående reflexion öf- 
ver alla privat-rättliga förhållanden uppkom och 
utbildades småningom den Romerska Lagen, 
hvilken slutligen under Cesarernas Tidehvarf kodi- 
ficerades, och i senare tider haft en högst betyd
lig inflytelse, både på de Ny-europeiska Folkens 
Lagstiftningar, och på Rättsiärans vetenskapliga 
bearbetning. Iläraf blef det en naturlig följd, att 
Romarne närmade sig mera än Grekerne till be
greppet om en filosofisk Rättslära. Utan att



finan med full klarhet uppfatta denna, såsom en 
ifrån den positiva Rättsiäran åtskild, men till 
grund, för densamma liggande framställning af de 
i förnuftet gifna rättsbegreppen, lemnade likväl 
de Romerske Juris terne vigtiga förberedelser till 
en sådan genom en skaipsinnig utveckling af en 
mängd af rättsbegrepp, betraktade i deras tillämp
ning på den positiva Lagstiftningen, och således i 
deras förening med denna. Äfven bos Romaine 
röjer sig dock i åtskilliga hänseenden en ännu ofull
komlig utbildning af personlighetens begrepp, t. ex. 
i den bos dem, likasom hos de flesta af forntidens 
öfriga Folk, vanliga Träldomen, genom b vilken 
en ganska stor del af Statens invånare var uteslu
ten ifrån åtnjutandet af nästan alla menskliga rät
tigheter, och betraktades, icke såsom Personer, 
utan såsom Ting; äfvcnsom i det hårda, nästan 
oinskränkta Faders väldet o. s. v. —* Ibland 
de bos Romarne förekommande försöken att ge
nom en filosofisk undersökning utreda rättsbegrep
pens grund och ursprung, kunne vi först nämna 
Ciceros Afhandling de Legibus, i b vilken lian 
ytterst härleder Lagarne af det Gudomliga för
nuftet, af b vilket det menskliga förnuftet utgör 
en svagare afbild. Hvacl åter de efterföljande 
Romerska Juristerna beträffar, så röjer sig deras, 
visserligen ännu ofullkomliga, uppfattning af be
greppet om en filosofisk Rättslära tydligast i deras 
indelning af Jus. De indelade det nemligen först 
i j us publicum och Jus privatum. Till det 
förra hänförde de allt det, som rör Statsförfatt
ningen (qvod ad sta tum publicum spec ta t); 
till det senare det, som åsyftar enskilda personers 
fördel (qvod ad singuiorum utilitatem spe- 
ctat). Jus privatum delades af dem vidare i



Jus naturale, Jus gentium och Jus civile. 
Till Jus naturale räknade de alla sådana natur- 
drifter, och derigenom gifna förhållanden, som 
äro för alla lefvande varelser gemensamma, och 
hvilka menniskan således har gemensamma med 
djuren (q vod na tura om nia animal ia do cuit, 
enligt TJlpiani uttryck): till Jus gentium åter 
alla sådana begrepp och lagar, hvilka gälla hos 
alla i någon mån odlade Folk, och således äro för 
dem gemensamma (q vo gentes humanae utnn- 
tur): till Jus civile ändteligen allt det, som 
hör till den i en bestämd Stat gällande positiva 
Lagstiftningen (Jus proprium certæ civita
tis), h var vid de åter närmast gjorde afseende på 
den Romerska Staten och dess Lagstiftning. Vid 
frågan om Jus naturale betraktade de således 
menniskan ännu blott såsom lefvande varelse 
eller djur: vid frågan om Jus gentium betrak
tade de henne såsom menniska eller förnuftig 
varelse: vid frågan ändteligen om Jus civile 
betraktade de benne såsom medlem af en be
stämd Stat. Bland dessa afdelningar af Jus priva
tum innefattade den, hvilken de kallade Jus gen
tium, egentligen det, som hör till den filosofiska 
Rättsläran: dock röjer sig en ännu ofullkomlig 
uppfattning af dess begrepp deruti, att Romaine 
till Jus gentium hänförde, icke blott de egentliga 
rättsbegreppen, utan äfvcn de hos alla odlade 
Folk gällande ethiska begreppen, t. ex. pligtcn att 
vörda och dyrka Gudomligheten o. s. v.

Mindre betydliga äro Romanies förtjenster 
om den filosofiska Sa mhälls lärans utbild
ning. Ciceros Afliandling de Repubiica, hvil
ken , efter att länge hafva varit förlorad, i våra 
dagar blifvit återfunnenj utgör det förnämsta, som



i detta hänseende kan anföras. Den är märk fär
dig i synnerhet genom det af Cicero utvecklade 
begreppet om en förening af det monarkiska, det 
aristokratiska och det demokratiska momentet i 
Staten, såsom väsend tilgen hörande till en god 
och förnuftsenlig Statsförfattning, hvilken ide han 
trodde sig finna realiserad i den äldre Romerska 
Republiken. Ilos Cicero återfinne vi ännu Gre
kernas hufvudsakligen ethiska åsigt af Statens 
väsende. Men efter den politiska frihetens under
gång, och sedan Statsförfattningen småningom an
tagit karakteren af en militär-despotism, röjer sig 
i det allt mer öfvervägande afseendet på enskilda 
rättsförhållanden en förberedelse till den efter
följande tidens ensidigt juridiska åsigt af Staten.

Med Kristendomens uppkomst och utbre
dande, i synnerhet ibland de Folk, hvilka på det 
Romerska Rikets ruiner stiftade de Ny-europeiska 
Staterna, börjades åter en ny period af hela den 
menskliga odlingens framskridande utveckling. Äf- 
ven för den filosofiska R ä 11 s l ä r a n blef Kri
stendomen af stor vigt derigenom, att den led
de till en långt fullkomligare uppfattning af 
personlighetens och den individuella frihetens be
grepp, än den, som fanns äfven hos Romanic. 
Detta röjer sig först och främst i ett fullkomligare 
erkännande af Q vinnans rättigheter, än man i 
allmänhet finner hos forntidens Folk före Kristen
domens uppkomst; vidare i inskränkandet af det 
ännu hos Romarne nästan obegränsade Faders- 
väldet; och ändtelieen deruti, att KristendomenO 7 #
genom sin lära om alla menniskors ursprungliga 
likhet inför Gud, såsom allas gemensamme Fader, 
småningom ledde Lill den egentliga Trä l dom ens 
afskallände, ehuru den ej förmådde hindra upp-



konnten af en ny, men lik val jemförelsevis något 
mildare Träldom, nemligen Böndernas Lifegen» 
skap, likasom den i en senare tid ej förmått hindra 
Negerslafveriets uppkomst och fortvarande ända 
intill vara dagar. Denna genom Kristendomen 
beredda fullkomligare utveckling af personlighetens 
begrepp, i förening med den återupplifvade känne
domen af den Romerska Lagen, föranledde små
ningom uppkomsten och utbildningen af den egent
ligen så kallade filosofiska Rättsläran i dess karak
ter af en ifrån den positiva Rättsläran åtskild 
Vetenskap. Man började nemligen särskildt fram
ställa de i den vetenskapliga bearbetningen af den 
Romerska Lagen förekommande filosofiska rätts
begreppen, och att härleda dem ur deras i för
nuftet gifna grund ; och man kallade denna under
sökning, med en ifrån de Romerska Juristerna 
lånad, ehuru af dem i en annan bemärkelse an
vänd benämning, Jus Naturae. Baco af Veru- 
lam fastade, i sammanhang med sitt bemödande 
att åstadkomma en allmän reform inom hela den 
vetenskapliga bildningens område, äfven sina sam
tidas uppmärksamhet på vigten och oumbärlighe
ten af en filosofisk grundläggning för den positiva 
Rättsläran; men han utförde dock ej sjelf den under
sökning, hvars ide' han härigenom i allmänhet an- 
gifvit. Van Groot (Grotius), Hobbes och Puffen- 
dorf kunna nämnas såsom de förste utmärktare 
bearbetarne af den här ifrågavarande Vetenskapen, 
ehuru den förstnämde af dem egentligen åsyftade 
att uppgifva grunderna för hvad man i nyare tider 
kallat Folkrätt, d. v. s. för ett rättsförhållande 
mellan särskilda Folk eller Stater, och blott så 
vidt det för detta ändamål erfordrades, sökte ut
veckla de allmänna rättsbegreppen; hvaremot dtf



tvenne senare egnade sin förnämsta uppmärksam
het at Statsläran, och behand.iadé Rättsläran egent
ligen blott med afseende pä denna, och i samman
hang med den. Anna dröjde det dock länge, in
nan man började med full tydlighet fatta den 
filosofiska Rättslärans begrepp, och i synnerhet att 
göra sig reda för dess förhållande till Sede
läran. Ehuru man hos Leibnitz, Tiiovtasius, Gund- 
ling, Wolf m. fl. finner ett fortgående sträfvande 
att åtskilja den filosofiska Rättsläran ifrån Ethiken, 
lyckades det dem dock ännu ej att med full nog
grannhet bestämma bådas begrepp, och att upp
draga den rätta gränslinien dem emellan. Man 
sökte vanligen att på ett eller annat sätt härleda 
rättsbegreppen ur den moraliska Lagen, hvar
igenom den filosofiska Rättsläran, äfven då den 
framställdes såsom en särskild Vetenskap, i grun
den blef blott en afdelninsr af Sedeläran. Denna 
åsigt fortfor i allmänhet att vara rådande intill 
Kants och Fichtes tid. Äfven Kant bibehöll den 
så vida, att han framställde den filosofiska Rätts
läran såsom en del af Sedeläran, tagen i dess vid
sträcktare bemärkelse, i hvilken den, enligt hans 
åsigt, omfattar både Rättsläran och Dygdeläran; 
men han åtskilde likväl dessa båda Vetenskapsdelar 
skarpare ifrån hvarandra, än man förut vanligen 
gjort, genom en noggrannare bestämning af åtskill
naden mellan ethiska pligter och rättspligter, samt 
af den dermed sammanhängande åtskillnaden mel
lan den ethiska och den juridiska Lagstiltnin- 
gen. Den ethiska Lagstiftningen betraktade han 
såsom egentligen eller omedelbart en Lagstiltniiig 
för den inre friheten, (ehuru den medelbart tillika 
handlar om den yttre friheten, d. v. s. om deal 
den inre frihetens eller viljans bestämningar for-



anledcla yttre handlinga rne); den juridiska Ater 
endast såsom en Lagstiftning för den yttre frihe
ten. Den förra, ti i lade lian, fordrar moralitet, 
d. v. s. sjelfva viljans eller sinnesförfattnin
gens bestämning genom den moraliska Lagen, 
eller Lagens iakttagande af ren aktning för pligt: 
i den senare åter är frågan blott om iegalitet, 
d. v. s. om den yttre handlingens öfverens- 
stäinmelse med Lagen, utan afseende på den inre 
sinnesförfattningens beskaffenhet, eller på det motif, 
genom hvilket viljan varit bestämd. Ändteligen 
kan ock uppfyllandet af den juridiska Lagstiftnin
gens fordringar förnufts- och rättsenligt genom 
tvång utkräfvas, hvilket deremot icke är förhål
landet med den ethiska Lagstiftningens föreskrif
ter, såsom sådana. — Fichte gick ännu ett steg 
längre än Kant: han framställde neraligen Sede
läran och Rättsläran såsom t venue helt och hållet 
åtskilda och af hvarandra oberoende delar af den 
praktiska Filosofien, af hvilka den förra har att 
angilva den ovilkorligt gällande moraliska Lagen, 
samt att af denna härleda menniskans särskilda 
pligter, hvaremot den senare har att framställa 
rättsbegreppet och rättslagen, såsom blott uttryc
kande ett vilkor för möjligheten af förnuftiga och 
Ina varelsers koexistens och sammanlefnad i en 
och samma sinnliga verld; hvaraf Fichte vidare 
drog den slutsatsen, att rättsbegreppet blott har 
en hypothetisk giltighet, samt alt den filosofiska 
Rättsläran blott utgör en tekniskt-praktisk Veten
skap. Då Fichte, i sin Reduktion af rättsbegrep
pet, ytterst härledde det af den intelligenta varel
sens medvetande al sig sjelf såsom fri, samt af 
dess koexistens med andra intelligenta varelser, 
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hvilka den finner sig nödgad att tillägga samma 
fria verksamhet, som den tillägger sig sjelf, kan 
man med skäl säga, att han åtminstone an ty dt 
den punkt, der man har att söka rättsbegreppets 
egentliga källa. Men dels har han dock på långt 
när icke med full klarhet och utan all förvillelse 
fattat och framställt dess ursprung ur denna källa; 
dels har han ock i sin Rättslära gjort för litet af- 
seende på Rätts-ideens nödvändiga sammanhang 
med Sedlighetens ide, hvarigenom hans uppfatt
ning af den förra biifvit half och ofullkomlig. — 
Att angifva de ifrån den Kantiska och Fichte- 
ska mer eller mindre skiljaktiga åsigter, enligt 
hvilka den filosofiska Rättsläran efter Fichtes tid 
af särskilda Tänkare biifvit uppfattad och fram
ställd, vore ej möjligt utan en större 1 vidlyftighet, 
an vi här k mine tillåta oss.

I sammanhang med den filosofiska Rättslärans 
här nämda uppkomst och successiva utbildning 
under det nyare med Kristendomens utbredande 
började Tidehvarfvet, bar äfven en ifrån den 
Grekiska väsendtligen åtskild åsigt af Staten upp
kommit och biifvit rådande, samt föranledt en 
deremot svarande förändrad utbildning af den 
filosofiska Samhällsläran. I motsats nem- 
ligen emot Grekernas i det föregående angifna 
ethiska uppfattning af Statens ide, uppkom i 
nyare tider småningom en hufvudsakligen juri
disk åsigt af densamma, enligt hvilken man bör
jade betrakta Staten endast såsom en Rätts- 
anstalt, åsyftande att åt hvar och en af dess 
medlemmar utstaka och mot allt främmande in
trång skydda en viss krets af rättigheter. En 
hufvudsaklig anledning tiil denna förändrade åsigt 
af Staten finner man, (utom den, som redan blif-
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vit nä md, såsom gifven genom den Romerska 
republikanska Författningens undergång), i det för
hållande, hvaruti Kristendomen, vid sitt tidigaste 
utbredande i det Romerska Riket, kom till Sta
ten. Kristendomen framträdde i en tid, då den 
medborgerliga andan redan bade Ryktat ur Forn
tidens Stater, och då en mängd af Folk, åtskilda 
till karakter, seder, bildning och språk, voro på 
ett naturstridigt sätt genom Romanies verldseröf- 
rande makt sainmanbundne till ett oformligt poli
tiskt Helt. Då Kristendomen, såsom en rent ande- 
lig Religion, stod i skarp motsats emot den an
tika, Grekiska och Romerska verldsåsigten, hvil
ken , ehuru förfinad och förädlad genom intel
lektuell och estetisk bildning, likväl ytterst grun
dade sig på en sinnlig Naturdyrkan; så var den 
redan ur detta skäl oförenlig med en Samhälls
författning , livilken sammanhängde med denna 
verldsåsigt. Den häraf föranledda antagonismen 
mellan den nya Religionen och Staten yttrade 
sig på ena sidan i de Kristnes öppet uttalade 
väntan af en snart förestående total omhväifning 
af tingens hela dåvarande ordning, och på den 
andra i den Romerska Regeringens tidigt väckta 
fruktan för Kristendomen, samt i de grymma, 
men ur politiska skäl lätt förklarliga förföljelser 
emot den, genom hvilka den mot sin oundvikliga 
undergång kämpande gamla tiden, med fruktlös 
ansträngning af sina sista krafter, sträfvade att i 
dess födsel qväfva den inbrytande nya. Här
igenom vande sig de Kristne att, i motsats emot 
Kyrkan, såsom en högre och andel ig, eller mora
lisk och religiös förening, betrakta Staten såsom 
en helt och hållet verldslig Inrättning, livilken en
dast rör det lägre och jordiska. I foljd häraf



började Stalen ej mer tänkas såsom en förening, 
omfattande hela ett Folks gemensamma lif, samt 
hela utvecklingen af dess bade andeliga och fysi
ska verksamhet, utan endast såsom en yttre Tvångs- 
och Säkerhets - anstalt, åsyftande skyddandet af 
hvars och ens person och egendom. Då efter 
några Seklers förlopp Kristendomen blef den rå
dande Statsreligionen i hela det Romerska Riket, 
upphäfdes väl derigenom det fiendtliga förhållan
det mellan Kyrkan och Staten; men Kyrkan bör
jade i stället sträfva att beherska Staten. Den 
fortfor att betrakta Staten såsom en lägre, blott 
till den yttre ordningens vidmakthållande ämnad 
Anstalt, hvilken sjelf borde erhålla sin sanktion 
af Kyrkan. Sjelfva den genom Kristendomen för
anledda fullkomligare utvecklingen af personlig
hetens begrepp, i följd af hvilken individen gjor
de anspråk på en bestämdt utstakad krets för sin 
fria verksamhet, i förening med en mängd af an
dra, i hela det nyare Europeiska Samhällstillstån
det gifna orsaker, genom hviika individen började 
känna sig i hela sitt enskilda lif mindre nära för
enad med Staten, än i forntiden varit vanligt, 
medverkade att ytterligare stadga och utbreda den 
här ifrågavarande åsigten af Staten såsom en blott 
yttre, på ett Fördrag grundad Tvångs- och Säker hets- 
anstalt, eller en Rätts-anstalt, hvilken, utan att för 
sitt bestånd i betydlig mån bero af sina medlemmars 
moralitet, bör genom sjelfva mekanismen af sin in
rättning bibehålla ett orubbligt rättstillstånd. Inom 
den egentliga filosofiska Statslärans område framträ- 
der denna åsigt af Staten redan, såsom öppet och he- 
stämdt uttalad, hos Hobbes; och den återkommer, 
ehuru under olika modifikationer, hos de Reste 
af den nyare tidens Statsfilosofier, ända intill Kant



och Fichte, genom livilka den erhöll sin full
komligaste och mest vetenskapliga utbildning. Den 
skarpa strid, soin under denna tid förekommit 
mellan särskilda Tänkares politiska läror, t. ex. 
mellan Hobbes’ eller Filmers på ena sidan och 
Lockes eller Rousseaus på den andra, har icke 
rört sjelfva begreppet om Statens yttersta ända
mål, utan blott frågan om v i Ikoren och medlen 
för detta ändamåls uppnående. I England och 
Frankrike erhöll för öfrigt genom de politiska 
livälfningar, hvilka i dessa länder ägt rum, ut
bildningen af denna åsigt en större praktisk vigt: 
i det sistnämda af dessa länder förenade den sig 
ganska nära med den på den Lockiska Empiris
men grundade, men i synnerhet af Helvetius och 
Encyklopedisterna med full konseqvens framställda 
sensualistiska Sedeläran; i Tyskland äter, der det 
politiska lifvet under de senast förflutna Seklerna 
blott yttrat sig på ett svagare sätt, men der den 
vetenskapliga forskningsandan deremot verkat med 
en långt högre grad af energi, har denna åsigt 
af Staten ägt ett mera theoretiskt än praktiskt 
intresse, och derföre i synnerhet här blifvit med 
vetenskaplig stränghet och noggranhet framställd. 
Endast ett jemförelsevis mindre antal af Tänkare 
närmade sig under denna tid mera till Grekernas 
ethiska begrepp om Staten. Af detta sätt att 
fatta och tänka Staten endast under karakteren af 
en Rätts-anstalt blef det en nödvändig följd, att 
den filosoliska Samhällsläran måste komma att be
traktas och framställas blott såsom en del af 
Rättsläran, nemligen såsom utgörande livad man, 
till åtskillnad ifrån den enskilda Natur-rätten, 
kallade den offentliga Natur-rätten. Vi få längre 
fram tillfälle att närmare granska denna åsigt af



Staten. Yi sk ole då bevisa att den endast om
fattar ett af de till Statens ide hörande väsendt- 
liga momenter, nemligen rätts-momentet; men 
att Statens ide, fullständigt uppfattad, innehåller, 
jemte detta, ännu ett annat för densamma lika 
väsendtligt etliiskt moment; hvaraf åter följer, 
att den filosofiska Samhällsläran, fullständigt be
traktad, måste fattas, icke blott såsom en del af 
Rättsläran, utan såsom innebärande en förening 
af Sedeläran och Rättsläran, eller att den har att 
framställa och utveckla Samhällets ide, såsom en 
realisation af Sedlighetens och Rättens ideer på 
en gång, i och genom en organisk förening af för
nuftiga och fria varelser. En sådan högre och 
mera omfattande åsigt af Staten har under den 
senast förflutna tiden blifvit af åtskilliga Tänkare 
under flera olika modifikationer antydd och mer 
eller mindre fullständigt utvecklad; men det in
skränkta utrymmet för denna historiska öfversigt 
tillåter oss ej att här ingå i någon närmare gransk
ning af dessa modifikationer, samt af de mer eller 
mindre betydliga förvillelser, genom hvilka den 
här ifrågarande åsigten blifvit förvirrad och för
falskad. Sjelfva den framställning af den filosofi
ska Samhällsläran, med hvilken vi längre fram 
komme att sysselsätta oss, kan dock sägas äfven 
innefatta hufvudmomenterna af en sådan gransk* 
ning.
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JLmligt hvad i det föregående blifvit nämdt, har 
den filosofiska Rättsläran att framställa begreppen 
om Rättighet och om ett Rättsförhållandeo
mellan förnuftiga varelser, sådana dessa be
grepp uppkomma och utveckla sig oberoende 
af ideen af ett Samhälle, eller då vi tänke 
oss en koexistens af förnuftiga och fria varelser, 
som komma i beröring med h varand ra, och kun
na utöfva ett inflytande på hvarandras tillstånd, 
utan att ännu betrakta dem såsom förenade till ett 
egentligt organiskt Helt under en gemensam Sty
relse. Denna undersökning delar sig naturligen i 
t venue afdelningar, af h vilka den förra har att 
framställa begreppen om rättighet och ett rätts
förhållande i allmänhet; den senare åter att 
angifva deras speciella utveckling, sådan den
na låter tänka sig oberoende af ideell af ett Sam
hälle. Den förra uppställer den filosofiska Rätts- 
lärans allmänna princip; den senare inne
håller denna princips tillämpning, eller här
leder ur densamma de särskilda mens k liga 
rättigheterna, sådana dessa visa sig utan af- 
seende på ideen af ett Samhälle. Den förra ut
gör den filosofiska Rättslärans allmänna; den 
senare dess speciella del.



Den filosofiska Rättslärans 
allmänna del.

I denna del af vår undersökning liafve vi 
alt franntilla begreppen om rättighet och ett rätts
förhållande i allmänhet, det vill säga med an
dra ord, att uppvisa dem i deras ursprung, 
såsom med nödvändighet gifna i och med den 
förnuftiga varelsens natur, ocli att derigenom 
tillika utreda deras i allmänhet betraktade inne
håll och betydelse. Vi kunne härvid utgå 
ifrån det otvifvelaktiga faktum, att hvarje förnuf
tig varelse har ett outplånligt medvetande af vissa 
rättigheter, hvilka den känner sig nödgad att til
lägga sig. Frågan blir då: hvarpå grundar sig, 
och livad innebär detta medvetande af rät
tighet?

Denna fråga har allt ifrån början af den här 
ifrågavarande Vetenskapens utbildning sysselsatt 
Rättslärarne, och af dem biifvit på flera olika 
sätt besvarad. Vi kunne ej här ingå i någon full
ständig framställning och granskning af dessa olika 
åsigter: vi måste åtnöja oss med att om dem an
föra blott så mycket, som för vårt ändamål ound
gängligen erfordras.

Det röjer sig lält vid en närmare reflexion 
öfver begreppet om rättighet, att det står i ett 
nära sammanhang med begreppet om pligt. Båda 
dessa begrepp hafva, såsom redan i det föregående 
biifvit nämdt, det gemensamt med hvarandra, 
att de handla om något praktiskt, om yttrin- 
garne af förnuftiga varelsers fria verksamhet: bå



da förekomma i vårt medvetande såsom något 
heligt, något som ovilkorligen bör respekteras: 
mellan båda röjer sig ock en viss motsvarighet i 
det hänseende, att så snart vi tillägge någon en 
rättighet, betrak te vi det såsom en pligt för 
hvarje annan förnuftig varelse, som med honom 
kommer i någon beröring, att icke kränka denna 
rättighet. Af detta sammanhang mellan begrep
pen om rättighet och pligt föranleddes Rättslärar- 
ne, i synnerhet i äldre tider, då man, enligt hvad 
redan blifvit nämdt, ännu icke bestämd t uppfat
tade åtskillnaden mellan Sedeläran och Rättsläran, 
att söka förklara det ena af dessa begrepp ur det 
andra, det vill säga, att härleda rättsbegreppet 
ur Sedlighetens ide, eller ur den i och med den
na gifna moraliska Lagen. Denna härledning har 
åter blifvit försökt på liera olika sätt, hvilka dock 
kunna sammanfattas under tvenne hufvudsakiigt 
olika åsigter. Man har nemligen antingen på ett 
negatift, eller på ett positift sätt sökt härleda 
rättsbegreppet ur Sedlighetens ide. På båda dessa 
åsigter måste vi här närmare fästa vår uppmärk
samhet, för att undersöka huruvida någondera af 
dem utgör den rätta och mot förnuftets fordran 
fullt svarande förklaringen af det ifrågavarande 
begreppets ursprung.

Den negativa härledningen af begreppet om 
rättighet ur Sedlighetens ide' har bestått deruti, 
att man trott detta begrepp uttrycka något, som 
genom Sedlighetens ide', eller den i och med den
na idé gifna moraliska Lagen, icke bestämmes, 
något, som genom densamma är lemnadt obe
stämd t. Man har här utgått ifrån den anmärk
ningen, att begreppet om en rättighet icke inne
bär något bud eller förbud, ulan blott en til-



là le Ise,F något, somjagfår göra, något blott lof- 
J i g t, eller, såsom man äfven kallat det, mora
liskt möjligt, livilket man åtskilt ifrån det 
moraliskt nödvändiga, d. v. s. det af den 
moraliska Lagen påbudna, som ut tryck es genom 
begreppet pligt, och åtföljes af medvetandet af 
moralisk förbindelse. En sådan blott möj
lighet att handla, eller en sådan blott tillåtelse, 
hvi iken man här fattat endast i den negativa be
märkelsen af ett icke-för bud, har man trott 
icke kunna på annat sätt förklaras, än derigenom, 
att det gifves något, som den moraliska Lagen 
icke bestämmer, och som den derigenom iem- 
nar åt mitt fria välbehag. Man har således an
tagit, att det, utom den sfer, inom hvilken den 
moraliska Lagen yttrar sig såsom bestämmande 
menniskans fria verksamhet, d. v. s. såsom bju
dande eller förbjudande, gifves äfven andra ytt
ringar af fri verksamhet, hvi 1 ka den moraliska 
Lagen hvarken såsom bjudande eller förbjudande 
bestämmer. Dessa blifva dä moraliskt in
différer! ta, och såsom sådana öfverlemnade åt 
menniskans af ingen Lag bundna godtycke. Allt 
det, som på detta sätt är öfverlemnadt åt mitt 
välbehag alt göra eller icke göra, är just derföre 
något lolligt, något moraliskt möjligt, och begrep
pet om rättighet uttrycker, enligt livad man här 
antagit, ej något annat än ett sådant lofligt eller 
icke-förbudet.

Vil je vi närmare granska denna förklaring af 
rättsbegreppets ursprung, så måste vi visserligen 
medgifva, att medvetandet af rättighet väsendt- 
ligen innebär begreppet om en tillåtelse till en 
viss fri verksamhet, en möjlighet att handla, 
hvilken, såsom sådan, hvarken utgör ett bud
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eller ett förbud. Men en annan fråga är det, 
huruvida denna tillåtelse rätt uppfattas, och till 
sitt ursprung rätt förklaras, da man härleder den 
af begreppet om ett moraliskt indifferent. Det 
första, som härvid genast röjer sig, är det, att 
denna härledning fattar begreppet om en tillåtelse 
blott i den negativa bemärkelsen af ett icke
förbud, och att den följaktligen äfvcn ger begrep
pet om rättighet blott denna negativa betydelse 
af något, som ieke är mig förbudet. Vid en när
mare undersökning finne vi emellertid, att detta 
negativa begrepp af ett icke-förbud ieke uttrycker 
eller motsvarar den egentliga och fullständiga bety
delsen af begreppet om rättighet. Begreppet om rät
tighet, sådant det i vårt medvetande är gifvet, inne
bär icke endast det negativa begreppet af ett 
icke-förbud, utan det positiva begreppet af 
en i och genom förnuftet mig gifven a uktorDa
tion till fri verksamhet. Då iac? säeer miy vara 
berättigad till en viss fri verksamhet, så inne
bär detta något mera, än att denna verksamhet 
icke är mig förbuden. Denna till begreppet af 
rättighet hörande positiva auktorisation låter icke 
förklara eller härleda sig ur det negativa begrep
pet om ett moraliskt indifferent, äfvcn om vi Lill 
en början förutsätte och antage detta begrepp så
som i och för sig sjeif giltigt. Men om vi gå 
ett steg längre tillbaka, och väcke fråga om gil
tigheten af sjelfva detta begrepp, så finne vi snart 
denna så tvetydig och problematisk, att vi äfvcn 
ur detta skäl icke derpå kunne grunda ett så 
oLvifvelaktigt, så vigtigt, och i hela vårt praktiska 
lif så oupphörligen förekommande begrepp, som 
det oin rättighet, och det deraf beroende om ett 
rättsförhållande mellan förnuftiga och fria varei-



ser. Det tillhör väl ej Rättslänm, utan Sedeläran, 
att företaga en djupare granskning af det ifråga
varande begreppet om ett moraliskt indifferent, 
och att således fullständigt utreda dess giltighet 
eller ogiltighet. Men såsom resultat af en sädan 
undersökning kan här åtminstone i allmänhet näm
nas, att då sjelfva den inre sinnesförfattningen 
utan tvifvel i hvarje ögonblick af vårt lif bör 
enligt förnuftets fordran vara bestämd genom Sed
lighetens ide, och således aldrig kan tänkas såsom 
indifferent, hvaraf följer, att äfven den maxim, 
af hvilken ett viljans beslut utgör ett uttryck, 
aldrig kan vara indifferent, utan alltid måste be- 
dömmas såsom sedligt god eller ond; så kan äf
ven den yttre handlingen, såsom ett yttre uttryck 
af en sedligt god eller ond sinnesförfattning och 
maxim, aldrig i annat hänseende betraktas såsom 
indifferent, än så vida det antingen någon gång 
skulle kunna gifvas tvenne eller liera yttre hand
lingar, i hvilka en och samma sedligt goda sinnes
författning och maxim lika väl kunde uppenbara 
sig och realiseras, i hvilket fall den sedligt goda 
maximen icke skulle med sträng nödvändighet 
bestämma, hvilkendera af dessa yttre handlingar 
jag bör verkställa; eller oek den yttre handlingen 
betraktas så in abstracto, d. v. s. på ett så obe- 
stämdt sätt, att man ur detta skäl ej kan be- 
dömina dess sedliga halt. Att närmare under
söka och gi anska dessa tvenne fall, måste vi öfver- 
iemna åt Sedeläran; men såsom afgjordt kunne vi 
åtminstone anse, att det slags giltighet, hvilken 
begreppet om ett moraliskt indifferent häi igenom 
till äfventyrs kan erhålla i hänseende till vissa 
mindre betydliga yttre handlingar, icke är tillräcklig 
för att derpå grunda ett begrepp af den stora vigt



ocli oupphörligt förekommande användning i lielu 
vårt praktiska lif, som det om rättighet och om 
ett rättsförhållande mellan förnuftiga varelser. För 
öfrigt, om ock intet vore att invända mot giltig
heten af begreppet om ett moraliskt indifferent, 
så visar det sig lik vä l vid en närmare undersök
ning såsom falskt, att all rättighet är något så
dant, som den moraliska Lagen hvarken Ljuder 
eller förbjuder. En handling, eller en yttring af fri 
verksamhet, till hvilken jag, då jag betraktar den 
ifrån Rättens ståndpunkt, finner mig berättigad, 
kan i vissa fall vara en sådan, till hvilken jag äf- 
ven, då jag betraktar den ifrån Sedlighetens stånd
punkt, känner mig moraliskt förbanden, och hvil
ken således är af den moraliska Lagen påbuden: 
i andra fall åter kan den möjligtvis vara en så
dan, som är af den moraliska Lagen förbuden. 
Det förra äger i sjelfva verket rum vid hvarje af 
den moraliska Lagen påbuden handling; ty så 
snart jag är moraliskt förbunden till en handling, 
så är jag utan tvifvel alltid berättigad Lill den
samma: jag äger alltid en rättighet att göra det, 
som pligten bjuder; och något, hvartill jag icke är 
berättigad, kan aldrig vara mig af den moraliska 
Lagen ålagdt. Det senare åter äger rum i de fall, 
då något i juridiskt hänseende är en min rättig
het, men den moraliska Lagen likväl förbjuder 
mig att begagna mig af denna rättighet. Det är 
t. ex. min juridiska rättighet att af den, som emot 
mig åtagit sig någon rättsgiltig förbindelse, ut- 
kräfva uppfyllandet af denna förbindelse; men 
det kan det oaktadt i vissa fall vara min pligt 
att icke med stränghet göra denna fordran gäl
lande, utan efterskänka den hel och hållen eller 
till någon del. — Slutligen kan äfven den an



märkningen här tilläggas, att man af begreppet 
om ett moraliskt indifferent, tänkt såsom rätts
begreppets grund, icke pä ett för tanken tillfreds
ställande sätt kan härleda den karakter af ul- 
tvingbarhet, h vilken vä send tilgen tillhör allt 
begrepp om rättighet. Af det blotta negativa be
greppet om ett icke-förbud. kan man nemligen icke 
konseqvent härleda begreppet om ett anspråk, 
hvilket förnuftet berättigar mig att med tvång 
göra gällande: denna nttvingbarliet kan ej här
ledas af något annat än en positif genom förnuf
tet gifven auktorisation. — Af alla dessa skäl till- 
sammanstagne visar sig denna negativa härled
ning af rättsbegreppet ur Sedlighetens ide såsom 
oriktig: vi måste således deraf sluta, att det slags 
tillåtelse, som ligger i begreppet om rättighet, 
måste betyda något annat än ett moraliskt in
different, och grunda sig på något annat än detta.

Då vi åter inse detta, så ledas vi deraf att 
fästa vår uppmärksamhet på den andra eller posi
tiva härledningen af begreppet om rättighet ur 
Sedlighetens ide. Denna positiva härledning be
står i allmänhet deri, att man söker rättsbegrep
pets grund i det, som den moraliska Lagen be
stämmer eller påbjuder, det vill säga, i be
greppet och medvetandet af pligt. Denna för
klaring af rättsbegreppets ursprung har i tvenne 
hänseenden ett företräde framför den nyss näm- 
da; först och främst derigenom, att sjelfva det 
grundbegrepp, ifrån hvilket den utgår, nemligen 
begreppet om pligt, har en otvifvelaktig giltighet, 
och således icke är af samma tvetydiga och pro
blematiska halt, som begreppet om ett moraliskt 
indifferent; och vidare äfven derigenom, att den
na förklaring ger begreppet om rättighet, icke en



blott négatif, utan eu i sjelfva verket positif be
tydelse. Emedlertid följer dock ej häraf genast, 
att denna förklaring angifver den egentliga grun
den till allt medvetande af rättighet. Huru här
med förhåller sig måste således närmare under
sökas.

För detta ändamål måste vi först och främst 
anmärka, att denna positiva härledning af begrep
pet om rättighet ur begreppet om pligt förekom
mit under tvenne väsendtligt olika modifikationer. 
Man har ncmligen antingen betraktat rättighet och 
pligt hos tvenne särskilda subjekter, i hvilketfall 
man härledt det ena subjektets rättighet af det 
andra subjektets pligt; eller ock har man betrak
tat rättighet och pligt hos ett och samma subjekt, 
i hvilket fall man härledt hvarje förnuftig varel
ses rättigheter af dess egna pligter. Båda dessa 
åsigter måste vi då liär närmare granska.

Enligt den förra har man utgått ifrån den i 
Sedeläran vanligen antagna indelning af hvars och 
ens pligter emot andra, enligt hvilken man 
indelat dem i så kallade fullkomliga eller rätts- 
pligter och ofullkomliga eller kärleks plig
ter. Af dessa en persons pligter emot en annan 
uppkomma, eidigt hvad man yrkat, motsvarande 
rättigheter hos den andra personen, nemligen på 
det sätt, att al hvarje fullkomlig eller rättspligt, 
som en person har emot en annan, uppkommer 
för denna andra person en motsvarande egentlig 
eller fullkomlig rättighet; h varemot af livar je ofull
komlig eller kärlekspligt, som cn person har mot 
en annan, för denne andre blott uppkommer livad 
man kallat en ofullkomlig rättighet att af den
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förre vänta denna pligts uppfyllande. Med en 
fullkomlig rättighet har man då menat en sådan, 
som man är berättigad att med tvång utkräfva 
eller göra gällande; med en ofullkomlig åter en 
sådan, som man icke är berättigad att med tvång 
göra gällande. Då nu alla menniskor hafva öm
sesidigt mot hvarandra både rätts- och kärleks- 
pligter, så få de ock derigenom ömsesidigt mot 
h varandra vissa, dels fullkomliga, dels ofullkom
liga rättigheter. Häraf uppkommer då allt be
grepp om rättighet och om ett rättsförhållande 
mellan förnuftiga varelser.

Vid granskningen af detta sätt att förklara 
ursprunget af begreppet om rättighet, blir första 
frågan den om sjelfva den nämda indelningen af 
menniskans pligter emot andra i fullkomliga eller 
rätts- och ofullkomliga eller kärlekspiigter. Det 
tillhör Sedeläran att ingå i en djupare undersök
ning rörande gilltigheten af denna indelning: här 
kunne vi blott i förbigående anmärka, att indel
ningen i och för sig är riktig, ehuru benämnin- 
garne fullkomliga och ofullkomliga pligter 
äro mindre lämpliga. Man kan nemligen af dem lätt 
förledas att med en ofullkomlig pligt mena en sådan, 
till hvars uppfyllande jag ej skulle vara fullkom
ligt förbunden, eller hvars uppfyllande vore lika
som öfverlemnadt åt mitt välbehag. Detta vore 
utan tvifvel en förvillelse: det gifves ej några i 
denna mening ofullkomliga, eller ofullkomligt 
förbindande pligter: all pligt är, såsom sådan, 
fullkomligt förbindande, eller innebär en nödvän
dig förnuftets fordran, så att det icke är öfver
lemnadt åt mitt välbehag att uppfylla den eller 
icke. Den fullkomlighet eller ofullkomlighet, om 
hvilken vid en pligt kan vara fråga, rör icke



pligtens förbindande kraft, utan blott dess mer 
eller mindre fullkomliga bestämbar lie t i af- 
seende pä dess innehåll. Alla rättspligter kunna 
nemligen till sitt innehåll med full noggrannhet 
bestämmas, ieke blott af den, som har pligten, 
utan älVen af hvar och en annan; hvaremot kär- 
lekspligterna icke kunna med lika fullkomlig nog
grannhet till sitt innehall bestämmas, åtminstone 
icke af någon annan, än den, som har pligten: 
det måste här öfverlemnas åt denne, att, medelst 
en profiling af alla omständigheter och förhållan
den, bestämma, huru långt hans pligt i ett gifvet 
fall sträcker sig. I detta hänseende kunna rätts- 
pligterna kallas fullkomligt bestämbara, kär- 
lekspligterna åter ofullkomligt bestämbara 
pligter.

Ilvad vidare beträffar den motsvarighet, man 
enligt den här ifrågavarande åsigten antagit mel
lan ett subjekts rätts- och kärlekspligter och ett 
annat subjekts fullkomliga eller ofullkomliga rättig
heter, så har det utan tvifvel sin fulla riktighet, 
att mot hvarje rättspligt, som en person har emot 
en annan, svarar hos denna andra person en rät
tighet, nemligen en rättighet att af den förre 
fordra iakttagandet af denna pligt, och äfven att 
genom elt tvång af honom utkräfva det, hvarom, 
den ifrågavarande pligten handlar. På h varje rätts
pligt är till sin natur négatif, och således blott 
innehåller ett förbud, nemligen ett förbud för 
livar och en att behandla en annan person såsom 
ett blott verktyg eller medel för sin vilja; så inne
bär den häremot svarande rättigheten blott den 
negativa fordran, att icke af en annan biifva på 
detta sätt behandlad. Deremot har man uttryckt 
sig mindre riktigt, då man sagt, att en kärleks-



pligt mot någon motsvaras hos den, mot >h vilken 
man har denna pligt, af en ofullkomlig rät
tighet; ty den förhoppning eller väntan någon 
kan hafva att en annan mot honom skall uppfylla 
en kärlekspligt, t. ex. den förhoppning man kan 
göra sig om en annans välvilja, hjelpsamhet o. s. v., 
kan, just der före, att den icke uttrycker något, 
som man är berättigad att med tvång utkräfva, 
icke utan en förvillelse i begreppet få namn af 
en rättighet: riet hör nemiigen, såsom längre 
fram skall visas, väsendtligen till begreppet af 
all verklig rättighet, att den skall kunna genom 
tvång göras gällande.

Men om det måste medgifvas, att h varje rätts- 
pligt, som en person har mot en annan, bos den
ne andre motsvaras af en rättighet att af den 
andre fordra denna pligts uppfyllande; så följer 
likväl ej deraf genast, att det berättigade subjek
tets rättighet har sin grund i det förpligtade 
subjektets pligt. Vid en närmare undersökning 
finne vi att förhållandet just är det motsatta, 
nemiigen att det förpligtade subjektets rättspiigt 
mot ett annat subjekt i sjelfva verket redan för
utsätter en rättighet hos detta andra subjekt, och 
deraf hemtar hela sitt innehåll. Då vi nemiigen 
vilje göra oss reda för innehållet och betydelsen 
af alla rättspligter, finne vi att hvarje sådan blott 
betyder och innebär en förbindelse att respektera 
en annan persons rättighet, och följakteligen för
utsätter denna rättighet såsom redan gifven, eller 
såsom utgörande det, h varaf det förpligtade subjek
tets rättspiigt till sitt innehåll bestämmes. En 
persons rättighet t. ex. till sitt lif har ej sin grund 
i en annans pligt eller förbindelse att icke be- 
röfva honom lif vet; utan det är tvertom af den



förres rättighet till sitt lif, som den andres för
bindelse att icke beröfva honom lifvet måste här
ledas. Det berättigade subjektets rättighet är så
ledes här i tanken det föregående, det, hvaraf 
det förpligtade subjektets rättspligt till sitt inne
håll måste härledas och bestämmas; men icke 
tvertom. ÄfVen detta är emediertid något, som 
egentligen blott i Sedeläran, nemligen vid under
sökningen om rättspligternas ursprung och väsen
de, kan fullständigt utredas. Här kunne vi blott 
nämna det såsom ett resultat af en sådan under
sökning, för att deraf draga den slutsatsen, att 
den här ifrågavarande förklaringen af rättsbegrep
pets ursprung icke är för tanken tillfredsställande. 
Härtill kan man ännu lägga den anmärkningen, 
att man enligt denna åsigt icke kan uppgifva nå
got fullgilitigt skäl, hvarfore blott vissa af en per
sons pligter mot en annan, nemligen rättspligter- 
na, men cj de öfriga, eller kärlekspligterna, mot
svaras af egentligen så kallade rättigheter hos det 
subjekt, mot hvilket man har dessa pligter. Då 
alla pligter i sjelfva verket äro fullkomligt för
bindande, och man således är lika förbunden att 
uppfylla sina kärlekspligter, som sina rättspligter 
mot en annan; så skulle, såsom det synes, i fall 
grunden till det ena subjektets rättighet låge i det 
andra subjektets pligl emot del förra, det förplig
tade subjektets kärlekspiigt, lika väl som dess 
rättspligt mot en annan, gifva denne andre en 
deremot svarande rättighet att fordra pligtens upp
fyllande, hvilket dock icke är förhållandet. Den 
upplösning af denna svårighet, som man sökt gifva 
genom rättigheternas indelning i fullkomliga och 
ofullkomliga, enligt hvilken äfven en persons kär
lekspligter mot en annan skulle motsvaras af



rättigheter, ehuru blott af ofullkomliga eller icke 
uttvingbara, kan icke anses såsom tillfredsstäl
lande, då, enligt det förut anförda, det, som 
man här kallat en ofullkomlig eller icke ut- 
tvingbar rättighet, icke utgör någon rättighet i 
detta ords egentliga betydelse, utan blott en för- 
nuftsenlig anledning att vänta eller hoppas något, 
som man icke är berättigad att fordra eller ut- 
kräfva.

Men den positiva härledningen af begreppet 
om rättighet ur Sedlighetens ide' bar, enligt hvad 
redan blifvit nämdt, äfven förekommit under en 
annan modifikation: denna är nemligen den åsigt, 
enligt hvilken man betraktat rättighet och pligt 
hos ett och samma subjekt, och härledt hvarje 
persons rättigheter af hans medvetande af sina 
egna pligter. Man har i denna förklaring af rätts
begreppets ursprung utgått ifrån hvarje förnuftig 
varelses medvetande af pligt, och deraf dragit 
den slutsatsen, att så snart någon känner sig för
bunden till en viss handling, en viss yttring af 
fri verksamhet, så måste han i och med detsam
ma finna sig berättigad eller auktoriserad till den
na fria verksamhet. Den auktorisation, som inne- 
hålles i begreppet om en rättighet, är således 
blott en omedelbar följd af hvars och ens morali
ska förbindelse. Då vi närmare betrakta denna 
förklaring af rättsbegreppets ursprung, kunne vi 
ej undgå att tillägga den ett företräde, både fram
för den åsigt, som härleder begreppet om rättig
het ur begreppet om ett moraliskt indifferent, och 
framför den, som härleder ett subjekts rättigheter 
af ett annat subjekts pligter mot detsamma. Den 
här ifrågavarande åsigten har i det hänseende ett 
företräde, att den angifver ett moment, som i



sjelfva verket hör till den fullständiga förklarin
gen af begreppet om rättighet. Det måste nem- 
ligen utan tvifvel medgifvas, att det är genom 
menniskans medvetande af sina pligter, eller af 
en sedlig bestämmelse, hvilken omfattar alla plig
ter, och af hvilken de alla utgöra speciella uttryck, 
soin begreppet om rättighet fur den sedliga 
helgd, hvilken i vart medvetande Åtföljer det
samma, och hvilken väsendtligen hör till dess 
fullständiga betydelse. Äfvenså har det sin fulla 
riktighet, att så snart jag har en pligt, har jag 
ock alltid en rättighet att göra det, som genom 
denna pligt är påbudet. Men deraf får man dock 
ej genast draga den slutsatsen, att det är af med
vetandet af min pligt, som begreppet om rättig
het leder sitt första och egentliga ursprung; i 
synnerhet om man förstår detta på det sätt, att 
hvarje särskild rättighet leder sitt ursprung af en 
särskild, bestämd pligt, och blott innebär en til
låtelse att göra det, som genom denna pligt är 
föreskrifvet. Vid en närmare undersökning finne 
vi, att detta icke kan vara förhållandet. Om nem- 
ligen mitt medvetande af rättighet ledde sitt egent
liga ursprung af medvetandet af min pligt, så är 
det klart, att omfånget af mina rättigheter skulle 
vara jemt lika stort, som omfånget af mina plig
ter: jag skulle i sådant fall aldrig kunna hafva 
rättighet till något annat eller mera, än detsamma, 
som pligten bjuder. Så förhåller det sig likväl 
icke. Omfånget af mina rättigheter visar sig för 
tanken såsom vidsträcktare än omfånget af mina 
pligter. Det är inom omfånget af mina rättig
heter, som den moraliska Lagen i hvarje ögon
blick af mitt lif bestämmer, hvad jag bör göra, 
eller livad som är min pligt* Också har jag, en



ligt hrad redan blifvit nämdt, stundom en rättig
het, af hvilken det är min pligt att ieke begagna 
mig, utan att den derföre upphör att i juridisk 
mening vara en min rättighet. I sådant fall är 
det klart, att min rättighet ieke kan leda sitt ur
sprung af min pligt, då pligten t ver Lom förbjuder 
dess utöfning. I sjelfva verket skulle ock, om det 
ej funnes något annat, livaraf begreppet om rättig
het leder sitt ursprung, all fråga om en rättig
het, såsom en a u k tor i sa t i on eller tillåtelse 
till en viss fri verksamhet, bortfalla: frågan skulle 
blott blifva om ett bud eller forbud, men icke 
om en auktorisation eller tillåtelse. Begreppet af 
en rättighet innebär alltid, att jag, så vida jag 
betraktar den i juridiskt hänseende, eller såsom 
en rättighet, kan begagna mig af den eller icke, 
om ock denna genom förnuftet gifna tillåtelse i 
allt fall betyder något annat än det ofvanföre 
nämda begreppet om ett moraliskt indifferent. En 
sådan auktorisation, af hvilken jag kan begagna 
mig eller ej, låter ieke härleda sig af begreppet 
om en pligt, d. v. s. om ett bud, en ovilkor- 
1 i g fö r n u f t s - fo r d r a n.

Af allt det liär anförda måste vi draga den 
slutsatsen, att det icke kan vara af Sedlighetens 
ide, eller den genom denna gifna moraliska La
gen, som begreppet om rättighet leder sitt första 
och egentliga ursprung. Detta oaktad t kunne vi 
likväl äfven taga det för a fg jord t, att detta be
grepp, fattadt i sin fullständiga betydelse, måste 
stå i ett nödvändigt sammanhang med Sedlighe
tens ide. Detta röjer sig nemligen genom den 
karakter af helighet, med hvilken rättsbegrep
pet i vårt medvetande är gifvet, och hvilken vi 
ej kunne undgå att härleda af dess samband med



Sedlig] io tons ide. Härigenom bestämmas dâ de 
frågor, livilka vi i var undersökning om dqtla be
grepps ursprung och betydelse liafve att besvara, 
och denned utstakas tillika den väg, vi i denna 
undersökning måste gå. Första frågan måste nein- 
ligen blifva den om rättsbegreppets egentliga rot 
eller ursprung, livilket vi, i följd af allt det här 
nä md a, maste söka i nagot annat än Sedligbetens 
idé. Sedan åter detta rättsbegreppets första ur
sprung blifvit funnet och uppgifvet, måste frågan 
vidare blifva om dess nödvändiga sammanhang 
med Sedlighetens idé, genom k vilket först det 
får sin fullständiga betydelse.

Vi frage således först och främst: hvaruti 
liafve vi att söka den första roten eller grunden 
till det i vårt medvetande gifna och derur out
plånliga begreppet om rättighet? — För att bana 
oss vägen till denna frågas besvarande, anmärke 
vi till en början, att då all rättighet handlar 
om något praktiskt, eller om en yttring af vår 
fria verksamhet, och dä vi, enligt livad man all
mänt medgifver, endast kunne tillägga en intelli
gent, förnuftig varelse egentligen så kallade rättig
heter, (hvaremot vi icke finne oss kunna tillägga 
djuren eller de öfriga naturföremålen några rättig
heter i detta ords bestämda och egentliga bety
delse , ehuru den moraliska Lagen föreskrifver 
huru vi höre behandla dem, och således icke 
öfverlemnar detta at vårt al ingen Lag bundna 
godtyckej; sa måste begreppet och medvetandet 
af rättighet utan tvifvel på något sätt leda sitt 
ursprung af den förnuftiga varelsens prak
tiska väsend e. Detta den förnuftiga varelsens 
praktiska väsende utgöres af dess förmåga af inre 
och yttre praktisk verksamhet, eller af viljans inre



sjelfbestämning, och den deremot svarande för
mågan af yttre handling. jVid frågan om deima 
inre sjelfbestämning och yttre handling kan man 
reflektera, dels på sjelfva den inre och yttre verk
samheten såsom sådan, eller i hänseende till dess 
blotta form och karakter af praktisk verk
samhet, och dels på dess innehåll, d. v. s. 
det, som utgör innehållet af viljans beslut, det 
ändamål, hvilket den genom sin bestämning och 
den deraf föranledda yttre handlingen söker upp
nå. Detta den praktiska verksamhetens innehåll 
är gifvet, antingen genom ett begär, till hvars 
tillfredsställande viljan bestämmer sig, eller genom 
Sedlighetens ide, såsom innebärande en hög
sta Lag för menniskans praktiska lif. Det är för
nuftets nödvändiga fordran, att viljan i alla sina 
yttringar skall ledas af denna ide, att således 
menniskans hela praktiska verksamhet skall genom 
denna till sitt innehåll bestämmas, och att begä
rens tillfredsställande endast så vida skall äga 
rum, som det genom Sedlighetens ide fordras, 
eller hör till den fullständiga realisationen af Sed
lighetens ide' i menniskans praktiska lif. Så vida 
nu begreppet om rättighet icke leder sitt första 
och egentliga ursprung af Sedlighetens ide, och 
det ej heller kan blifva fråga om att härleda det 
af något af begären, som blott utgöra det lägre 
i menniskans praktiska väsende, och således icke 
höra till det, som ger menniskan dess karakter 
af förnuftig varelse; så måste dess egentliga 
rot tvifvelsutan böra sökas i det, som utgör den 
förnuftiga varelsens praktiska verksamhet blott så
som sådan, eller i blott formellt hänseende be
traktad. Det måste således vara på detta, som 
vi här närmast hafvé att fästa vår uppmärksamhet.



Den formella karakteren af den intelligenta 
varelsens praktiska väsende består i allmänhet {der- 
uti, att den intelligenta varelsen liar medvetande 
af sig sjelf, såsom en f ri, sig s j e 1 f b e s t ä m - 
mande, och i anledning af denna sjelf- 
bestämning handlande varelse. Den in
telligenta varelsen har medvetande af sig såsom 
en sig sjelf bestämmande varelse, dels i theore- 
tiskt hänseende, i hvarje yttring af fri reflexion, 
och dels i praktiskt hänseende, i hvarje yttring 
af fri vilja. Att närmare utreda begreppet om 
denna viljans sjelfbestämning måste öfverlemnas 
åt den allmänna undersökning om menniskans 
praktiska väsende, hvilken utgör grundläggningen 
till hela den praktiska Filosofien, men likväl när
mast sammanhänger med Sedeläran, och derföre 
i dess framställning får sin rätta plats. Här måste 
vi åtnöja oss med sjelfva det otvifvelaktiga fak
tum, alt den intelligenta varelsen har medvetan
de af sig såsom bestämmande sig sjelf i hvarje 
yttring af vilja. I medvetandet af denna viljans 
sjelfbestämning i praktiskt hänseende, samt af den 
fria reflexionen i theoretiskt hänseende, betraktar 
den intelligenta varelsen sig såsom en Person, 
och åtskiljer sig, såsom sådan, ifrån de förnufts- 
lösa Tingen, som sakna fri reflexion och fri vilja. 
Af viljans sjelfbestämning föranledes åter den 
yttre fria verksamheten, eller sträfvaiîdet att 
i den yttre verlden utföra viljans genom den inre 
sjelfbestämningen fattade beslut. Lika nödvän
digt, som den intelligenta varelsen p sitt med
vetande af sig sjelf tillägger sig en förmåga af 
inre sjelfbestämning, lika nödvändigt tillägger den 
sig äfven en deremot svarande förmåga af yttre 
handling: båda dessa momenter tillsammans ut



göra dess i formellt hänseende betraktade prak
tiska väsende, och yttra sig i en fortgående följd 
af funktioner under hela det praktiska lifvets ut
veckling. Häraf följer, att den intelligenta Varel
sen, så snart den kommer till medvetande af sig 
sjelf, eller börjar reflektera öfver sig sjelf, måste 
betrakta det såsom hörand e till sin natur så
som intelligent varelse eller Person, att 
bestämma s’g sjelf, och att handla enligt denna sjelf- 
bestämning: den måste således finna det öfver- 
ensstämmande med sin natur, och i denna 
mening rätt eller för nu ft sen lig t, att äga och 
utöfva fri inre och yttre verksamhet; och om den 
finner denna sin fria verksamhet hämmad el
ler förhindrad, måste den betrakta detta såsom 
stridande mot sin natur såsom intelli
gent varelse, och i denna mening såsom orätt 
eller förnufts stridig t. Med livad vi här kalle 
ett rätt eller förnuftsenligt, och dess mot
sats, ett orätt eller förnuftsstridigt, mena 
vi, såsom man lätt måste inse, icke ett sedligt 
rätt och orätt: om ett sådant är här ännu icke 
någon fråga: vi mena dermed blott en riktig
het eller oriktighet i och för tanken, gif- 
ven genom en ofverensstämmelse med, eller strid 
emot, ett väsendes natur. Det är nu denna den 
intelligenta varelsens reflexion öfver sig sjelf, me
delst hvilken den finner det enligt med sin na
tur såsom Person, att äga och utölva fri inre och 
yttre verksamhet, och stridande mot sin natur 
såsom Person, att hindras i denna fria verksam
het, som utgör den första och egentliga roten 
till allt medvetande och begrepp af rättighet. 
Begreppet om rättighet innebär nemligen begrep
pet om en åt en förnuftig varelse gifven aukto-



rîsation till fri verksamhet, eller h vilket är 
detsamma, en auktorisation att lefva och 
verka såsom s j e 1 f s t ä n d i g t h a n d 1 a n d e P e r- 
son, samt ett i och med denna auktorisation gif- 
vet anspråk, att af h varje annan förnuf
tig varelse blifva såsom Person behand
lad. Yi vilje tills vidare lemna oafgjordt, huru
vida ej det fullständigt uppfattade begreppet om 
denna auktorisation och detta anspråk innehåller 
ännu något mera, än det, som låter härleda sig 
af det hittills anförda. Men huru helst härmed 
må förhålla sig, måste det likväl utan tvifvel med- 
gifvas, att detsamma först och främst innebär det 
här angifna, nemligen att den intelligenta varelsen 
i sitt medvetande af sig sjelf nödvändigt måste finna 
det enligt med sin natur att äga inre och yttre fri 
verksamhet, och stridande mot sin natur att häm
mas i denna fria verksamhet. Iläraf följer, att 
hvarje med andra koexisterande förnuftig varelse, 
om han finner sig af någon annan hindrad i utöfnin- 
gen af sin fria verksamhet, måste känna sig tvun
gen att betrakta detta såsom stridande mot sin 
natur såsom Person, och att i denna mening o- 
gilla det såsom orätt eller förnufts stridig t; 
ehuru detta ogillande ännu icke utgör ett sed
ligt ogillande af den andres förfarande såsom 
något brottsligt, utan blott ett logiskt ogil
lande deraf, såsom något i tanken oriktigt, 
d. v. s. såsom ett förfarande, genom hvilket den 
ena Personen behandlar den andra på ett sätt, 
som strider emot hans natur såsom Person, eller 
emot hans karakter af förnuftig och fri varelse. 
I denna mening har således begreppet om rättig
het, såsom innebärande en genom medvetandet 
af personlighet gifven auktorisation att få lefva



och verka såsom Person, till en början en karak
ter af logisk riktighet eller förnuftsenlig- 
liet i och för tanken: detta är då den gültig— 
het, som tillhör rättsbegreppet, sådant det visar 
sig i sitt första ursprung, eller då vi ännu ej gö
re afseende på dess sammanhang med Sedlighe
tens ide.

Men om vi inse, att det här anförda utgör 
sjelfva det egentliga och första ursprunget af allt 
begrepp om rättighet; så finne vi likväl äfven lätt 
vid ett närmare betraktande, att vi härmed än
nu icke hafve detta begrepp i dess fullstän
diga betydelse, sådant det i vårt medvetande 
förekommer, och i vårt praktiska lif oupphörli
gen användes. Till det fullständiga begreppet 
om rättighet hör det utan tvifvel, att all rättig
het af oss uppfattas och erkännes såsom något he
ligt, något som oviikorligen fordrar att respek
teras, och som icke utan ett brott kan kränkas. 
Då jag tillägger mig en rättighet, betraktar jag 
den såsom helig, i den mening, att jag anser 
hvarje annan förnuftig varelse moraliskt för
bunden att icke förnärma denna min rättighet; 
och på samma sätt anser jag mig moraliskt för
bunden att icke förnärma någon annans rättighet. 
Det ogillande omdöme jag finner mig nödgad att 
falla om den, som kränker en annans rättighet, 
innebär följaktligen, icke blott det nyss liämda 
logiska ogillandet af hans handlingssätt, så
som stridande mot den andres natur såsom Per
son, och i denna mening förnuftsstridigt; utan det 
innebär, jemte detta logiska ogillande, ännu något 
mera, nemligen ett sedligt ogillande af detta 
handlingssätt, såsom moraliskt brottsligt, eller så
som stridande mot Sedlighetens ide. Om det ic



ke kan bestridas, att denna sedliga helgd väsendt- 
ligen hör till det fullständigt uppfattade begrep
pet om rättighet; så blir frågan, hvaraf denna 
leder sitt ursprung, eller hvad det är, som ger 
åt den förnuftiga varelsens i och med dess per
sonlighet uppkommande anspråk att få lefva och 
verka såsom en Person, och att af hvar och en 
annan förnuftig varelse blifva såsom en Person 
behandlad, den karakter af sedlig helgd, h varmed 
det i vårt medvetande yttrar sig. Då det nu ge
nast är klart, att det endast kan vara genom Sed
lighetens ide, som det ifrågavarande anspråket 
får denna sedliga helgd, så ledas vi härigenom 
till den andra af de i det föregående nämda 
tvenne punkterna, eller till frågan om det nöd
vändiga sammanhang, i hvilket begreppet om rät
tighet står med Sedlighetens ide.

Att detta sammanhang icke får tänkas på det 
sätt, att menniskans medvetande af rättighet har 
sin egentliga grund eller rot i dess medvetan
de af sina pligter, är klart af det, som i det 
föregående blifvit anförd t. Äfven utan att ännu 
reflektera på Sedlighetens idé, måste, enligt hvad 
redan är nä md t, h varje förnuftig varelse finna det 
enligt med sin natur, och i denna mening för- 
nuftsenligt, att lefva och verka såsom sjelfständigt 
handlande Person, och att af livar ocli en annan 
blifva såsom Person behandlad. Frågan kan då 
endast blifva om den högre helgd, som det 
härigenom redan gifna anspråket att få lefva och 
verka såsom Person erhåller genom Sedlighetens 
idé. I medvetandet af Sedlighetens idé känner 
menniskan sig nödgad att for sitt lif antaga ett 
högsta mål, till hvars uppnående hon finner sig 
uppfordrad att sträfva, eller att tillägga sig en



sedlig bestämmelse. Vi måste väl öfvcrlemna 
del åt Sedeläran att närmare utreda denna upp
fordran, och att således fullständigt utveckla be
greppet om menniskans sedliga bestämmelse. Men 
huru helst denna for öfrigt till sitt innehåll må 
böra tänkas, kunne vi likväl åtminstone betrakta 
det såsom a fg jord t, att det endast kan vara såsom 
sjelfständigt handlande Person, genom fri inre 
sjelfbestämning, medelst hvilken viljan bestämmer 
sig enligt Sedlighetens ide, och fri vttre verk
samhet till utförande af den sedligt goda viljans 
beslut, som menniskan kan uppnå sin sedliga be
stämmelse. Att få lefva och verka såsom sjelf
ständigt handlande Person, och att af livar och 
en annan blifva såsom en sådan behandlad, visar 
sig härigenom såsom ett oundgängligt viikor för 
uppnåendet af menniskans sedliga bestämmelse. 
Det är klart, att det i det föregående nämda, 
genom den förnuftiga varelsens medvetande af sin 
personlighet gifna anspråket att få lefva och verka 
såsom Person härigenom måste få, jemte sin logi
ska gill tighet eller förnuftsenlighet i och 
för tanken, äfven en sedlig helgd, såsom ut
tryckande ett oundgängligt viikor för uppnåendet 
af menniskans sedliga bestämmelse. Det blir nu 
en genom medvetandet af personlighet gifven, och 
genom menniskans sedliga bestämmelse bekräf
tad eller helgad auktorisation att få lefva och 
verka såsom Person, och en dermed gifven for
dran att af livar och en annan blifva såsom en 
sådan behandlad. Det är denna auktorisation oc i 
denna fordran, som utgör begreppet om rättighet 
i detta ords egentliga och fulla betydelse, sådant 
detta begrepp visar sig för oss, då vi ännu ej 
reflektera på den inskränkning af det i och



ju ed personligheten gifiia anspråket, på Ii vilken 
vi först längre fram kunne fästa var uppmärk
samhet.

Af det, som här blifvit nämdt, är klart, att det 
är menniskans i hela sin omfattning betrak
tade sedliga bestämmelse, som ger sedlig helgd 
åt det i hela sin omfattning betraktade anspråket 
att få lefva och verka såsom Person. På samma 
sätt, som menniskans i sin helhet betraktade sed
liga lif utvecklar sig genom en mängd af sär
skilda momenter, eller yttringar af fri verksam
het, hvilka, såsom alla hörande till uppnåendet 
af menniskans sedliga bestämmelse, och således 
alla föreskrifna genom Sedlighetens ide, svara emot 
hvad vi kalle menniskans särskilda pligter; äfven- 
så innefattar, enligt livad vi i det följande kom
me att finna, det i sin helhet betraktade an
språket att få lefva och verka såsom Person 
en mängd af särskilda momenter, livilka utgöra 
livad man vanligen kallar menniskans särskilda 
rättigheter. I anledning häraf kan man väcka 
fråga om det förhållande och den motsvarig
het, som äger ruin mellan de särskilda pligter- 
11a och de särskilda rättigheterna. Vilje vi gö
ra oss reda för detta förhållande, så finne vi på 
ena sidan, att hvarje särskild pligt måste mot
svaras af en rättighet, neinligen af en rättighet att 
verkställa tien handling, som genom pligten är 
påbuden, eller att afindla sig ifrån den hand
ling, som genom pligten är förbuden. Jag kan 
aldrig tänkas äga en pligt, utan att i och med 
detsamma äga rättighet att uppfylla denna pligt; 
och det hvartill jag ieke är berättigad, kan aldrig 
vara en min pligt. Men om på detta sätt hvarje
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särskild pligt motsvaras af en rättighet, så föl
jer likväl icke deraf, att Iver tom h varje särskil.l 
rättighet motsvaras af en särskild pligt, hvilket 
skulle vilja säga, att en rättighet aldrig skulle 
kunna innebära nugot annat än en auktorisation 
till verkställandet af en genom en bestämd pligt 
påbuden handling, eller till underlåtandet af en 
genom en bestämd pligt förbuden handling. Om 
detta så förhölle sig, skulle omfånget af memii- 
skanS rättigheter vara jemt lika stort, som om
fånget af dess pligter. Sådant är likväl icke 
det verkliga förhållandet, utan omfånget af 
våra rättigheter är, enligt hvad i det föregående 
blifvit nämdt, vidsträcktare än omfånget af våra 
pligter. Jag kan i vissa fall äga rättighet till an
nat eller mera än pligten bjuder: jag kan äga en 
rättighet, hvilken pligten förbjuder mig att utöf- 
va, utan att den derföre upphör att i juridisk 
mening vara min rättighet. Grunden härtill är 
den, att rättigheten icke bar sin egentliga rot 
eller källa i medvetandet af pligt, utan i menni- 
skans formella karakter af förnuftig och fri varel
se, eller i dess personlighet, samt att hela det 
härigenom gifna anspråket att lä lefva och verka 
såsom Person visar sig för tanken såsom ett vi 1- 
kor för uppnåendet af memhskans i hela sin om
fattning betraktade sedliga bestämmelse, och der- 
igençmr får den karakter af helighet, med hvilken 
det i medvetandet yttrar sig.

Genom det här anförda inse vi, i hvilken 
mening all rättighet innebär begreppet om en 
tillåtelse. Den innebär nemligen en sådan, 
icke i den blott negativa bemärkelsen af ett 
icke-förbud, utan i den positiva bemärkelsen 
af en genom personligheten gilven och genom



mennîskans sedliga bestämmelse bekräftad aukto- 
r i sa t i o n att lefVa ocb verka såsom en sjeifstän- 
digt handlande Person. Det är klart, att denna 
positiva tillåtelse eller auktorisation till fri verk
samhet innebär något helt annat, än det i det 
föregående omtalade, tvetydiga och problematiska 
begreppet om ett moraliskt indifferent. Sjelfva 
den i rättsbegreppet liggande auktorisationen till 
fri verksamhet innehåller väl, såsom sådan, ej 
något bud; men det låter utan svårighet tänka 
sig, att samma fria verksamhet, till hvilken jag 
genom rättsbegreppet finner mig auktoriserad, äf- 
ven kan vara mig genom Sedlighetens idé ålagd; 
äfvensom att Sedlighetens ide kan i vissa fall för
bjuda mig utöfningen af en rättighet, d. v. s. 
af någon viss del af den fria verksamhet, till 
hvilken jag, då jag betraktar den ifrån den blotta 
Rättens ståndpunkt, finner mig auktoriserad.

Då vi tänke oss en koexistens af flera för
nuftiga varelser i en och samma sinnliga ve rid, 
der den enes verksamhet kan liafva ett inflytande 
på den andres tillstånd, och befrämja eller hindra 
uppnåendet af hans afsigter, blir det, enligt hvad 
Sedeläran har att utreda, för livar och en af dem 
en pligt att icke för någon af de öfriga hindra 
eller försvåra uppnåendet af hans sedliga bestäm
melse. Så vida nu det genom personligheten gif* 
na anspråket att få lefva och verka såsom Person 
för tanken visar sig såsom ett oundgängligt vilkor 
för uppnåendet af hvarje förnuftig varelses sedliga 
bestämmelse, så måste den nämda pligten för 
livar och en af de koexisterande individerna, att 
icke för någon af de öfriga hindra eller försvåra 
uppnåendet af hans sedliga bestämmelse, innebära 
förbindelsen att respektera hvars och ens anspråk



att få lefva och verka såsom Person. Häraf följer 
då, att om någon i sitt förhållande till en annan 
icke respekterar detta anspråk, eller om någon krän
ker en annans rättighet, så måste detta förfaran
de, då vi reflektera på den helgd, hvilken 
begreppet ora rättighet får genom menniskans 
sedliga bestämmelse, af oss bedömmas, icke 
blott såsom något i tanken oriktigt och för- 
nuftsstridigt, d. v. s. såsom stridande mot den 
andres natur såsom Person, utan derjemte så
som moraliskt brottsligt, emedan den, som 
så förfar, derigenom för den andre hindrar, 
eller åtminstone försvårar, det fullständiga upp
nåendet af hans sedliga bestämmelse. Här
igenom förenas således de t logiska o g i 11 a n d e t 
af ett sådant handlingssätt med ett sedligt ogil
lande af detsamma, och det är detta oupplös- 
ligen förenade logiska och sedliga ogillande, som 
utgör vårt fullständigt betraktade ogillande af 
hvarje sådan handling, som innebär en kiänkning 
af någons rättighet. Detta utgör då grunden till 
den i det föregående redan såsom ett otvifvel- 
aktigt faktum nämda motsvarighet, hvilken, vid 
en koexistens af liera i den sinnliga verlden lef- 
vende förnuftiga varelser, äger rum mellan den 
enes rättighet och den andres pligt att respektera 
denna rättighet, eller mellan ett subjekts rättig
het och det andras rättspligt emot det förra. Vi 
inse nu huru denna motsvarighet är en nödvän
dig följd af den helgd, hvilken begreppet om rät
tighet får genom menniskans sedliga bestämmelse. 
Yidare är klart, att denna motsvarighet nödvän
digt visar sig såsom sådan, att hvar och en af 
de koexisterande individerna på en gång har en 
rättighet att af livar och en af de öl riga blifva



såsom Person behandlad, och en pligt att be
handla livar och en af dem såsom Person. Der- 
jemte få vi ock härigenom en bekräftelse af hvad 
redan förut blifvit anförd t, att nemligen i det 
här ifrågavarande förhållandet mellan en Persons 
rättighet och en annans deremot svarande rätts- 
pligt, det berättigade subjektets rättighet är det 
i tanken föregående, och det förpiigtade sub
jektets deremot svarande rättspligt det i tanken 
efterföljande, eller att rättspligten hos det 
förpiigtade subjektet grundar sig på det berättiga
de subjektets rättighet, och af denna till sitt inne
håll bestämmes. Att det så måste förhålla sig 
är klart deraf, att en rättspligt aldrig innehåller 
något annat än förbindelsen att respektera en an
nans genom hans personlighet gifna och genom 
hans sedliga bestämmelse helgade anspråk att 
få lefva och verka såsom Person ; hvaraf följer, att 
livarje rättspligt förutsätter detta anspråk såsom 
gifvet. Slutligen inses ock af det här anförda, 
att alla rättspligter måste vara till sin natur 
negativa, emedan de blott uttrycka den nega
tiva fordran att icke kränka någons rättighet: de 
uttrycka icke ett bud, utan ett förbud; icke 
något, som jag har att göra, utan något, hvar
ifrån jag liar att afhåiia mig.

Yi liafve funnit, att det i den förnuftiga 
varelsens natur såsom Person grundade begreppet 
om rättighet äger på en gång en logisk riktig
het för tanken och en karakter af sedlig 
helgd. Men i och med detsamma, som detta 
begrepp äger en sedlig helgd, får det tillika en 
religiös helgd, i följd af det nödvändiga sam
band, som äger rum mellan Sedligheten och Reli
gionen. Det tillhör Sedeläran att utreda detta



samband, eller att visa huru Sedlighetens idé 
måste betraktas äfven ur en religiös synpunkt, 
såsom ett i menniskans medvetande gifvet ut
tryck af en till sitt väsende god eller helig, 
G u d o m lig v i 1 j a, i h vilket hänseende menniskans 
Sedlighet måste innebära den menskliga viljans 
och det deremot svarande handlingssättets full
komliga öfverensstämmelse med den Gudomliga 
viljan, och menniskan således i hela sitt lifhafva 
att betrakta sig såsom en organ för den Gudom
liga viljans utförande i veriden. Yi måste öfver- 
lemna det åt Sedeläran att utveckla denna reli
giösa åsigt af Sedligheten, att framställa den i 
dess fulla renhet, och att undanrödja de förvillel
ser, genom hvilka den ofta blifvit förfalskad. Men 
det är klart, att så vida Sedlighetens ide' betrak
tas ur denna religiösa synpunkt, såsom ett i menni
skans medvetande gifvet uttryck af en Gudomlig 
vilja, måste ock menniskans genom denna idé 
gifna sedliga bestämmelse blifva att anse såsom 
en af Gud åt menniskan anvisad bestäm
melse: detta är nemligen alldeles detsamma, 
som att menniskan, enligt livad nyss nämdes, 
har att i hela sitt lif betrakta sig såsom en organ 
för den Gudomliga viljans utförande i veriden, 
eller såsom ämnad att ifrån sin bestämda plats 
i veriden med hela sin individuella kraft med
verka till den fortgående utvecklingen och realisa
tionen af en Gudomlig verldsplan, Derigenom 
åter, att menniskans sedliga bestämmelse på detta 
sätt betraktas såsom en af Gud åt menniskan an
visad bestämmelse, måste ock det genom person
ligheten gifna och genom menniskans sedliga be
stämmelse helgade anspråket att få lefva och ver
ka såsom Person visa sig såsom en af Gud åt



fii en a i s ka il gifven auktorisation att lefva 
och verka såsom sjelfständigt handlande Person, 
emedan det endast är såsom sådan, som menni- 
skan kan uppfylla sin af Gud gifna bestämmelse, 
och lefva för den Gudomliga viljans utförande i 
verlden. Härigenom får således begreppet om 
rättighet äfven en religiös helgd, hvilken lik
väl i grunden ej är något annat än dess redan 
liämda sedliga helgd, sådan denna visar sig då 
Sedlighetens ide uppfattas i sin religiösa betydel
se, såsom ett i menniskans medvetande gifvet 
uttryck af en helig, Gudomlig vilja. Den sedliga 
sinnesförfattningen i dess fulla renhet utgör til
lika den rena, ifrån all Superstition afsöndrade 
religiösa sinnesförfattningen: derigenom visar sig 
den sedliga helgd, hvilken begreppet om rät
tighet får genom menniskans sedliga bestämmelse, 
såsom en på en gång sedlig och religiös 
lielgd.

Begreppet om rättighet, i dess här angifna 
betydelse, äger visserligen sin nödvändiga gilltig- 
het, äfven om man till en början abstraherar ifrån 
begreppet om en koexistens af flera perso
ner, och således tänker sig blott en individ, vare 
sig ensam i den sinnliga verlden, eller åtminstone 
så långt skild ifrån alla andra, att han icke med 
dem kan hafva något slags gemenskap. Emedler- 
tid är det dock klart, att det måste vara i det 
ömsesidiga förhållandet mellan koexisterande in
divider, som detta begrepp får sin förnämsta an
vändning. Under förutsättning af en sådan koexi
stens al tvenne eller flera förnuftiga varelser i en 
och samma sinnliga verld* der de komma i berö



ring med livarandra, och genom sin verksamhet 
kunna utöfva ett inflytande på hvarandra, måste 
vi tillägga livar och en af dem det liär nämda, 
genom menniskans personlighet gifna ocli genom 
dess sedliga bestämmelse helgade anspråket att få 
lefva och verka såsom Person. Det blir följakt
ligen en nödvändig förnuftets fordran, att detta 
anspråk, såsom för alla de koexisterande indivi
derna lika gültig t, skall för dem alla tillfreds
ställas. Härigenom uppkommer begreppet och 
fordran af ett sådant forhållande dem emellan, i 
hvilket livars och ens förnuftsenliga anspråk att 
få lefva och verka såsom Person är af alla de 
andra erkändt och respekteradt. Detta förhållan
de dem emellan utgör ett Rättsförhållande. 
Det är härvid genast klart, att begreppet och for
dran af ett sådant måste äga samma karakter på 
en gång af logisk gill tighet, och derjemte af 
sedlig och religiös helgd, som sjelfva be
greppet om rättighet. På denna förnuftets fordran 
al ett rättsförhållande mellan koexisterande för
nuftiga varelser måste vi nu närmare fästa vår 
uppmärksamhet.

Det är tydligt, att denna fordran i och med 
detsamma den innebär, att hvar och en af de 
koexisterande individerna skall få lefva och verka 
såsom Person, tillika måste, såsom en följd dcr- 
af, bjuda, att ingen af dem må förnärma någon 
annans förnuftsenliga anspråk att lefva och verka 
såsom Person. Frågan blir då, huruvida och i 
livilken mening någon af dem kan förnärma detta 
en annans anspråk. Rättigheten att lefva och 
verka såsom Person innebär ett anspråk på fri 
inre och yttre verksamhet. livad härvid först 
den inre verksamheten beträffar, så kan väl in-



pen likasom intränga i en annans inre, oeli der- 
igenom omedelbart hindra eller npphäfva lians 
JVia inre verksamhet; men på ett medelhart 
sätt, eller förmedelst .sin yttre verksam
het, kan likväl (enligt livad längre fram skall 
tydligare utredas) den ene förhindra, eller åtmin
stone försvåra, den andres inre verksamhet, livad 
åter den yttre verksamheten beträffar, så är klart, 
alt då de koe.visterande individerna lefva i en 
och samma sinnliga verld, och i denna måste ut- 
cfYa sin yttre verksamhet, blir det der i ge nom för 
dem möjligt alt störa hvarandras yttre fria verk
samhet, eller att förhindra uppnåendet af hvar
andras afsigter. Den ene kan t. ex. bemäktiga 
sig och efter sina afsigter använda samma yttre 
föremål, af hvilket den andre önskade att för 
sina ändamål begagna sig o. s. v. Härigenom bin
det således möjligt, alt den ene kan genom sin 
yttre verksamhet förnärma den andres fornufts- 
enliga anspråk på fri verksamhet, eller hans an
språk att få lefva och verka såsom Person; och 
det är klart, att detta ofta skulle inträffa, om 
livar och en af dem sträckte sin yttre verksam
het så långt, som hans fysiska kraft det med- 
gåfve. Om detta nu icke skall äga rum, eller 
om hvars och ens anspråk att lefva och verka 
såsom Person skall hlifva af livar och en annan 
erkändt och respekteradt, så fordias dertill, att 
livar och en athåller sig ifrån all sådan ut- 
öfning al sin yttre verksamhet, som skulle stå i 
strid med någon annans förnuftsenliga anspråk på 
fri verksamhet, eller med andra ord, att hvar 
och en al dem så vida inskränker sin yttre 
verksamhet, att den kan stå tillsammans med 
b var och en annans förnuftsenliga anspråk att få



lefva och verka såsom Person, Det är klart, att 
det endast är under vilkor af en sådan inskränk
ning af hvars och ens yttre verksamhet, som de 
alla kunna lefva och verka såsom Personer. Den 
utgör följaktligen ett oundgängligt vilkor för möj
ligheten af en koexistens af flera Personer, såsom 
Personer, i en och samma sinnliga verld, och den 
erfordras således till möjligheten af ett rättsför
hållande mellan förnuftiga varelser.

I följd liäraf innehåller den här ifrågavaran
de fordran af ett rättsförhållande mellan förnuf
tiga varelser tvenne väsendtliga momenter, ett 
positift och ett ne ga ti ft. I positif t hänseen
de innehåller den nemligen den fordran, att hvar 
och en af dem skall få lefva och verka såsom 
Person, eller fordran af hvars och ens fria 
inre och yttre verksamhet; i negatift hän
seende åter innehåller den en fordran, att ingen 
af dem skall hindra någon af de andra att lefva 
och verka såsom Person, d. v. s. fordran af en sådan 
inskränkning af hvars och ens fria verksamhet, 
att den kan stå tillsammans med livar och en 
annans rättighet att lefva och verka såsom Per
son. Det förra eller positiva momentet har sin 
grund i sjelfva personligheten* det senare eller 
negativa uppkommer genom begreppet om en 
koexistens af flera personer i en och sam
ma sinnliga verld, och uttrycker ett oundgäng
ligt vilkor för möjligheten af deras koexistens så
som Personer. Det förra handlar både om det 
inre och det yttre, eller utgör den genom per
sonligheten gifna auktorisationen på en gång till 
fri inre sjelfbestämning och till fri yttre verk
samhet: det senare handlar deremot blott om 
det yttre, nemligen om förnuftets fordran afen



inskränkning af hvarje med andra koexisterande 
Persons yttre fria verksamhet. Bada dessa mo
menter äro på det sätt förenade, att häda ound
gängligen erfordras till ett rättsförhållande mellan 
koexisterande förnuftiga varelser. Men i sjelfva 
begreppet visar sig det positiva såsom det före
gående; det negativa åter såsom det efter
följande. Det positiva är i begreppet det före
gående, emedan det är omedelbart gifvet i och 
med menniskans personlighet: det negativa åter 
är i begreppet det efterföljande, emedan det först 
uppkommer under förutsättning af en koexistens 
af liera Personer i en och samma sinnliga verld, 
och endast uttrycker den inskränkning, hvilken 
hvarje förnuftig varelse i utöfningen af sin fria 
verksamhet måste linna sig uppfordrad att under
kasta sig, i foljd af sin koexistens med andra för
nuftiga varelser, livilka äga samma anspråk, som 
han sjelf, att få lefva och verka såsom Personer,

Häraf är vidare klart, att det endast vore 
genom ett missförstånd, som man deraf, att be
greppet om ett rättsförhållande innebär en for
dran af en inskränkning af b vars och ens fria 
verksamhet, skulle kunna draga den slutsatsen, 
att detta begrepp har en blott négatif betydelse. 
T ver tom innehåller det i första rummet något 
positift, nemligen hvarje förnuftig varelses genom 
dess personlighet gifna och genom dess sedliga 
bestämmelse helgade anspråk att få lefva och verka 
såsom Person, eller dess anspråk på fri inre och 
yttre verksamhet. Detta positiva är i tanken det 
första, det, hvarifrån vi vid allt begrepp om rät
tighet och om ett rättsförhållande måste utgå. 
Men till detta första eller positiva kommer, så
som det andra eller negativa momentet, begrep-



pet ocli fordran af en inskränkning af hvars och 
ens fria yttre verksamhet, såsom elt oundgäng
ligt vilkor för en koexistens af flera Personer, 
såsom sådana, i en och samma sinnliga verld, 
eller med andra ord, såsom ett oundgängligt vil
kor för uppfyllandet af sjelfva den i det första 
momentet liggande fordran, under förutsättning 
af en koexistens af liera Personer i en och sam
ma sinnliga verld.

Af det anförda följer, att begreppet om ett 
rättsförhållande i detta ords här angifna betydel
se, med de t venue till detsamma hörande och 
för detsamma väsendtliga momenterna, innebär 
ett sådant förhållande mellan de koexisterancle 
individerna, i hvilket livar och en af dem äger 
en begränsad krets för sin fria verksam
het, inom hvilken han fritt får verka, men ut- 
öfver hvilken han ej får sträcka sin verksamhet. 
Hvar och en har på ena sidan ett genom dess 
personlighet gifvet anspråk på fri verksamhet, 
Ii vilket anspråk erkännes såsom förnuftsenligt och 
gill tigt; men på den andra bestämmes en gläns 
lör denna fria verksamhet genom begreppet om 
hans koexistens med andra förnuftiga varelser: 
hans förnuftsenliga anspråk blir således blott ett 
anspråk på fri verksamhet inom denna gräns, 
hvilken det är förnuftets fordran, att han ej må 
öfverskrida. Denna begränsade krets för hvars 
och ens fria verksamhet kan kallas hans Rätts- 
sfer. Med afseende härpå blir då ett rättsför
hållande ett sådant förhållande mellan förnuftiga 
och fria varelser, i hvilket livar och en af dem 
har sin genom det förenade afseendet på hans 
egen och alla andras personlighet bestämda, och 
genom hans sedliga bestämmelse helgade rättssfer.



Och det fullt bestämda begreppet om rättighet, 
sådant detta utvecklar sig och äger sin använd
ning i en koexistens af flera i en och samma sinn
liga verld lefvande förnuftiga varelser, blir i följd 
häraf det, alt rättighet utgör en förnuftig varel
ses genom dess personlighet gifna och genom dess 
sedliga bestämmelse helgade anspråk att få lefva 
och verka såsom Person inom den rättssfer, eller 
den krets för dess fria verksamhet, hvars gräns 
är bestämd genom begreppet om en koexistens 
af flera förnuftiga varelser, hvilka alla äga samma, 
genom deras personlighet gifna och genom deras 
sedliga bestämmelse helgade anspråk att få lefva 
och verka såsom Personer.

Genom det, som här blifvit nämdt rörande 
begreppet om ett rättsförhållande mellan förnuf
tiga varelser, ledas vi äfven att inse, huruvida och 
i hvilken mening i den filosofiska Rättsläran kan 
blifva fråga om en Lagstiftning för menniskans 
fria verksamhet, en så kallad Rätts-lagstift
ning. Sjelfva begreppet om rättighet innehåller 
väl hvarken ett bud eller ett förbud, utan blott 
en genom medvetandet af personlighet gifven 
auk torisa tion till fri verksamhet; och det vore 
derföre utan tvifvel ett oriktigt förfarande, att i 
Rättslärans framställning utgå ifrån en så kallad4 O O

Rättslag, såsom det första, och att af denna här
leda begreppet om rättighet. Men under förut
sättning af en koexistens af flera förnuftiga varel
ser, innebär den derigenoin uppkommande fordran 
af ett rättsförhållande dem emellan en föreskrift 
Jför deras fria verksamhet i deras ömsesidiga gemen
skap med hvarandra, och det är denna föreskrift,



som utgör livad man kallar Rätts-lagen. För- 
nuftets fordran af ett rättsförhållande mellan för
nuftiga varelser innehåller, att livar och en af dem 
skall kunna lefva och verka såsom Person. Den 
föreskrift, hvilken härigenom är gifven för livar 
och en af dem, kan uttryckas genom regeln: Be
handla livarje förnuftig varelse såsom en 
Person, eller, hviiket är alldeles detsamma: 
Handla i öfverensstämmelse med begrep
pet om ett rättsförhållande mellan för
nuftiga varelser. Det är klart, att denna Lag, 
i likhet med sjelfva begreppen om rättighet och 
om ett rättsförhållande, har på en gången logisk 
gill tighet i och för tanken, och tillika en sed
lig och religiös helgd, såsom uttryckande ett 
oundgängligt vilkor for uppnåendet af de för
nuftiga varelsernas sedliga bestämmelse. Vidare 
ar det tydligt, att denna Lag egentligen är till 
sin betydelse négatif, emedan den ej innebär 
något annat än ett förbud för hvar och en af 
de koexisterande förnuftiga varelserna att handla 
emot begreppet om ett rättsförhållande dem emel
lan. Den uttrycker icke något, som jag har att 
göra, utan blott något, hvarifrån jag har att af- 
hålla mig. Rättse n lig t, eller rätt i ordets 
juridiska bemärkelse, kallas då det handlingssätt, 
soin öfverensstäminer med denna Lag, eller med 
begreppet om ett rättsförhållande mellan förnuf
tiga och fria varelser; rättsstridigt åter, eller 
orätt i ordets juridiska bemärkelse, det, som 
strider deremot. Och då det endast är genom 
sina yttre handlingar, som de koexisterande för
nuftiga varelserna kunna hindra eller störa b var
andras fria verksamhet, så är klart, att, enligt 
livad ock redan i det föregående blifvit liämdt,



begreppen om det rätlsenliga oeli rättsstridiga en
dast röra mennisk ornas yttre verks a m het, deras 
yttre handlingars öfverensstämmelse med, eller 
strid emot, begreppet om ett rättsförhållande mel
lan förnuftiga varelser, utan afseende på den inre 
sinnesförfattning, eller den viljans bestämning, af 
h vilken dessa handlingar ledt sitt ursprung. Då 
man i Rättsläran undersöker, huruvida någon 
handlat rättse n lig t eller rättsstrid ig t, måste 
således frågan endast blifva om hans yttre hand
lingssätt, nemligen huruvida detta öfverensstäm- 
mer med, eller strider emot, begreppet om ett 
rättsförhållande mellan förnuftiga och fria varel
ser, hvaremot frågan om den inre sinnesförfatt
ning, af hvilken detta handlingssätt blifvit för- 
anledt, här ligger utom kretsen för vår under
sökning, och blott hör till Sedeläran.

Begreppet om ett rättsförhållande förutsätter 
en koexistens af flera personer, hvilka iden sinn
liga verlden lefva så nära hvarandra, att de ge
nom sin verksamhet kunna äga ett inflytande på 
hvarandras tillstånd. Detta begrepp har således 
endast i en sådan koexistens sin betydelse oeli 
sin användning. Om jag åter frågar mig: hör 
jag enligt förnuftets fordran lefva i en sådan be
röring och gemenskap med andra utom mig varan
de individer? så innehåller det blotta rättsbegrep- 
pet, såsom sådant, icke något svar på denna frå
ga. Om jag ville aflägsna mig så långt ifrån alla 
andra menniskor, att jag hvarken genom min 
verksamhet kunde äga någon inflytelse på deras 
tillstånd, eller sjelf erfara någon inflytelse af deras 
verksamhet, så skulle jag dermed icke handla 
emot rättsbegreppet och rättslagen, emedan jag 
derigenom icke kränkte någon annans rätt. Om
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jag således för ett ögonblick ville abstrahera ifrån 
Sedlighetens ide, så skulle det visa sig såsom 
öfverlemnadt åt mitt välbehag att lefva eller icke 
lefva i en sådan beröring med andra personer, 
och begreppet om ett rättsförhållande skulle då 
egentligen blott innehålla den fordran, alt jag, 
så vida jag vill lefva i en beröring med andra, 
skall behandla livar och en af dem såsom Per
son. Men deraf får man dock ej sluta, att det i 
sjelfva verket är öfverlemnadt åt mitt af ingen 
Lag bundna godtycke, att lefva tillsammans med 
andra eller icke. Ty livad det blotta rättsbegrep
pet här lemnar obestämdt, bestämmes genom Sed
lighetens ide. Denna gör det nem ligen till en 
pligt för hvarje i den sinnliga verlden lefvande 
förnuftig varelse, att, så vida icke yttre hinder 
göra det för honom omöjligt, lefva tillsammans 
med andra, emedan det endast är i och genom 
en sådan sammanlefnad, och den derigenom upp
kommande vexelverkan mellan honom och andra 
personer, som han kan fullständigt uppnå sin egen 
sedliga bestämmelse, och befrämja uppnåendet af 
andras.

Under förutsättning åter af en sådan sam
manlefnad, blir frågan om en utstakning af en 
rättssfer for livar och en af de koexisterande in
dividerna. Frågar man, livad det är, som skall 
bestämma vidden och gränsen af denna rättssfer, 
så har man ingen annan grund for denna bestäm
ning, än den förnuftets fordran, att livar och en 
af dem skall kunna lefva och verka såsom Per
son. Huruvida nu denna förnuftsfordran leder 
till en sådan fullt bestämd och noggrann utstak-uu
ning af hvars och ens rättssfer, som till ett verk
ligt och stadgadt rättsförhållande förutsattes, vi-



sar sig här ännu för oss såsom oafgjordt: det är 
endast längre fram, genom den speciellare utveck
lingen af det här blott i allmänhet angifna be
greppet om ett rättsförhållande, som detta kan 
blifva afgjordt.

Begreppet om ett rättsförhållande innebär 
ett forbnd för livar och en att sträcka sin fria 
verksamhet utofver gränsen af sin rättssfer, eller, 
hvilket är detsamma, ett förbud att göra något 
intrång inom en annans rättssfer. Om man åter 
frågar, lmru livar och en inom sin rättssfer 
har att handla, eller att utöfva sin fria verk
samhet, så är det klart, att det blotta rätts
begreppet och rättslagen icke innehåller något svar 
på denna fråga. Rättsbegreppet innehåller för 
livar och en förnuftig varelse en auktorisation tiil 
fri verksamhet inom den gräns, som bestämmes 
genom det förenade afseendet på hans eget och 
alla andras lika giiltiga anspråk att få lefva och 
verka såsom Personer, samt ett förbud att sträcka 
sin verksamhet utofver denna gräns; men deraf 
kan man ej härleda någon bestämning af huru 
livar och en inom denna gräns bör utöfva sin 
fria verksamhet, eller begagna sig af sina inom 
denna gräns liggande rättigheter. Huru jag inom 
min rättssfer skall han ila, visar sig således såsom 
något, som på den blotta Rättens ståndpunkt är 
obestämdt, eller lemnadt åt mitt godtycke: det 
visar sig, med andra ord, såsom i juridisk me- 
ni n g i nd i ffe re n t. Men det är cj derföre m o ra- 
liskt indifferent: det är cj i sjelfva verket 
öfveriemuudt ät mitt godtycke, utan det bestäm
mes genom Sedlighetens ide. Då denna iieniligen 
bestämmer menniskans pligter, så innebär deinia 
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bestämning för livar ocli en, ej blott ett förbud 
att öfverskrida gränsen af sin rättssfer, utan äfven 
en föreskrift burn lian inom sin rättssfer i 
b v a r j e ögonblick af sill 1 i f b ö r handla, 
till uppnående af sin sedliga bestämmelse. Rätts- 
läran, som blott liar att sysselsätta sig med ut- 
stak ningen af b vars och ens rättigheter, måste 
således öfveilemna det åt Sedeläran att bestämma, 
huru livar och en i hvarje ögonblick af sitt lif 
bör begagna sig af sina rättigheter.

Härmed sammanhänger, hvad redan i det 
föregående blifvit an förd t, att nemligen Rättens 
omfång är vidsträcktare än Piigtens. Rättens om
fång bestämmes för hvar och en genom det för
enade afseendet på hans och alla andras anspråk 
att få lefva och verka såsom Personer. Men in
om denna rättssfer bestämmer Sedlighetens ide, 
genom utstakningen af hvars och ens pligter, hu
ru han i livarje ögonblick af sitt lif bör handla. 
Hvars och ens af den moraliska Lagen föreskrifna 
handlingssätt kommer derigenom att utgöra något, 
som ligger inom hans rättssfer, en inom den
samma fallande yttring af fri verksamhet. Rätts
begreppet, som utstakar åt mig en viss sfer för 
min fria verksamhet, men ej bestämmer huru 
jag inom denna sfer bör handla, lemnar derigenom 
ett mer eller mindre betydligt utrymme åt min 
fria verksamhet. Det är inom denna sfer, som 
Sedlighetens ide' bestämmer, livacl som i livarje 
ögonblick är min pligt. Deraf är klart, att Sed
lighetens ide inskränker min fria verksamhet in
om trångare gränser, än dem, hvilka äro för den
samma utstakade genom begreppet om ett rätts
förhållande. Derföre kan det gifvas mången ytt
ring af min fria verksamhet, som ej strider emot



begreppet om ett rättsförhållande, eller emot rätts
lagen, och som således på den blotta Rättens 
ståndpunkt icke visar sig såsom förbuden; men 
som det oaktad t strider emot Sedlighetens idé, 
eller är förbuden genom den moraliska
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-vida han inom denna sfer handlar enligt sin sed»* 
liga bestämmelse eller ej, endast nr ansvarig in
för Gud och sitt eget samvete, men ej inför nå
gon i den sinnliga verlden med honom koexiste- 
rande förnuftig varelse, eller att ingen sådan är 
berättigad att i detta hänseende öfver honom till
välla sig någon uppsigt eller något förmynderskap. 
Ett sådant skulle jag likväl tillvälla mig, om jag 
blott så vida erkände och respekterade hans rät
tighet till fri verksamhet, som jag funne honom 
af densamma göra ett med Sedlighetens ide Öfver- 
ensstämmande bruk. Jag skulle derigenom icke 
behandla honom såsom en Person, en sig sjelf 
bestämmande förnuftig varelse. Begreppet om ett 
rättsförhållande innebär således den fordran, att 
livar och en skall afhålla sig ifrån allt intrång 
inom en annans rättssfer, utan afseende på huru 
den andre inom denna sfer handlar, så vida han 
blott icke med sin verksamhet öfverskrider dess 
gräns, och derigenom gör intrång inom någon an- 
jians rättssfer.

Den i ocb med begreppet om en koexistens 
af förnuftiga varelser uppkommande fordran af 
en förnuftsenlig utstakning af hvars och ens rätts
sfer visar sig för tanken såsom ett uttryck af 
livad man kan kalla en utdelande Rättvisa, 
d. v. s. en sådan, som tilldelar livar och en livad 
honom rätteligen tillkommer (Suum cuique tri
bu ens). Detta utgör den första modifikation, 
under hvilken Rättvisans ide' inom den lilosc- 
fiska Rättslärans område förekommer, eilen den 
funktion af densamma, genom hvilken den första 
grunden lägges till ett rättsförhållande mellan



mcimislvor. På de ytterligare modifikationer, un
der livilka Rättvisans idé förekommer, eller på 
tie funktioner af densamma, li vilka yttra sig i 
hi be hållande t af ett en gång in iord t rättsför
hållande, samt i dess återställande, då det 
biifvit rubhadt, få vi längre fram tillfälle att 
fästa vår uppmärksamhet. Dessa modifikationer 
af den i juridiskt hänseende betraktade Rätt
visan svara inom Rättslärans område emot livad 
man i Sedeläran kallar Rättvisa i detta ords etlii- 
ska betydelse, hvarmed man menar Sedligheten 
eller Dygd en i en af dess hufvudmodifikationer, 
liemligen den sinnesförfattning, och det deremot 
svarande handlingssätt, som yttrar sig i alla rätts- 
piigters noggranna iakttagande.

Den genom den utdelande Rättvisan gifna 
förnuftsenliga utstakningen af hvars och ens rätts- 
sfer kan äfveu betraktas och framställas såsom ett 
uttryck af cn till sin natur allmän, eller 
objektift allmän, förnuftig vilja, hvilken, 
såsom gifven i och med förnuftets väsende, i 
sjelfva verket finnes bos b varje förnuftig varelse, 
oeh således är för alla förnuftiga varelser gemen
sam, ehuru den hos särskilda individer kan före
komma mer eller mindre utvecklad, mev eller 
mindre höjd Lill klarhet för medvetandet. Den
na till sin natur allmänna, förnuftiga vilja är 
üter ej något annat, än ett i det menskliga med
vetandet gilvet uttryck af den Gudomliga vil
jan, hvilket utgör rättsbegreppets i det föregående 
redan angilna religiösa betydelse. Man får så
ledes ej deraf, alt rättsbegreppet handlar om ut
stakningen al en bestämd sfer for koexis te ran
de individers fria verksamhet, draga den slut
satsen, att d^tta begrepp utgör ett uttryck af nä-



crot enskildt, af l)Iott individuella viljor. 
Det utgör tvertom till sitt väsende något allmänt 
och nödvändigt, ett uttryck af en till sin 
natur allmän, förnuftig vilja, och hvarje indi
vids enskilda vilja är blott så vida en rätts- 
enlig, förnuftig vilja, som den i alla sina yttrin
gar ö f v er e n ss tä mm e r med denna till sin natur 
allmänna vilja, och med det genom densamma 
gifna begreppet om ett rättsförhållande mellan 
förnuftiga varelser.

Då vi, enligt allt det här anförda, tänke oss 
en genom förnuftet fordrad och bestämd utstak- 
ning af hvars och ens rättssfer, visar det sig så
som möjligt, att någon af de i beröring med hvar
andra lefvande individerna gör ett intrång in
om en annans rättssfer, och derigenom rub
bar den ifrågavarande utstakningen. Det är klart, 
att h varje sådan rätts kränkning måste inne
bära en yttring af en individuell vilja, som är 
i strid mot den till sin natur allmänna, förnufti
ga vilja, af hvilken utstakningen af hvars och ens 
rättssfer är ett uttryck. En sådan rättskränkning 
kan, då vi tage detta ord i dess vidsträcktaste 
bemärkelse, tänkas under trenne olika modifika
tioner. Först och främst låter det hemligen 
tänka sig, att någon gör ett anspråk på det, 
som ligger inom en annans rättssfer, icke med 
afsigt att kränka den andres rätt, utan af okun
nighet om huru långt den sträcker sig, eller af 
oförmåga att be döm ma dess vidd och gräns. 
1 detta fall uppkommer en o uppsåtlig rätts
kränkning , hvilken är den lägsta graden af 
rätts violation. Här är den violerandes enskilda



vilja icke t strid med den i allmänhet be
traktade förnuftiga viljan: den är tvertom i 
Öfverensstämmelse med denna, eller det måste 
antagas vara den ifrågavarande personens afsigt 
att handla i ofverensstämmelse med densamma; 
men han misstager sig vid frågan om tillämpnin
gen af den allmänna förnuftiga viljan på det 
speciella fallet, och hans enskilda vilja kommer 
derföre, oaktadt sin öfverensstämmelse med den 
i allmänhet betraktade förnuftiga viljan, lik
väl i en strid mot denna förnuftiga vilja, betrak
tad i dess tillämpning på ett visst speci
ellt fall. För det andra låter det tänka sig, 
att någon, som sjelf vet huru långt en annans 
rättssfer sträcker sig, begagnar sig af denne andres 
okunnighet derom, eller af hans oförmåga att be- 
döiuma det ifrågavarande förhållandet, for att 
förnärma hans rätt, under det att han ger 
sig ett sken af att respektera den. I detta 
fall uppkommer en uppsåtlig rättskräukning, grun
dad på hvad man kallar bedrägeri. Ett sådant 
utgör yttringen af en enskild vilja, som i sjelfva 
verket är i strid, icke blott mot den i sin til
lämpning på ett speciellt fall betraktade, ulan äl
ven mot den i allmänhet betraktade förnuf
tiga viljan; men den förra är likväl i en sken
bar öfverensstämmelse med den senare. Den 
tredje, och om ej moraliskt brottsligaste (ty i 
moraliskt hänseende är den närmast föregående 
utan tvifvel lika brottslig), likväl gröfsta och mest 
uppenbara arten af rättskräukning är den, som 
äger rum, då någon gör ett intrång inom en an
nans rättssfer, utan att gifva sig något sken af 
att respektera den, i bvilket fall således rätts- 
kränkningen sker, icke genom bedrägeri, utan



medelst öppet vald. Detta utgör då yttringen 
af en enskild vilja, livilken, likasom vi«l bedrä
geri, är i strid, icke blott mot den i sin speci
ella tillämpning betraktade, utan äfven mot den 
i allmänhet betraktade förnuftiga viljan, men 
utan att, såsom vid bedrägeri, vara i en sken
bar öfve rens stäm mel se med densamma. 
Här försvinner tverlom allt sken af den enskilda 
viljans öfverensstämmelse med den allmänna: den 
förras strid mot den senare framträder öppet och 
med full tydlighet. Derföre utgör detta en rätts- 
kränkning i ordets egentligaste och fullständigaste 
bemärkelse.

Alla dessa arter af rättskränkning innebära, 
ehuru på olika sätt, en rubbning af den på den 
allmänna förnuftiga viljan grundade utstakningen 
af hvars och ens rättssfer. I hänseende till dem 
alla gäller då, att förnuftet, i och med detsamma, 
som det tilldelar livarje person en genom hans 
personlighet gifven, och genom hans sedliga be
stämmelse helgad rättssfer, också auktoriserar ho
nom att bibehålla densamma, och således att 
förhindra eller upphäfva det genom en rätts- 
kränkning skeende intrånget inom den. Vid den 
förstnämda arten af rättskränkning, som endast 
är föranledd af den handlandes oförmåga att be- 
clömma huru långt hans egen och en annans lätt 
sträcker sig, eller der hans enskilda vilja är i 
öfverensstämmelse med den i allmänhet betrak
tade förnuftiga viljan, och blott misstager sig vid 
frågan om dess tillämpning på ett enskild t fall, 
kan det till rättskränkningens förhindrande eller 
upphäfvande ej fordras något annat, än att den 
okunnighet, livaraf rättskränk ningen föranledes, 
blir upphäf ven, ciler att den handlande upplyses



ein liuru langt lians egen ocli den andres rätts- 
sfer i sjelfva verket sträcker sig. Detta måste 
ske genom hvad man kaliar slitandet af en 
rättstvist, livilket liestår deruti, att den fornt 
i något hänseende tvifvelsmåi eller tvist under
kastade gränsen mellan tvenne personers rättssferer 
med full noggrannhet oeli säkerhet hestämines, 
hvarigenom den enes anspråk på något, som rätte
ligen hör anses ligga inom den andres rättssfer, 
tillbakavisas såsom orättmätigt. Inom Staten, der 
det gifves en till utstakande och skyddande af 
livars och ens rätt stiftad offentlig Makt, sker 
detta genom livad man kallar den civila Rätte
gången. Der vi åter ännu icke tänke oss någon 
Stat, och således ej heller någon borgerlig Jag— 
skip ning, skulle detsamma, så vidt möjligt voie, 
tänkas ske genom en förlikning, eller en li i- 
villigt, ingången öfvercnskoin melse mellan de 
tvistande, ämnad att upplvsa den ene om orätt- 
mätigheten af hans anspråk, och att på ett for 
båda tillfredsställande sätt utstaka gränsen mellan 
deras rättssferer. Vid den andra arten af rätts- 
kränkning, eller den, som grundar sig pä be
drägeri, erfordras till dess undanrödjande först 
oeli fiärast, att den bedragne kommer till ett 
klart begrepp om sin rätt, eller om den verkliga 
orättmätigheten af den andres skenbart rättmätiga 
förfarande. Sedan detla är vunnet, måste den 
violerande antingen godvilligt afstä ifiån sitt orätt— 
mäLiga handlingssätt, eller oek öfvergår delta i 
den tredje arten af rättskränkning, nemligen den, 
der den enskilda viljan är i öppen strid mot 
den både i allmänhet oeli i sin tillämpning på 
det speciella fallet betraktade förnuftiga viljan. 
Hvad åter denna tredje art af rättskränknujg be



träffar, sa är klart, att då rättskränkningen här 
icke är dold under något sken af rätt, utan fram
träder på ett oppet och otvifvelaktigt sätt, såsom 
en af en rätlsstridig vilja föranledd kraftyttring, 
måste dess förhindrande eller undanrötljande be
stå i en motsatt kraftyttring, genom hvilken den 
förra hämmas eller tillbakadrifves. Detta till— 
hakadrifvande utgör livad vi kalle ett forsva
rande eller skyddande af den angripna rättig
heten. Vi komme härigenom till det för Rätts- 
läran vigtiga begreppet om en förs var srätt.

Allt ifrån början af den filosofiska Rättslärans 
vetenskapliga bearbetning har man, med anled
ning af det omedelbara medvetandets vittnesbörd 
antagit, att all egentligen så kallad, eller såsom 
man äfven uttryckt det, fullkomlig rättighet 
måste tänkas såsom uttvingbar, det vill säga, 
att så snart jag äger en sådan rättighet, är jag ock 
berättigad att med tvång göra den gällande, och 
att med tvång försvara den mot allt främman
de intrång. Kmedlertid har man dock, enligt 
olika åsigter af sjeifva rättsbegreppets ursprung 
och betydelse, på flera olika sätt sökt uppgifva 
grunden till denna tvångs- och försvarsrält. Dess 
rätta grund kan ej vara någon annan än den föl
jande: Då jag tänker mig en genom förnuftet gif- 
ven utstakning af en persons rättssfer, så är all 
sådan verksamhet, genom hvilken någon annan 
försöker att intränga inom denna sfer, något 
rättsstridigt, ett försök att rubba den genom för
nuftet gifiia utstakningen af den ifrågavarande 
personens rättssfer. Den motsatta kraftytt
ring, genom hvilken den angripne afvärjer detta 
intrång, eller mot detsamma försvarar sin rätts
sfer, utgör då endast ett bibehållande af den
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genom förnuftet gifna ntstakningen af bans rätts- 
sfer, eller ett återställande af densamma, om 
den redan l>lifvit rubbad, ocb är der före rätts- 
ocb förnuftsenlig. I oen med detsamma, som 
förnuftet, eller den allmänna förnuftiga viljan, 
tilldelar mig en viss rättssfer, måste den äfven 
berättiga mig till den kraftyttring, som fordras 
till dess bibehållande eller återställande, ocb så
ledes till dess försvarande mot allt främmande 
intrång. I annat fall, eller om jag ej bade en 
sådan försvarsrätt, upplöste sig den genom person
ligbeten gifna ocb genom min sedliga bestämmel
se belgade rättigheten i sjelfva verket i ett intet, 
så snart någon ville försöka att beröfva mig den
samma. Med andra ord kan man äfven fram
ställa denna grund till all försvarsrätt på det sätt, 
att då intrånget inom en persons rättssfer, såsom 
ett mot en sjelfständig förnuftig varelse utöfvadt 
tvång, är något rätts- ocb förnuftsstridigt, så blir 
just derigenoni försvaret, såsom ett mot det 
förra motsatt tvång, eller ett uppliäfvan
de af det rättsstridiga tvånget, rätts- ocb 
förnuftsenligt.

Af det anförda är klart, att all rättighet åt
följes af en försvarsrätt: bäruti består rättens 
ut t vingbarhet; ty att med tvång göra en rät
tighet gällande, är i sjelfva verket aldrig något 
annat, än att med ett tvång forsvara sin rätts
sfer emot någon annans försök att intränga inom 
densamma. Derfore var det, såsom redan i det 
föregående bli f vi t nämdt, en förvillelse, då man 
i äldre framställningar af Rättsläran stundom de
lade rättigheter i fullkomliga ocb ofullkomliga, 
ocb med de förra menade sådana, som man är 
berättigad att med tvång göra gällande; med de



senare A 1er sådana, som man icke är berättigad 
att med tvång göra gällande. Hvad man icke är 
berättigad att med tvång göra gällande, är icke 
en egentlig rättighet, och bör ej så kallas: det 
kan blott utgöra en förnuftsenlig väntan eller för
hoppning, men icke en verklig rättighet. Så kan 
man t. ex. hafva en förnuftsenlig anledning att 
al en annan hoppas eller vänta hjelp, understöd, 
välvilja o. s. v.; men denna väntan utgör icke en 
rättighet i ordets bestämda och egentliga bemär
kelse, och den andres pligt att visa mig välvilja , 
understödja mig o. s. v., är icke en rättspligt, 
utan en kärlekspligt. Då en sådan förnuftsenlig 
väntan i betydligare mån närmar sig intill be
greppet af en rättighet, får den namn af Billig
het; men äfven denna bör dock icke forvexlas 
med den egentligen så kallade Rätten. Den åt
skiljer sig ilrån denna just derigenom, att den 
icke innebär ett anspråk, som man är befogad att 
med tvång göra gällande. Uttvingbarhet är såle
des ett nödvändigt eller väsendtligt kännetecken, 
hörande till begreppet om all verklig eller egent
lig rättighet, ehuru det likväl icke är ett af de 
konstitutiva eller primitiva kännetecken, genom 
hvilka begreppet om rättighet bildas och upp
kommer, utan endast ett härledt kännetecken, 
eller ett sådant, som med nödvändighet följer af 
de konstitutiva. Derföre bör det ej upptagas i 
sjelfva definitionen af begreppet om rättighet, 
emedan en definition af ett begrepp, för att vara 
genetisk, eller angifva sjelfva begreppets uppkomst, 
ej bör innehålla något mera än en sammanfattning 
af alla detta begrepps konstitutiva kännetecken.

Om vi närmare fäste vår uppmärksamhet på 
det bär i allmänhet angifna begreppet om en



försvars- eller tvångsrätt, så finne vi att den 
samma, tagen i sin fullständiga betydelse, såsom 
en rättighet till den kraftyttring, som fordras för 
bibehållandet och skyddandet af min rättssfer, 
kan förekomma under fyra särskilda modifikatio
ner. Den första af dessa består i rättigheten 
till ett försvar i ordets inskränktaste be
märkelse, hvarmed menas det omedelbara upp- 
häfvandet eller tillbakadi ifvandet af en kraft
yttring, genom hvilken någon gör ett intrång in
om min rättssfer, d. v. s. soker att hindra en ut- 
öfninsr af min rättsenliga verksamhet, eller be-O o %

röfva mig något, som ligger inom min rättssfer, 
och hvaraf jag i detta ögonblick är i besitt
ning. Härmed sammanhänger för det andra 
min rättighet att sätta mig i besittning af det, 
som enligt förnuftets fordran bör anses ligga in
om min rättssfer, och att foljakteligen, om så be- 
liöfves, genom ett tvång bemäktiga mig 
detsamma, eller genom ett tvång göra min rät
tighet dertili gällande emot den, som söker hin
dra mig att komma i besittning deraf. Vidare 
låter det tänka sig, att någon genom ett intrång 
inom min rättssfer i sjelfva verket har beröfvat 
mig besittningen af något, som ligger inom den
samma, och h vilket jag forut innehaft. Då i detta 
fall min rättighet icke kan hafva blifvit upphäf- 
ven derigenom, att jag på ett rättsstridigt sätt 
blifvit beröfvad det, hvarom denna rättighet hand
lar, så måste min försvarsrätt äfven nu vara gäl
lande; men den måste här komma att yttra sig 
under en ny eller tredje modifikation, nemligtn 
såsom en rättighet att återtaga, eller åter sä t! a 
mig i besittning af det, som genom det rätts- 
stridiga intrånget blifvit 111ig afhändt. Detta åtci-



tagande utgör då blott ett återställande af‘ den 
förnuftseniiga, men genom intrånget rubbade ut- 
stakuingen af min rättssfer, och är således lika 
l ä Its- och fornuftsenligt, som det forsvar i ordets 
inskränktare bemärkelse, b varigenom denna ut- 
stakning bibehålies orubbad. Men det kan ofta 
hända, att det, som genom ett intrång inom min 
rättssfer biifvit mig afliändt, ieke kan i egentlig 
mening återtagas, emedan det t. ex. är förstördt, 
förtärd t eller förkommet. Då nu min rättighet 
till detsamma ieke härigenom kan hafva upphört, 
och det likväl är enligt sakens natur omöjligt för 
mig att återbekomma samma föremål, så blir frå
gan, huru min fortfarande rättighet att återtaga 
det mig afhända föremålet skall kunna förenas 
med omöjligheten att återbekomma detsamma. 
Det är klart, att dessa båda ej kunna förenas på 
annat satt, än derigenom, att jag, i stället för det 
mig fråntagna, bekommer något, som i ett hän
seende är detsamma, men i ett annat hänsende 
icke .detsamma med det, som är mig afhäudt, 
det vill säga, att jag i stället för det, som biif
vit mig afliändt, bekommer något, som är med 
detsamma jemgodt i värde, eller i hänseende 
till q van ti te ten af dess användbarhet för 
menskliga beliof (ett begrepp, hvilket först 
längre fram kan närmare utredas, ehuru vi här 
måste anticipationsvis nämna detsamma). Detta 
åter utgör livad man kallar ett skadestånd, en 
ersättning for den skada jag lidit genom förlusten 
af det, som biifvit mig afliändt. I detta fall 
måste således min försvarsrätt komma att yttra 
sig såsom en rättighet att fordra och ut- 
kräfva ersättning for den förlust jag lidit ge
nom intrånget inom min rättssfer. Älven detta



utkräfvande af skadeersättning är ej annat ärr ett 
återställande af den genom det rättsstridiga 
intrånget rubbade utstakningen af min rättssfer, 
och är i följd deraf rätts- och förnuftseniigt. 
Detta blir då den f jer de och sista modifikation, 
under liviiken försvarsrätten kan förekomma och 
yttra sig. Att för öfrigt utöfningen af denna för- 
svarsrätt inom Staten, der det gifves en tiil skyd
dande af hvars och ens rätt stiftad offentlig Makt, 
måste i de flesta fall tänkas öfverlemnad åt den
na Skyddsmakt, så att den blott i jeniforelsevis 
få fall må utöfvas af sjelfva den angripne indivi
den, är något, hvarpå vi här, då vi ännu abstra- 
liera ifrån begreppet af en Stat, icke k mine göra 
afseende.

Men äfven då vi ännu abstrahera ifrån Sta
tens ide, k mine vi väcka den frågan, huruvida 
den, som lider ett intrång inom sin rättssfer, i 
ett gifvet fall bör betjena sig af sin försvarsrätt 
eller icke. Denna fråqa kan emedlertid icke be- 
svaras genom det blotta rättsbegreppet, utan en
dast genom en tillämpning af Sedlighetens ide; 
ty det är alltid denna, eller afseendet på min 
genom denna idé gifna sedliga bestämmelse, som 
måste afgöra, i hvilket fall jag bör begagna mig 
afen viss rättighet eller icke. All förbindelse, 
och således äfven förbindelsen att använda min 
försvarsrätt, kan endast grundas på Sedlighetens 
ide. Ehuru nemligen aü rättighet står i ett visst 
sammanhang med menniskans sedliga bestämmel
se, kan den dock stå i ett mer eller mindre nära 
5ammanhang med densamma, och vara af större 
eller mindre vigt for dess uppnående. 1 alla de 
fall, i livilka min angiipra rättighet står i ett 
närmare sammanhang med min sedliga bestäm



melse, ocli är af större vigt för dess uppnående, 
måste Sedlighetens ide' göra det till en pligt för 
mig att genom en utofning af min försvarsrätt 
skydda den emot allt fiammande intrång. Men 
möjligtvis kunna ock vissa andra fali äga rum, 
i hvilka den angripna rättigheten blott står i ett 
aflägsnare sammanhang med min sedliga bestäm
melse, och är af jemforeksevis mindre vigt for 
dess uppnående. I sådana fall låter det tänka 
sig, att Sedlighetens ide af någon ethisk grund 
gor det till en pligt för mig att ieke betjena mig 
af min försvarsrätt.

Då jag åter begagnar mig af min försvars
rätt, blir vidare frågan om en genom förnuftet 
utstakad gräns för densamma, eller huru långt 
jag är berättigad att sträcka det tvång, b vilket 
jag till försvar lör min angripna rättighet använ
der. Det allmänna svaret på denna fråga kan ej 
blifva något annat än det , att jag är berät
tigad att sträcka mitt forsvar så långt, som till 
det fullkomliga skvddan let af min rättssfer er
fordras. Detta innebär nu utan tvifvel först 
och främst rättigheten att afvärja det omedel
bart närvarande anfallet; men endast här
med är dock forsvarsiättens begrepp ännu icke 
uttömdt, ty genom det blotta af väljandet af det 
i detta ögonblick skeende anfallet är min rätts- 
s'er icke fullständigt skyddad. Den som en gång 
gort ett intrång inom min rättssfer, ocli denned 
å laga lagt, att ban ej erkänner eller respekterar 
duna, liar derigenom äfven för framtiden lörsatt 
m g i ett tillstånd af osäkerhet: lian har hos m g 
väckt en grundad farhåga, alt han, älven om det 
närvarande anfallet afvärjes, framdeles torde kom
ma att lika litet respektera mina rättigheter. Min



rättssfer kan således icke anses fullkomligt skyd
dad, innan denna osäkerhet blifvit undanröjd, eller 
innan jag erhållit en tillräcklig säkerhet emot den 
ifrågavarande personens framtida möjliga försök 
att förnärma mina rättigheter. Då nu hans blotta 
löfte att afhålla sig från ytterligare rättskränknin- 
gar icke kan anses gifva mig en sådan säkerhet, 
emedan jag ej har något, som förvissar mig om 
det verkliga uppfyllandet af detta löfte, synes jag 
ej kunna få den ifrågavarande säkerheten på an
nat sätt än derigenom, att jag helt och hållet 
sätter angriparen ur stånd att framdeles göra nå-i 
got intrång inom min rättssfer, hvilket åter icke 
synes fullständigt kunna ske annorlunda än genom 
hans dödande, eller genom tillintetgörandet af 
hans existens såsom en i den sinnliga verlden lef- 
vande varelse. Också skulle, kan man tillägga, 
i fall jag på detta sätt utsträcker mitt sjelfförsvar 
ända till angriparens dödande, hans rätt icke der
igenom kunna sägas vara förnärmad. Ty det lig
ger i begreppet om ett rättsförhållande, att det 
måste tänkas såsom ömsesidigt. En person kan 
blott så vida i förhållande till en annan göra an
språk på en viss rättssfer, som han sjeif å sin 
sida erkänner och respekterar den andres rätt. 
Oin han liar kränkt en annans rätt, så har han 
dermed ock förverkat sin egen. Han har der
igenom sjell upphäft rättsförhållandet dem emel
lan, och försatt sig i ett krigstillstånd mot den 
andre: han har behandlat den andre, icke såsom 
en Person, utan såsom ett förnuftslöst Ting, och 
kan då ej beklaga sig, utan måste tvertom finna 
det naturligt och konseqvent, om den andre be
handlar honom tillbaka såsom ett blott Ting. I

Grub bes Rätts- o. Samh. L. 7,



följd liäraf skulle således försvarsrätten kunna 
tyckas innebära en rättighet för den angripne att 
i anledning af livarje, äfven den minsta, rätts- 
kränkning, sträcka sjelfförsvaret ända till angri
parens dödande. Så skulle det oek i sjelfva ver
ket förhålla sig, om min egen största möjliga säker
het, eller det fullständiga skyddandet af min 
rättssfer, vore det enda, hvarpå jag vid försvars- 
rättens utöfning hade att göra afseende. Men i 
sin verkliga utöfning inskränkes denna förs va rs- 
rätt inom betydligt trångare gränser genom den 
moraliska Lagen. Sedlighetens ide, som i och 
med detsamma den ger en sedlig helgd åt sjelfva 
utstakningen af min rättssfer, såsom erforderlig 
för uppnåendet af min sedliga bestämmelse, ger 
en sådan helgd äfven åt min försvarsrätt, bjuder 
mig tillika att tillerkänna livar och en annan för
nuftig varelse en sedlig bestämmelse, och att, i 
allt livad af mig beror, ieke motverka, utan be
främja dess uppnående. Den ålägger mig der- 
igenom att äfven hos den, som gjort ett intrång 
inom min rättssfer, erkänna och respektera en 
sådan sedlig bestämmelse, och att foljakteiigen, 
äfven i utöfningen af min försvarsrätt, göra ett 
behörigt afseende på denna. Häraf uppkommer 
för mig en förbindelse att i utöfningen at min 
försvarsrätt göra ett förenadt afseende på min egen 
säkerhet, eller skyddandet af min rätt, och på 
angriparens sedliga bestämmelse, livutå uppnående 
jag icke bör göra för honom omöjligt; det vill 
säga, alt, så vidt det låter sig göra, skydda min 
rätt på ett sådant sätt, som icke lör angriparen 
förhindrar uppnåendet af hans sedliga bestämmel
se. Det är klart, att detta genom Sedlighetens 
ide" fordrade afseende på angriparens sedliga Le-



stäramelse måste i betydlig mån mildra försvars- 
rättens utöfning, eller inskränka den inom trån- 
gare gränser än dem, som skulle bestämmas ge
nom det blotta alseendet på min egen säkerhet. 
Afseendet på angriparens sedliga bestämmelse kan 
liemligen ej tillåta mig att i hvilket fall som helst, 
och i anledning af hvilken rättskränkning som 
helst, sträcka mitt sjelfförsvar ända till hans dö
dande. För att, med förenadt afseende på min 
egen och angriparens sedliga bestämmelse, afgöra 
huru långt jag i ett gifvet fall bör sträcka mitt 
sjelfförsvar, har jag alt taga i betraktande, dels 
den angripna rättighetens större eller mindre vigt 
för min egen sedliga bestämmelses uppnående, 
dels beskaffenheten och storheten af den motsatta 
kraftyttring, som erfordras till det närvarande 
anfallets afvärjande, och dels ändteligen den större 
eller mindre faran af angriparens framtida möj
liga försök att göra intrång inom min rättssfer. 
Det gifves visserligen sådana fall, då Sedlighetens 
idé bjuder mig att, med afseende på alla dessa 
momenter tilisammanstagne , sträcka mitt sjelf
försvar ända till angriparens dödande; men det 
gifves ock många andra, i hvilka den bjuder mig 
att icke sträcka mitt försvar ända till denna dess 
yttersta gräns, utan att af aktning för angriparens 
sedliga bestämmelse åtnöja mig med mindre än 
detta. Huruvida det ena eller det andra är 
det rätta, kan emedlertid blott genom en när
mare profiling af hela förhållandet i hvarje sär- 
skiidt fall blifva afgjordt.

Likasom vi genom det i det föregående an- 
gifna begreppet om en förnuftsenlig utstakning af 
livars och ens rättssfer lärt känna Rättvisans 
ide i dess första modifikation, eller såsom en



utdelande Rättvisa; äfvenså utgör begrep- 
pet om försvarsrätten ett uttryck af Rättvisans 
ide i en ny modifikation, nemligen såsom en 
försvarande eller skyddande Rättvisa. Då 
den förra liandlar om det första införandet af 
ett rättsförhållande mellan förnuftiga oeh fria 
varelser; så handlar deremot den senare om bi
behållandet af detta rättsförhållande, eller om 
dess återställande, då det genom ett intrång 
inom någons rättssfer blifvit rubbadt. Huru den
na försvarande eller skyddande Rättvisa åtskiljer 
sig ifrån livad man kan kalla den straffande 
Rättvisan, med hvilken den likväl äfven står i 
ett visst sammanhang, få vi inom Samhällsläran, 
vid undersökningen om den borgerliga Straffmak- 
tens väsende, tillfälle att utreda.

Så vida försvarsrättens utöfning i sjelfva ver
ket skall leda till bibehållandet af ett en gång 
infördt rättsförhållande mellan förnuftiga och fria 
varelser, samt till dess återställande, då det ge
nom ett intrång inom någons rättssfer blifvit rub
badt; så fordras dertill l:o att dess utöfning al
drig må äga rum i annat fall, än då verkligen 
ett intrång sker inom någons rättssfer, hvartill 
åter förutsattes, alt den, som utöfvar denna för- 
svarsrätt, skall med full säkerhet och noggrannhet 
känna vidden och gränsen af sin rättssfer, för att 
kunna i alla förekommande fall rätt bedömma 
när ett intrång inom densamma verkligen äger 
rum eller ej; 2:o att i hvart och ett fall, då ett 
sådant intrång äger rum, och då den angripne i 
anledning deraf använder sin försvarsrätt, han 
må äga tillräcklig kraft, så väl att af värja det 
omedelbart närvarande anfallet, som ock att sätta 
sig i säkerhet mot angriparens möjliga framtida
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anfall ; hvartill ändteligen 3:o, med afseende på 
den genom Sedlighetens ide påbudna mildringen 
af försvarslättens utöfning, kommer den fordran, 
att den angripne aldrig må sträcka sitt sjelfförsvar 
utöfver den gräns, som bestämmes genom det 
förenade afseendet på hans egen säkerhet och an
griparens sedliga bestämmelse. Då vi göre oss 
full reda for hela innehållet af dessa fordringar, 
finne vi, att man icke äger någon tillräcklig viss
het, eller ens sannolikhet, om deras verkliga och 
fullständiga uppfyllande, så länge de koexisteran- 
de individerna icke tänkas förenade under en 
gemensam Styrelse, och så länge i följd deraf 
försvarsrättens utöfning i livart särskildt fall må
ste tänkas ske genom den förnärmade individen 
sjelf, enligt hans enskilda profiling af förhållan
det, och medelst användningen af hans enskilda 
kraft. Ty först och främst har man under denna 
förutsättning, äfven om man finge antaga, att det 
redan här, d. v. s. oberoende af begreppet om 
ett Samhälle, gåfves en möjlighet att med full 
noggrannhet utstaka hvars och ens rättssfer (hvil- 
ket vi tills vidare måste lemna oafgjordt), ingen 
säkerhet derom, att hvarje individ skall kunna 
göra sig full reda för denna utstakning, och såle
des bestämd t känna huru långt hans rättssfer sträc
ker sig, och när ett intrång inom den skett eller 
ej, livilket likväl oundgängligen erfordras, om han 
aldrig i något annat fall skall använda sin försvars- 
rätt, än då verkligen ett intrång skett inom hans 
rättssfer. För det andra har man här lika litet 
någon säkerhet derom, att livar och en, som lider 
något intrång af en annan, skall äga tillräcklig 
makt att antingen afvärja detta intrång i det ögon
blick, då det försökes, eller åtminstone efteråt



kunna återtaga det, som genom detsamma blifvit 
honom fråntaget, eller för detsamma utkräfva er
forderlig skadeersättning, oeh att derjeinte sätta 
sig i säkerhet mot angriparens möjliga framtida 
anfall. Oeh ändteligen har man här lika litet 
någon säkerhet derom, att den, som i ett gifvet 
fall använder sin försvarsrätt, i sjelfva verket 
skall i dess användning hålla sig inom den gräns, 
hvilken bestämmes genom det förenade afseendet 
på hans egen säkerhet oeh angriparens sedliga be
stämmelse. Ur dessa skäl kan man således icke 
vänta det verkliga och fullkomliga uppfyllandet 
al de nämda fordringarne i hänseende till försvars- 
rättens utöfning, så länge denna tänkes ske blott 
genom den förnärmade individen. Om man skall 
kunna vinna någon säkerhet, eller åtminstone sanno
likhet, om de nämda fordringar lies fullständiga 
uppfyllande, och således om bibehållandet af ett 
stadgadt och varaktigt rättsförhållande, så kan en 
sådan blott ernås derigenom, att försvarsrättens 
utöfning, åtminstone med afseende på de llesta 
fall al dess användning, tänkes Öfverflyttad till 
en ilrån den angripna individen, likasom ifrån 
angriparen, åtskild och öfver båda upphöjd Makt, 
hvilken är försedd med tillräcklig urskillning och 
opartiskhet, för att i alla förekommande fall lätt 
bedömma, när ett intrång inom någons rättssfer 
verkligen äger rum; med tillräcklig kraft, att i 
alla sådana fall kunna mot detta intrång skydda 
den angripnes rätt; och med tillräcklig modera
tion, lör att aldrig utsträcka det tvång, den emot 
angriparen använder, utöfver dess genom det för
enade afseendet på Rättens och Sedlighetens ideer 
bestämda gräns. Un sådan Skvddsinakt kan åter 
endast uppkomma och bildas genom de koexiste-



rande individernas förening under en gemensam 
Styrelse, eller deras förening till en Stat, i hvil
ken Regeringen alltid måste tänkas äga karakteren 
af en sådan Skyddsmakt, om ock denna bestäm
ning icke ensam uttömmer hela dess begrepp. 
Detta är ett af de skäl, i stöd af livilka förnuf
tet fordrar en borgerlig Samhällsförening, såsom 
ett oundgängligt vilkor för uppnåendet af mensk- 
lighetens bestämmelse. Då härtill ytterligare läg- 
ges att, enligt livad längre fram skall bl .if va ådaga
lagd t, äfven en fullt bestämd utstakning af 
hvars och ens rättssfer endast är mö ge
nom menniskornas förening till ett borgerligt Sam
hälle; så komme vi derigenom till det resultat, 
att det endast är i och genom en sådan förening, 
som ett egentligt rättstillstånd, såsom inne
fattande på en gång en fullt bestämd utstakning 
af hvars och ens rättssfer, och dess tryggande mot 
alla rättskränkningar, kan uppkomma och bibe
hållas. Den ifrån ideen af ett Samhälle ännu abstra- 
herande Rättsläran kan således blott visa oss ur
sprunget och den första, ännu ofullkomliga ut
vecklingen af begreppet om ett rättsförhållande 
mellan koexisterande förnuftiga varelser ; livar- 
emot det tillhör Samhällsläran att framställa detta 
begrepp i dess fullständiga utbildning. Det vore 
derföre lika oriktigt på ena sidan, att framställa 
rättsbegreppet såsom endast uppkommande i och 
genom Staten, och att således ej utom Staten till
erkänna det någon gilltighet eller användning, som 
det på den andra vore, att anse det såsom i sin 
fortgående utveckling oberoende af Staten, eller 
tro det utom denna kunna vinna sin fullständiga 
utbildning i ett fullt bestäindt, stadgadt och var
aktigt rättsförhållande.



Den filosofiska Rättslärans 
speciella del.

Vi hafve hittills sysselsatt oss med frågan 
om ursprunget och det i allmänhet betraktade 
innehållet af begreppen om rättighet och om ett 
rättsförhållande mellan förnuftiga varelser. Der- 
ifrån måste vi nu öfvergå till en speciellare 
utveckling af dessa begrepp,- sådan denna upp
kommer och visar sig för tanken under förutsätt
ning af en blott koexistens af förnuftiga varelser 
i en och samma sinnliga verld, utan att de ännu 
betraktas såsom förenade till ett Samhälle. Den
na undersökning utgör den filosofiska Rättslärans 
speciella del.

Då vi i det föregående kommit till det resul
tat, att begreppen om rättighet och om ett rätts
förhållande innebära fordran af en bestämd rätts- 
sfer för hvar och en af de koexisterande för
nuftiga varelserna; så är klart, att den speciellare 
utvecklingen af dessa begrepp måste komma att 
innehålla sjelfva utstakningen af hvars och ens 
rättssfer, sådan denna utstakning låter tänka sig 
oberoende af begreppet om ett Samhälle.

Vi måste härvid utgå ifrån det genom vår 
föregående undersökning gifna allmänna begreppet 
om rättighet, såsom utgörande den förnuftiga varel
sens genom dess personlighet gifna och 'genom 
dess sedliga bestämmelse helgade anspråk att få 
lefva och verka såsom Person inom den gräns för 
dess fria verksamhet, som är bestämd genom alla 
andra förnuftiga varelsers lika gilltiga anspråk att



få lefva och verka såsom Personer. På delta all
männa begrepp om hvarje förnuftig varelses rät
tighet måste vi fästa vår uppmärksamhet, för att 
närmare lära känna dess speciella innehåll. Detta 
åter är detsamma, som att angifva de särskilda 
momenter, hvilka innefattas i det här ifrågavarande 
anspråket att få lefva och verka såsom Person, 
eller i livilka det låter upplösa sig. Dessa mo
menter utgöra livad man vanligen kallar menni- 
skans särskilda rättigheter. Med afseende 
härpå blir således i den filosofiska Rättslärans 
speciella del frågan om att ur det hittills i all
mänhet betraktade rättsbegreppet härleda de sär
skilda mens k liga rättigheterna.

Denna undersökning delar sig åter naturligen 
i tvenne afdelningar. Vi hafve nemligen först 
och främst att göra oss reda för den ursprung
liga utstakningen af hvars och ens rättig
heter, sådan denna låter bestämma sig utan af- 
seende på begreppet om ett Samhälle; och der- 
efter att angifva de rättsenliga förändringar, 
livilka denna ursprungliga utstakning obe
roende af begreppet om ett Samhälle kan 
undergå derigenom, att någon förlorar en rät
tighet, som han förut haft, och i synnerhet der
igenom, att någon rättighet öf ver fly t tas ifrån 
en person till en annan.

Dessa tvenne afdelningar af vår undersökning 
stå i nära sammanhang med den indelning af 
menniskans rättigheter, enligt hvilken man vanli
gen delat dem i oyiikorliga eller medfödda, 
(Jura absoluta s. connata) och vilkorliga 
eller forvärfvade (Jura hypothetica s. ad- 
quisita). Med de förra har man menat de rät



tigheter, livilka äro orredelbart gifna genom men- 
niskans karakter af förnuftig varelse eller Person, 
och livilka livar och en således äger blott der- 
igenom, att han är Person. Man har kallat dem 
ovilkorliga, emedan de icke hero af något utom 
personligheten liggande vilkor, och medfödda, 
emedan menniskan ursprungligen, eller ifrån hör
ja a af sitt lif, äger dem. I motsats häremot har 
man med vilkor lig a eller för vä rf va de rättig
heter menat dem, livilka icke äro omedelbart 
gifna blott derigenom, att man är Person, utan 
bero af något utom personligheten liggan
de vilkor, och livilka mail blott erhåller medelst 
någon särskild handling, genom hvilken de för- 
värfvas. De ovilkorliga rättigheterna äro i tan
ken de föregående, emedan de icke förutsätta 
några andra såsom förut gifna : de vilkorliga åter 
äro i begreppet de efterföljande, emedan de 
förutsätta de ovilkorliga. Då all rättighet blott 
utgör menniskans genom dess personlighet gifna 
och genom dess sedliga bestämmelse helgade an
språk att få lefva och verka såsom Person, måste 
visserligen äfven de vilkorliga eller forvärfvade 
rättigheterna innehållas i det fullständigt upp
fattade begreppet om detta anspråk, och så vida 
hafva sin yttersta grund i menniskans personlig
het; men de äro likväl icke omedelbart gifna 
endast genom denna, eller man äger dem ej 
endast derigenom att man är Person, utan de 
bero tillika af något utom personligheten liggande 
vilkor, d. v. s. af någon handling, genom hviiken 
de måste förvärfvas. Att det, jemte de ovilkor
liga rättigheterna, äfven gifvés vilkorliga rättig
heter, är för öfrigt något, som här ännu icke kan be
visas: det är först längre fram, som vi kunne bevisa



delta dérigenom, att vi göre oss reda för den nödvän
diga uppkomsten af dessa vilkorliga rättigheter.

Dâ de ovilkorliga eller medfödda rättigheter
na äro omedelbart gifna genom den förnuftiga 
varelsens personlighet, utan att bero af något an
nat än denna, och sjelfva karakteren af personlig
het är för alla förnuftiga varelser gemensam; så 
följer deraf, att dessa rättigheter måste vara för 
alla förnuftiga varelser gemensamma, oeli 
för dem alla lika. Deremot, då de vilkorliga 
eller förvärfvade rättigheterna hero af de sär
skilda handlingar, genom hvilka de för vä rf vas; 
så k mine vi ej taga det för afgjordt, att dessa 
rättigheter skola för alla blifva lika: det låter 
tvertom tänka sig, att de för särskilda individer 
kunna blifva olika, i följd af deras olika krafter 
och tillfälle att förvärfva. Det i synnerhet i 
nyare tider så ofta omtalade begreppet om menni- 
sk ornas ursprungliga eller naturliga j em lik he t i 
rättigheter är fullkomligen gilltigt i hänseende 
till alla ovilkorliga rättigheter. Hvad åter de 
vilkorliga rättigheterna beträffar, måste väl enligt 
förnuftets fordran sjelfva möjligheten att förvärfva 
äfven sådana tänkas vara för alla öppen; men 
man får ej derföre yrka eller vänta, att de till 
sitt bestämda innehåll skola för alla blifva lika. 
Äfven om man ifrån början tänkte sig en full
komlig jemlikhet införd i hänseende till dessa 
förvärfvade rättigheter, t. ex. en ursprunglig lika for
delning mellan menniskorna af alla till de mensk- 
liga behofvens fyllande användbara ting, skulle 
denna lika fördelning under menniskornas fort-

O

varande sammanlefnad ganska snart blifva rub
bad genom särskilda individers olika förmåga att 
medelst flit och omtanka föröka sin egendom o. s. v.



Begreppet om menniskornas jemlikliet i rättig
heter är af stor vigt, då det fattas i sin rätta 
betydelse, det vill säga, såsom gällande om de 
medfödda rättigheterna ; men det skulle ieke 
utan förvillelse kunna betraktas såsom gällan
de äfven om de förvärfvade; och de försök 
man stundom gjort att tillämpa det äfven på dessa, 
liafva enligt sakens 'natur alltid i längden miss
lyckats. Deremot kan det visserligen sättas i frå
ga, huruvida den naturligen uppkommande olik
heten mellan menniskorna i hänseende till de för
värfvade rättigheterna må fortgå och utsträckas 
huru långt som helst, eller huruvida rätts- 
enligen och i öfverensstämmelse med förnuftets 
fordran någon gräns för densamma kan bestämmas. 
Men med denna fråga kunne vi ej för det när
varande sysselsätta oss: det är först längre fram, 
som vi kunne upptaga och hesvara den så vida, 
som den i den filosofiska Rätts- och Samhällsläran 
kan besvaras.

Den här angifna åtskillnaden mellan med
födda och förvärfvade rättigheter står, såsom re
dan är nä md t, i ett visst sammanhang med de 
tvenne afdelningar, i hvilka vi delat vår under
sökning, nemligen om den ursprungliga ut- 
s tak ni ngen af menniskans rättigheter, och om 
de rättsenliga förändringar, hvilka denna ut- 
stakning kan undergå, så vidt dessa låta tänka 
sig såsom oberoende af begreppet om ett Sam
hälle. Den sistnämda afdelningen handlar endast 
om förvärfvade rättigheter. 11 vad åter den förra 
beträffar, så innefattar denna först och främst 
undersökningen om alla medfödda rättigheter ; 
men den innehåller derjemte, såsom i det följan
de kommer att röja sig, äfven något, som måste
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hänföras till de förvärfvade rättigheterna, ehuru 
detta nära sammanhänger med en af de med
födda rättigheterna, och föranledes genom dennas 
utöfning.

Om den ursprungliga utstakningen af 
m e n n i s k a n s rättig hete r.

Då all rättighet utgöres af den förnuftiga 
varelsens genom dess personlighet gifna och genom 
dess sedliga bestämmelse helgade anspråk att få 
lefva och verka såsom Person inom den gräns för 
dess fria verksamhet, som bestämmes genom dess 
koexislens med andra Personer; så måste det va
ra på detta anspråk och de väsendtliga momen
ter, hvilka det innefattar, som vi hafve att fästa 
vår uppmärksamhet, för att lära känna livad 
vi här kalle den ursprungliga utstakningen af 
menniskans rättigheter. Det är härvid till en 
början klart, att anspråket att få lefva och verka 
såsom en Person, d. v. s. såsom en sig sjelf be
stämmande förnuftig varelse, måste innefatta tven- 
ne väsendtliga momenter, nemligen l:o den för
nuftiga varelsens anspråk på ett af ingen an
nan stördt herravälde öfver sin egen Per
son, och 2:o dess anspråk att obehindradt få ut- 
öfva den fria verksamhet på de utom 
honom varande väsenden, och af dem 
emottaga de inverkningar, som erfordras, 
för att kunna lefva och verka såsom Per
son, och der i ge nom uppnå sin sedliga be
stämmelse. Vi måste följaktligen närmare be
trakta dessa båda hufvudmomenter, för att göra



oss reda för de särskilda punkter, livilka hvart
dera af dem innehåller, oeh hvilka måste utgöra 
livad vi kalle menniskans särskilda rättigheter.

Ilvad först och främst beträffar det förra 
liufvudmomentet, eller menniskans anspråk på 
ett af ingen annan stör dt herravälde ö I’
ve r sin egen Person, så omfattar hvars och 
ei is Person, dels dess a n d e 1 i g a, dels dess k r o p p s- 
liga väsende, hvilka båda visa sig såsom för
bundne till en enhet, på det sätt, att det förra 
utgör den egentligen så kallade personligheten i 
och för sig sjelf; det senare åter det, hvarigenom 
densamma uppenbarar sig i den yttre, sinnliga 
verlden. Härigenom delar sig det här ifråga
varande anspråket åter i tvenne momenter, nem- 
ligcn rättigheten till ett af ingen annan störd t 
herravälde, dels Öfvcr sitt andeliga, dels öfver 
sitt kroppsliga väsende.

Det förra, eller menniskans rättighet till 
ett af ingen annan stör dt herravälde öf
ver sitt eget an de liga väsende, måste, då 
det är detta andeliga väsende, som utgör menni
skans egentligen så kallade personlighet, vara det 
moment, på hvilket vi först halve att fästa vår 
uppmärksamhet, eller utgöra den första af 
menniskans medfödda rättigheter. Denna inne
bär i positift hänseende hvarje Persons rät
tighet att genom fri sjelfbestämning efter egna 
afsigler använda sin andeliga kraft i alla dess 
modifikationer, ocli således tillika i négatif t 
hänseende den fordran, att ingen annan må lägga 
något hinder i vägen for utöfningen af detta lians 
herravälde öfver sin andeliga kraft, eller tillvälla



Ill

sig något herravälde Öfver densamma. Det är 
t. ex. hvars oeh ens rättighet att genom sjelf- 
ständig undersökning bilda sig en egen öfvertygelse 
rörande alla ämnen för mensklig kunskap, och 
ingen annan är berättigad att söka hindra honom 
derifrån, eller att föreskrifva honom hvad han 
skali tänka eller tro o. s. v. Då det endast är 
genom det fria bruket af sin själskraft, som den 
förnuftiga varelsen kan lefva såsom sjelfständigt 
handlande Person, och verka för uppnåendet af 
sin sedliga bestämmelse, så är klart, att rättighe
ten till detta själskraftens fria bruk är den första 
och vigtigaste af alla menniskans rättigheter. Detta 
menniskans herravälde öfver sitt eget andeliga 
väsende kan väl icke omedelbart af någon an
nan störas, emedan ingen kan i egentlig mening 
intränga i en annans inre, och hindra honom i 
det fria bruket af sin själskraft. Men man kan 
dock möjligen på ett medelbart sätt störa nå
gon i detta fria bruk af sin själskraft derigenom, 
att man t. ex. föreskrifver honom ett visst före
ställningssätt, en viss tro i religiösa eller andra 
ämnen, samt genom allehanda tvångsmedel, for
bud, hotelser, förföljelser o. s. v., söker afhålla 
honom ifrån sjelfständig forskning. Den här ifråga
varande rättigheten innebär då för hvarje förnuf
tig varelse den fordran, alt ingen må på något 
sådant sätt försöka att störa honom i det fria 
bruket af sin själskraft, och derined tillika hans 
rättighet att för detsamma endast vara ansvarig- 
inför sitt eget samvete. Det är detta man me
nar, då man talar om menniskans rättighet Lill 
Tanke- och Samvetsfrihet.

Men den i den sinnliga verlden lefvande för
nuftiga varelsen är ej endast andel ig t, utan der-



jemte äfven kroppsligt y ii s e n cl c. Han äger en 
organiserad kropp, genom livilken lians ande
liga väsende uppenbarar sig i den yttre, sinnliga 
verlden : denna kropp utgör den organ, genom 
hvilken han förvärfvar sin kunskap om den yttre 
verlden, och utöfvar sin verksamhet på denna 
yttre verld. Huru det dubbla sammanhang mel
lan menniskans andeliga och kroppsliga väsende, 
h vilket röjer sig i ali sinnlig varsebli tiling och i 
all yttre handling, rätteligen måste tänkas eller 
förklaras, kunne vi ej här undersöka: vi måste 
åtnöja oss med det otvifvelaktiga faktum, att det 
gifves ett sådant sammanhang. I följd deraf er
fordras för menniskan, för att kunna ielVa och 
verka såsom Person, ocli genom denna verksam
het uppnå sin sedliga bestämmelse, att fritt få 
betjena sig af sin kropp såsom organ för sin yttre 
varseblifning och sin praktiska verksamhet, eller 
med andra ord, att äga och utöfva ett uteslu
tande och al’ ingen annan störd t herra
välde öfver sitt kroppsliga väsende. Detta 
blir då det andra moment, som innefattas i men- 
liiskans herravälde öfver sin egen Person, eller 
den andra af menniskans medfödda rättigheter.

Y il je vi närmare göra oss reda för inne
hållet af denna rättighet, så måste vi betrakta 
den, dels i posit if t hänseende, såsom inne
bärande en genom förnuftet gifven auktorisation 
till ett herravälde öfver mitt kroppsliga väsende, 
och dels i nega ti ft hänseende, såsom innebäran
de den fordran, att ingen utom mig varande Per
son må störa mig i detta herravälde öfver min 
kropp, eller sjelf tillvälla sig ett herravälde öf
ver den.



Betrakte vi denna rättighet i det förra hän
seendet, eller positif t, sä Mir frågan, huruvida 
den innebär en auktorisation till ett helt och hål
let o i n s k r ä n k t herra vä Ide öfvcr min kropp, 
eller huruvida detta herravälde måste Länkas så
som i något hänseende inskränkt. Svaret på den
na fråga måste blifva det, att då all rättighet, i 
detta ords fullständiga bemärkelse, utgör en ge
nom menu iskans personlighet gifven och genom 
dess sedliga bestämmelse bekräftad eller 
helgad auktorisation att lefVa och verka såsom 
Person, så måste ock den bär ifrågavarande rät
tigheten endast innebära en auktorisation till allt 
det herravälde of ver sitt kroppsliga väsende, som 
erfordras, för att lefva och verka såsom Person, 
och genom denna verksamhet uppnå sin 
s e d 1 i g a b e s t ä m m else. lläraf följer den be
gränsning af detta herravälde, att det ieke sträc
ker sig längre, än det låter tänka sig såsom för
enligt med menniskans sedliga bestämmelse. I 
följd deraf bar jag således ieke rättighet till nå
gon sådan behandling af mitt kroppsliga väsende, 
som strider emot min sedliga bestämmelse, t. ex. 
att förkorta mitt lif, stympa mina lemmar, för
störa miu helsa eller mina krafter o. s. v.

I det senare hänseendet, eller négatif t be
traktad, innebär den ifrågavarande rättigheten den 
fordran, att ingen utom mig varande person må 
störa mig i utöfningen af det här nämda herra
väldet öfvcr min egen kropp, eller tillvälla sig 
ett herravälde öfvcr densamma. Denna fordran 
innefattar sjelf åter tvenne momenter: den gäller 
liemligen med afseende på mitt kroppsliga väsen
de, betraktadt dels såsom passift, dels såsom 
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ak t i ft. Såsom pas si ft betraktadfc, utgöres mitt 
kroppsliga väsende af mitt lif, mina lemmar, min 
helsa, och mina mot kroppens tillstånd svarande 
angenäma eller oangenäma känslor: såsom a k ti ft 
betraktadt, utgöres åter mitt kroppsliga väsende af 
min förmåga af kroppslig verksamhet i alla dess 
yttringar. I det förra hänseendet innebär den 
här ifrågavarande fordran, att ingen utom mig 
varande person må beröfva mig lifvet, skada mig 
till mina lemmar eller min helsa, eller genom 
någon kroppslig misshandling hos mig väcka en 
oangenäm känsla, allt dock under den förutsätt
ning, att jag icke sjelf kränkt någon annans rättig
het , och derigenorn framkallat en utöfning af 
hans i det föregående nämda förs var srä 11. I 
det senare hänseendet innebär åter den ifråga
varande fordran, dels att ingen utom mig varan
de person må hindra mig i den fria utöfningen 
af min kroppsliga verksamhet, så länge jag ej tyd
ligen öfverskrider den i det föregående nämda 
gränsen för mitt herravälde öfver min kropp *), 
eller förnärmar någon annans rätt, och dels att 
ingen må tvinga mig att använda mina kropps

*) Detta vill säga, att man t. ex. är berättigad att 
rycka ett vapen ifrån den, som söker att dermed mörda 
sig sjelf o. s. v. Men här förutsattes, att den ifråga
varande personens handling skall vara en sådan, genom 
hulken han tydligen och på ett fullt otvifvel- 
aktigt sätt öfverskrider den genom förnuftet bestäm
da gränsen för hans herravälde öfver sin egen kropp. 
Så vida det minsta tvifvelsmål härom äger rum, kan 
den ena personen icke anses berättigad att hindra den 
andres verksamhet, emedan han derigenorn skulle öfver 
honom tillvälla sig ett välde, stridande mot hans rät
tighet att lefva och verka såsom cn sig sjelf bestäm
mande förnuftig varelse.



liga krafter i hans tjenst, och sålecles mot mm 
vilja betjena sig af dem såsom medel för sina 
a (sig ter.

Menniskans här omtalade rättighet till ett af 
ingen annan störd t herravälde öfver sitt kropps
liga väsende, i synnerhet med afseende på den 
sist nämda fordran, att ingen må hindra någon i 
det fria bruket af sina krafter, eller tvinga honom 
att använda dem i en annans tjenst, utgör livad 
man vanligtvis kallar menniskans rättighet till 
personlig frihet, tänkt såsom motsatsen mot 
all träidom, all lifegenskap, äfvensom all Kast
indelning, enligt hvilken individen är genom föd
seln, eller genom ett Statsmaktens förordnande, 
hunden vid en viss art af verksamhet, och ute
sluten ifrån hvarje annan, llit hör således rät
tigheten till fritt val af sysselsättning, näringssaft, 
vistelseort o. s. v., under det förbehåll, att man 
ej derigenom gör något intrång inom någon an
nans rättssfer.

Menniskans här angifna rättighet till ett af 
ingen annan stördt herravälde öfver sin egen per
son, betraktad med afseende både på dess ande
liga och dess kroppsliga väsende, föregår enligt 
sakens natur all annan rättighet, och förutsattes 
vid all sådan. Mitt eget andeliga och kroppsliga 
Väsende är det första, hvaröfver jag är berättigad 
att tillägga mig ett uteslutande herravälde, 
eller min första egendom, då detta ord tages i 
sin vidsträcktaste bemärkelse, såsom omfattan
de allt det, som tillhör någon med alla andras 
uteslutande. Ail egendomsrätt i ordets inskränk- 
tare bemärkelse, eller all rättighet till ett ute
slutande herravälde öfver vissa utom mig varande



ting, förutsätter mitt herravälde öfver min egen 
person, ocli innebär blott att jag öfver dessa yttre 
ting tillägger mig ett herravälde, till en viss grad 
liknande det jag har öfver min egen person. Vid 
frågan om utstakningen af en bestämd rättssfer 
för livar och en af de i den sinnliga verlden lef- 
vande förnuftiga varelserna, visar sig således hvars 
och ens egen person såsom det första, som ligger 
inom hans rättssfer: den egna personen utgör, för 
att sä uttrycka oss, den medelpunkt, ifrån livil- 
ken hvars och ens rättssfer tager sin början, och 
ifrån hvilken den vidgar sig, för att omfatta mer 
eller mindre af de utom den varande föremålen.

Af hvars och ens rättighet till ett uteslutan
de herravälde öfver sitt andeliga och kroppsliga vä
sende följer omedelbart rättigheten till ett herra
välde äfven öfver de produkter, hvil
ka uppkommit genom den blotta yttrin
gen af en persons andeliga eller kropps
liga verksamhet. En sådan produkt är nem- 
ligen ej något annat än sjelfva verksamheten eller 
kraftyttringen, framställd för den yttre åskådnin
gen i dess mer eller mindre varaktiga resultat; 
och verksamheten åsyftar egentligen ej något annat 
än åstadkommandet af detta resultat. Då det är 
klart, att jag icke skulle äga någon säkerhet om 
uppnåendet al det med min verksamhet åsyftade 
ändamålet, i fall jag ej med alla andras uteslu
tande finge tillegna mig den genom min verk
samhet uppkomna produkten, oeli sjelf bestämma 
dess användning; så måste förnuftet, i ocli med 
detsamma det auktoriserar mig till sjelfva verk
samheten, tillika gifva mig en rättighet till ett 
uteslutande herravälde öfver den genom denna 
verksamhet åstadkomna produkten. Jag är således



berättigad att på livad sätt som helst använda en 
sådan produkt af min verksamhet, såsom ett me
del för min sedliga bestämmelses uppnående, så 
vida jag blott dermed ej skadar eller förnärmar 
någon annan; äfvensom jag är berättigad att för
ändra eller förstöra den; hvaremot ingen annan 
är berättigad att utan mitt samtycke använda, 
förändra eller förstöra den. Härvid måste dock 
anmärkas, att frågan här endast är om sådana 
produkter, livilka uppkommit genom den hlotta 
yttringen af min andeliga eller kropps
liga verksamhet, d. v. s. utan att jag till deras 
frambringande behöft något utom min person 
varande material, på hvilket jag användt min 
kraft, och genom hvars bearbetande produkten 
blifvit åstadkommen. I alla de fall åter, i livilka 
jag till produktens åstadkommande behöft ett utom 
min person varande material, på hvilket jag an
vändt min kraft, kommer, utom sjelfva min 
verksamhet, ännu något annat i fråga, nern- 
ligen det material, på hvilket jag användt min 
kraft. Min rättighet till den uppkomna produk
ten beror då icke endast af mitt herravälde öf- 
ver min egen andeliga och kroppsliga verksamhet, 
utan derjemte af min rättighet att efter mina al- 
sigter bearbeta det utom min person varande 
materialet, d. v. s. af min rättighet till en verk
samhet på ett utom mig varande ting, om hvil- 
ken rättighet först längre fram kan blifva fråga. 
Sådana produkter, livilka uppkommit blott genom 
yttringen af någons personliga kraft, äro t. ex. en 
föreläsning, en predikan, en sångares sång, äfven
som innehållet af en Skrift, då vi abstrahera ifrån 
det jemförelsevis mindre betydliga material, i 
hvilket detta innehåll är framstäldt, oeh till hvil-



let Författaren visserligen blott bar en vilkorli® 
rättighet, likasom till andra yttre ting. Rättig
heten att med andras uteslutande tillegna sig så
dana produkter, eller att betrakta dem såsom sin 
egendom, har väl först inom det borgerliga sam- 
hällslifvet sin egentliga och hufvudsakliga tillämp
ning •); men da den likväl liar sin grund i menni- 
skans ursprungliga herravälde öfver sin egen Per
son, och således till sjelfva sin grund är oberoen
de af det borgerliga Samhället, har den ur detta 
skäl redan här bort i allmänhet nämnas,

Vi bafve hittills fästat vår uppmärksamhet 
på menniskans rättighet till herravälde Öfver sin 
egen Person, med allt hvad detta innebär, eller 
deraf omedelbart följer. Men för att i ordets 
fulla betydelse lefva och verka såsom Person, och 
genom denna verksamhet uppnå sin sedliga be
stämmelse, är det ej nog, alt menniskan äger ett 
sådant herravälde öfver sitt eget andeliga och 
kroppsliga väsende. Der till fordras vidare, att 
man skall kunna fritt verka på den yttre 
ve rid en, oeh af denna emottaga in verk
li ingår: detta blir då det a n d r a h u f v u d m o m e n t, 
som hör till den ursprungliga utstakningen af 
menniskans rättigheter. Nu äro de utom mig 
varande väsenden, på hvilka jag kan verka, och 
af hvilka jag kan emottaga inverkningar, af tvenne

O E» sådan tillämpning är t. ex. förbudet af efter
tryck, livars egentliga rättsgrund måste sökas i en För
fattares rättighet till innehållet af sin Skrift, ehuru vissa 
andra momenter här äfven komma i fråga, ocli fordra 
ett behörigt nfaeende.



slag, nemligen dels utom mig varande Personer, 
dels utom mig varande förnuftslösa Ting,! vare 
sig organiserade och lefvande, eller oorganiserade. 
Derigenom delar sig den här ifrågavarande rättig
heten i tvenne nya momenter. Den måste nem
ligen innebära rättigheten att till min sedliga be
stämmelses uppnående inverka på, och emottaga 
inverkningar af, dels de utom mig varande Per
sonerna, och dels de utom mig varande Tin
gen. Båda dessa momenter måste vi här sär
skild t betrakta.

Hvad det förra af dera beträffar, så är 
klart, att då hvarje förnuftig varelse är berättigad 
att lefva ocli verka såsom Person, och biifva så
som Person behandlad, så kaningen af de koexi- 
sterande förnuftiga varelserna äga någon rättighet 
att öfver någon af de öfriga tillvälla sig ett så
dant herravälde, genom hvilket han skulle kränka 
hans rättighet att lefva och verka såsom Person. 
Deraf följer, att om det skall gifvas för en med 
andra koexisterande förnuftig varelse en rättighet 
att verka på de andra, och af dem emottaga in
verkningar, så måste frågan dervid blott vara om 
sådana verksamhctsvttringar, genom livilka den 
ena Personen behandlar den andra, icke såsom 
ett förnuftslöst Ting, utan såsom en Person, en 
sig sjelf bestämmande, och enligt denna sjelfbc- 
stäinning handlande förnuftig varelse. Vilje vi 
närmare göra oss reda för innehållet af den här
igenom gifna rättigheten, så finne vi denna åter 
omfatta tvenne speciellare momenter.

Det första af dem har afseende på sjelfva 
de koexisterande Personernas andeliga vexelverkan



med hvarandra, och utgör således litars ’och ens 
rättighet att söka inträda och bibehålla sig 
i den ande liga vexelverkan eller gemen
skap med andra, som låter förena sig med allas 
lika gilltiga anspråk att få lefva och verka såsom 
Personer, och som erfordras till uppnåendet af 
deras sedliga bestämmelse. Denna vexelverkan 
mellan koexisterande förnuftiga varelser utgöres 
af deras ömsesidiga omgänge och sa mm ail
le fnad, och i synnerhet deraf, att de ömsesi
digt meddela liva ran dra sina föreställ
ningar, tankar o. s. v., till hvarandras upplys
ning och förädling. Det är klart, att de koexi
sterande personerna, så vida de med frihet lefva 
i ett sådant förhållande af andelig vexelverkan 
med hvarandra, derigenom ieke göra något in
trång i hvarandras rättighet att lefva och verka 
såsom Personer, eller att de derigenom behandla 
hvarandra, icke såsom förnuftslösa Ting, utan så
som förnuftiga och fria varelser. Ej mindre klart 
är det, att en sådan andelig vexelverkan dem 
emellan oundgängligen erfordras för det fullstän
diga uppnåendet af allas sedliga bestämmelse, 
emedan det i sjelfva verket endast är genom en 
sådan fort varande andelig vexelverkan, eller ge
nom deras bildande och förädlande inflytelse på 
hvarandra, som hvar och en af dem kan dels 
sjelf vinna, och dels hos hvar och en annan be
främja, den fullkomliga utveckling af alla mcnsk- 
liga anlag, hvilken fordras till uppnåendet af men- 
niskans sedliga bestämmelse, eller till den full
ständiga realisationen af mensklighetens idé i hvars 
och ens person. Det blir följaktligen en nödvän
dig förnuftets fordran, att ett sådant förhållande 
mellan de koexisterande förnuftiga varelserna skall



ücçn rum. Härigenom uppkommer då for hvar 
och en af dem en rättighet alt söka inträda och 
lefva i en for t varande andel i g voxel ver
kan med de jemte honom lefvande för
nuftiga varelserna. Denna rättighet omfat
tar så väl rättigheten att obehindradt lefva i 
ett bildande och förädlande onig än ge med 
andra, som ock i synnerhet allt livad man kal
lar den fria yttrande rätten, eller rättigheten 
att genom tal, skrift o. s. v. ineddela andra sina 
föreställningar eller tankar, och emottaga ytt
ringen af deras, rörande alla särskilda ämnen.

Denna rättighet innebär, såsom man lätt 
måste inse, icke någon auktorigation för mig att 
tvinga en annan att med mig inträda i det här 
ifrågavarande förhållandet af andelig vexelverkan. 
Jag kan ej vara berättigad att tvinga en annan 
att inträda i en andelig vexel verkan med mig, 
att t. ex. emottaga framställningen af mina tan
kar, eller att meddela mig sina tankar o. s. v.; 
tv ett sådant mot en annan utöfvadt tvång skulle 
innebära ett förnärmande af hans rättighet att 
lefva såsom en fri, sig sjelf bestämmande Person. 
Hvars och ens rättighet kan således här ej sträcka 
sig till mer, än att fritt få försöka att inträda 
och lefva i en andelig vexelverkan med en annan, 
eller såsom vi äfven kunne uttrycka det, att upp
mana en annan att med honom inträda i en så
dan; hvarvid det likväl förblifver öfverlemnadt 
åt den andres frihet att antaga och motsvara den
na uppmaning eller ej. Det ifrågavarande förhål
landet måste således alltid tänkas såsom ett för
hållande af en å ömse sidor frivillig andelig 
vexelverkan: endast derigenom utgör det ett för
hållande mellan fria förnuftiga varelser, såsom



sådana, eller utan uppoffring af deras personlig
het. Emedlertid innehåller likväl äfven denna 
rättighet något, hvarigenom den äger den karak
ter af u 11 v i n g b a r Ii e t, som hör till begreppet 
af all rättighet. Den liar nemligen denna karak
ter af uttvingbarhet i det hänseende, att om nå
gon sökte hindra andra att med hvarandra in
träda i det här ifrågavarande förhållandet af an- 
delig vexelverkan, skulle de vara berättigade att 
mot honom försvara sin rättighet till en sådan, 
och att således använda de tvångsmedel, hvilka 
härtill kunde erfordras. Äfven denna rättighet 
kan således påkalla en yttring af den i det före
gående nämda förs var sr ä t ten till dess skyd
dande emot främmande intrång.

Man kan i afseende på denna rättighet äfven 
väcka den frågan, huruvida den måste tänkas så
som i något hänseende begränsad, eller icke. 
Det allmänna svaret på denna fråga måste blifva 
det, att då den ifrågavarande rättigheten utgör 
en rättighet att söka inträda och lefva i en ande- 
lig vexelverkan med andra, för att de ri ge nom 
främja uppnåendet af sin egen och an
dras sedliga bestämmelse, så måste den ock 
genom detta dess ändamål begränsas. Det vill 
säga: den sträcker sig ej längre, än så vid t den 
kan tänkas förenlig med menniskornas sedliga be
stämmelse. Ingen är således berättigad alt af 
denna andeliga vexelverkan med en annan göra 
ett sådant bruk, genom hvilket han förhindrar eller 
försvårar uppnåendet af sin eller den andres sedliga 
bestämmelse, i stället för att främja det, hvilket 
t. ex. skulle ske genom en sådan framställning af 
mina tankar i religiösa eller moraliska ämnen 
o. s. v., genom hvilken jag undergräfde eller för-



svagade en annans religiositet, förvirrade eller 
förfalskade lians moraliska begrepp o. s. v. Den 
närmare utstakningen af den härigenom i allmän
het bestämda gränsen för den ifrågavarande vexel- 
yerkan måste emedlertid här, då vi ännu abstra- 
liera ifrån ideen af ett Samhälle, tänkas för hvarje 
särskild t fall öfverlemnad åt hvars och ens egen 
profiling: livar och en måste här tänkas såsom 
endast inför sitt eget samvete ansvarig för det 
mer eller mindre värdiga och förnuftseniiga bruk 
han gör af sin andeliga vexelverkan med andra. 
Huruvida åter inom en Stat den här ifrågavarande 
begränsningen kan få någon närmare bestämning 
genom Statens idé, tillhör Samhällsläran att un
dersöka.

Men till möjligheten af en fort varande och 
med förnuftets fordringar ofverensstämmande an- 
delig vexelverkan mellan menniskorna erfordras, 
utom sjelfva den hittills nämda rättigheten att 
söka inträda i en sådan vexelverkan, ännu något 
annat, som kan sägas utgöra ett vilkor för dess 
fullständiga utöfning. I medvetandet af sin sed
liga bestämmelse, och af sitt bemödande att upp
nå den, känner menniskan sig uppmanad att efter- 
sträfva och göra anspråk på ett sedligt värde. 
Derigenom blir det, så snart menniskorna tänkas 
lelva tillsammans i det nyss nämda förhållandet 
af andelig vexelverkan, för hvar och en af dem, 
ej blott en naturlig önskan, utan i sjelfva verket 
ett behof, att af andra blifva behandlad och be
dömd såsom ägande ett sedligt värde. All bil
dande och förädlande sammanlcfnad beror till 
sin möjlighet af menniskornas ömsesidiga aktning 
för hvarandra. Den som af andra behandlas eller 
bedömmes såsom saknande allt sedligt värde, för-



lilaras (Termed ovärdig all gemenskap med andra, 
och utes länges derigenom både ifrån den fullkom
ligare utveckling af sina egna krafter, och ifrån 
den verksamhet för andras odling och förädling, 
livilken endast i och genom menniskornas samman- 
lefnad med hvarandra är möjlig. Häraf upp
kommer således för livar och en ett anspråk att 
icke oförtjent hlifva af andra behandlad 
eller bedömd såsom saknande ett sedligt 
värde. Det är detta anspråk man kallar menni- 
skans rättighet till sin heder, ett begrepp, 
hvilket väl icke erhåller sin fullständiga utbild
ning och användning annorlunda, än inom den 
närmare och fortvarande förbindelse mellan men- 
11 iskor, h vilken åstadkommes genom deras förening 
till ett Samhälle, men likväl i sitt ursprung och 
till sin grund är oberoende af denna, och derföre 
redan här måste omtalas.

Det är härvid genast klart, att den här ifråga
varande rättigheten icke kan innebära något an
språk att i positif mening af andra blifva he
drad, berömd o. s. v., emedan hyllningen afen 
persons förljenst blott så vida kan äga en bety
delse och ett värde, soniden är frivillig, livar- 
af följer, att den aldrig kan betraktas såsom nå
got, som man är berättigad att utkräfva: 
den rättighet, om livilken här är fråga, kan såle
des blott innebära den negativa fordian, att 
icke oförtjent af andra blifva behandlad eller be
dömd såsom saknande ett sedligt värde.

O j

Om det åter gifves en sådan rättighet, så 
uppkommer vidare den frågan, huru långt den 
sträcker sig, och genom hvilka slags omdömen 
eller handlingar den bör anses förnärmad. Den-



Ha fråga måste besvaras genom följande väsendt- 
liga bestämningar: l:o är det klart, att ingen kan 
vara berättigad att af andra fordra en högre grad 
af aktning för sitt sedliga värde, än den, afhvil- 
ken han genom sitt handlingssätt i sjelfva verket 
gjort sig förtjent. Ingen kan vara berättigad att 
af andra biifva bedömd eller behandlad såsom 
bättre, än han i sjelfva verket är. Deraf följer, 
att en persons rättighet till sin heder blott inne
bär, såsom vi redan uttryckt det, en fordran att 
icke ofört j en t biifva behandlad eller bedömd 
såsom saknande ett sedligt värde, och att således 
denna rättighet icke kan anses förnärmad genom 
något annat i ord eller handling uttaladt ofördel
aktigt omdöme, än ett sådant, som i sjelfva ver
ket är ogrundad t. Det är ej en kränkning af 
en persons heder, att t. c\. beskylla honom for 
ett brott, hvilket han verkligen begått. (Inom 
en Stat, der Lagar finnas införda, till skyddande 
af hvars och ens heder, måste blott detta när
mare bestämmas på det sätt, att en sådan be
skyllning, för att anses såsom grundad, och såle
des för att icke anses såsom en hederskränkning, 
måste af den, som yttrat den, med giiltiga 
bevis styrkas; emedan livar och en inom en 
Stat bör betraktas såsom skuldfri, till dess mot
satsen biifvit bevisad). 2:o måste det ofördelak
tiga omdömet, för att kunna anses såsom en heders
kränkning, utgöra ett förnekande eller för
ringande af en persons sedliga värde. 
Detta åter innebär först och främst, att det måste 
handla om någon af hans sedliga egenskaper, 
livaraf följer, att ett ofördelaktigt omdome om 
en persons öfriga, t. ex. intellektuella eller fysiska 
egenskaper, om det ock är ogrundad t, och således



strider emot den moraliska Lagens fordran, lik
väl icke kan betraktas såsom en egentlig kränk
ning af hans rättighet till sin heder; och vidare 
innebär det, att det ifrågavarande omdömet, för 
att utgöra en hederskränkning, måste handla om 
någon af de sedliga egenskaper, hvilka, enligt den 
oförvillade moraliska omdömeskraftens utsaga, för
utsättas och fordras af hvar och en, som 
skall anses äga ett sedligt värde. Yi finne 
oss nemligen, vid vårt bedöihmande af särskilda 
sedliga egenskaper, genom vårt omedelbara mora
liska medvetande föranledde att antaga en betyd
lig åtskillnad dem emellan. Yi betrakta en del 
af dem såsom oundgängligen erforderliga bos livar 
och en, som skall anses äga ett sedligt värde och 
förtjena andras aktning, hvaremot andra sedliga 
egenskaper af oss bedömmas såsom varande af 
den beskaffenhet, att de väl af Sedlighetens idé 
fordras, och således höra till menniskans sedliga 
fullkomlighet, men livarvid likväl äfven den, 
som saknar dem, det oaktadt kan betraktas och 
bedömmas såsom ägande ett sedligt värde, och 
ett anspråk på andras aktning. Endast sådana 
genom ord eller handling uttryckta omdömen, 
genom hvilka någon utan fullgilltiga skäl fråndöm- 
mer någon en sedlig egenskap af det förraslaget, 
kunna anses såsom egentliga hederskränkningar ; 
hvaremot sådana omdömen, genom hvilka man 
utan tillräckliga skäl fråndöinmer någon en egen
skap af det senare slaget, väl äro i moraliskt hän
seende tadelvärda, men dock icke kunna anses 
innebära egentliga kränkningar af en persons rät
tighet Lill sin beder. Det är t. ex. icke en heders
kränkning, att yttra om en annan, att han icke är 
välgörande, försonlig, ädelmodig o. s. v., äfven



ora detta omdöme är ogrundad t; men en sådan 
är det deremot, att beskylla honom för ett nes
ligt brott, som ban ej begått. Dessa äro dc be
stämningar, medelst b vilkas användning man bar 
att afgöra, huruvida i ett gifvet fall en egent
lig hederskränkning måste anses hafva ägt rum 
eller ej.

En hederskränkning kan begås på tvenne sätt, 
eller under tvenne modifikationer, hvilka man kan 
uttrycka med de antagne benämningarne Injuria 
och Ca lu m nia. Med en Injuria mena vi ett 
för någons heder förnärmande omdöme, hvilket 
yttras omedelbart till honom sjelf: en sådan 
kallas Injuria verbalis, då omdömet yttras ge
nom ord; realis, då det yttras, ieke genom ut
tryckliga ord, utan genom en handling, såsom 
tecken eller uttryck af förakt. En Ca tu mnia 
åter äger rum, då ett hederskränkande omdöme 
om någon yttras till en annan: en sådan får 
namn af Calumnia expressa, (egentlig smä- 
delse eller förtal), då omdömet yttras genom 
ord; Calumnia tacita åter, då det yttras på 
något annat sätt, eller genom någon handling. 
En Injuria är mera omedelbart, eller på ett mera 
direkt sätt, rigtad emot den ifrågavarande per
sonen, än en Calumnia; men båda måste dock 
innefattas i begreppet af en hederskränkning, eme
dan båda innebära ett upphäfvande eller förne
kande af en persons sedliga värde, och af tien 
aktning för detta värde, hvarpå han äger ett rätts- 
giiltigt anspråk.

Men till uppnåendet af menniskans sedliga 
bestämmelse erfordras ej blott att hon står i det



liär nämda förhållandet till andra med henne 
koexisterande Personer, utan derjemte att hon 
skall kunna obehindradt verka på de yttre 
förnuftslösa Tingen, och af dem emottaga 
in verkningar. Vi måste således fasta vår upp
märksamhet äfven på den rättighet, hvilken har 
afseende härpå.

De förnuftslösa tingen visa sig för reflexionen 
ieke, i likhet med de förnuftiga varelserna, såsom 
varande till för sin egen skull, eller såsom syfte
mål i och för sig sjelfva, utan endast såsom äm
nade till medel för de förnuftiga varelserna, nerri- 
ligen för uppnåendet af dessas sedliga bestämmelse. 
Häraf uppkommer for hvarje i den sinnliga verl- 
den lefvande förnuftig varelse en rättighet att be
gagna sig af de utom honom varande tin
gen såsom medel för sin sedliga bestäm-* 
melses uppnående, oeh således att öf ver dem 
utöfva det herravälde, som härtill erfordras. 
Det är klart, att han härigenom kommer i ett 
helt annat förhållände till dessa ting, än det, 
b vari han står till de med honom koexisterande 
förnuftiga varelserna, öfver hvilka han icke är be
rättigad att tillvälla sig något herravälde.

Då den här ifrågavarande rättigheten har sin 
grund i den förnuftiga varelsens personlighet oeh 
sedliga bestämmelse, oeh således i något, som är för 
alla sådana varelser gemensamt; så är klart, att den 
ursprungligen måste tänkas (i likhet med alla de 
rättigheter, på hvilka vi hittills fästat vår uppmärk
samhet), såsom för alla i den sinnliga verlden 
Ijfvande förnuftiga varelser gemensam och lika. 
Den utgör således, sådan den till en början visar 
sig för oss, rättigheten tiii ett för alla gemen-



samt herravälde öfver de yttre tingen; 
och den materiella verlden, eller sammanfattnin
gen af alla utom oss varande ting (blott med un
dantag af hvars och ens egen kropp, öfver livil
ken, såsom hörande till hans personlighet, han är 
berättigad till ett uteslutande herravälde), visar 
sig till en början såsom den gemensamma 
sferen för de koexisterande förnuftiga varelser
nas yttre fria verksamhet. Det är denna ursprung
liga rättighet till ett för alla förnuftiga varelser 
gemensamt herravälde öfver de yttre tingen, som 
man, i synnerhet i äldre framställningar af den filoso
fiska Rättsläran, velat antyda genom livad man kallat 
communio bonorum originaria s. primæva. 
Då man nemligen uppfattat begreppet om detta 
ursprungliga, för alla gemensamma herravälde öf
ver tingen i filosofisk mening, såsom i tanken 
föregående all ens k ild eller uteslutande egen
domsrätt till bestämda ting, har man kallat det 
communio bonorum originaria: då man åter 
tagit det i en historisk betydelse, såsom något, 
som, ej blott i tanken, utan äfven till tiden, 
föregått uppkomsten af all enskild egendom, har 
man kallat det communio bonorum primæva. 
I denna senare betydelse ligger detta begrepp utom 
den filosofiska Rättslärans område: det tillhör ej 
denna att undersöka, huruvida det historiée gif- 
vits någon tid, då menniskor lefvat, utan att nå
gon enskild egendomsrätt ibland dem var införd 
och gällande. Endast i den förra eller filosofiska 
bemärkelsen hör det ifrågavarande begreppet till 
den filosofiska Rättsläran, och är af vigt för den
na, såsom uttryckande den punkt, ifrån hvilken 
man måste utgå, då man vill göra sig reda för 
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menniskans rättighet till ett herravälde öfver de 
yttre tingen. Detta ursprungliga gemensamma 
herravälde öfver tingen utöfvas t. ex. genom vårt 
gemensamma hruk af de allmänna clementariska 
föremålen, dagsljuset, den atmosferiska luften, det 
öppna verldshafvet o. s. v., hvilka, i följd af sin 
natur, aldrig kunna eller höra göras till någons 
enskilda egendom.

Om alla för menniskans hehof användbara 
ting vore af den beskaffenhet, att de kunde på 
detta sätt gemensamt användas, och funnes i den 
ymnighet, att livar och en alltid och utan all svå
righet ägde en mot hans hehof svarande tillgång 
till dem, så skulle ingen fråga någonsin uppkom
mit om ett annat slags herravälde öfver tingen, 
än detta för alla gemensamma. Men sådant är 
icke förhållandet. De flesta för menskliga hehof 
användbara ting äro af den beskaffenhet, att en 
individ icke kan af dem draga full nytta, utan 
att få ensam, eller med alla andras uteslu
tande, begagna sig af dem. Redan då jag t. ex. 
plockar och förtär frukten af ett träd, eller släcker 
min törst ur en källa, nödgas jag tillegna mig 
med alla andras uteslutande den frukt eller den 
vattendriek jag förtär. Också finnas de för menni
skans hehof användbara tingen icke i större ymnig
het, än att oupphörliga tvister skulle uppkomma 
mellan särskilda personer, hvilka på en gång ön
skade begagna sig af ett och samma ting, hvar- 
igenom den för uppnåendet af menniskornas sed- 

'liga bestämmelse erforderliga fredliga sammanlef- 
naden skulle för dem blifva omöjlig, om deras 
herravälde öfver de yttre tingen cj skulle tänkas 
eller utöfvas på något annat sätt, än såsom för alla 
gemensamt. För möjligheten af menniskornas fred



liga sammanlefnad, och således för uppnåendet af 
deras sedliga bestämmelse, erfordras således ound
gängligen, så snart menniskoslägtet tänkes i någon 
mån lorökadt, en fördelning af tingen mellan 
de koexisterande individerna, hvarigenom hvar och 
en af dem får ett uteslutande herravälde öf- 
ver vissa ting, eller blir berättigad att med alla 
andras uteslutande använda dem efter si
na afsigter. I följd liäraf blir det en nödvän
dig förnuftets fordran, att hvarje i den sinnliga 
verlden lefvande förnuftig varelse skall erhålla ett 
uteslutande herravälde öfver vissa yttre 
ting, såsom medel för sin sedliga bestämmelses 
uppnående. Härigenom komme vi till begreppet 
om enskild egendomsrätt i detta ords egent
liga bemärkelse. Det är först genom denna, som 
hvar och en af de koexisterande individerna får, 
äfven i hänseende till de yttre tingen, en bestämd 
och ifrån alla andras afsöndrad krets för sin fria 
verksamhet, en krets af föremål, hvilka han med 
alla andras uteslutande får efter sina afsigter an
vända, och inom hvilken han derföre är berättigad 
att icke biifva i sin verksamhet störd af någon 
annan, mot vilkor, att han sjelf ej öfverskrider 
den, och derigenom gör intrång inom den åt nå
gon annan utstakade kretsen. Det är klart, att 
begreppet om en begränsad rättssfer för hvar och 
en af de koexisterande individerna härigenom lår 
för oss en närmare bestämning, emedan det nu, 
utom hvars oçh ens herravälde öfver sin egen per
son, äfven kommer att innebära hans uteslutande 
herravälde öfver vissa utom hans person varan
de ting.

Detta begrepp om enskild egendomsrätt liar 
blott småningom, under menniskornas fortvarande



sammanlefnad, erhållit hela den betydelse och den 
användning, i hvilken det inom våra Samhällen 
vanligtvis förekommer. Yi kunne med afseende 
härpå ifrån hvarandra åtskilja flera momenter af 
delta begrepps framskridande utbildning. Hos de 
Folk, hvilka, på odlingens lägsta punkt, lefva blott 
af jagt och fiske, samt af de alster, hvilka jorden 
utan menniskans åtgärd frambringar, förekommer 
begreppet om enskild egendom blott i sin ofull
komligaste form och sin inskränktaste användning. 
Det har här sin tillämpning endast på de få före
mål, af hvilka livar och en för sina enkla beliofs 
fyllande omedelbart begagnar sig, t. ex. hvars och 
ens beklädnad, jagt- och fisk-redskap, insamlade 
näringsmedel o. s. v. En något vidsträcktare be
tydelse erhöll detta begrepp hos de liufvudsakligen 
af boskapsskötsel lefvande nomadiska Folken, hos 
hvilka det började gälla äfven om de tämda dju
ren, som här blefvo den förnämsta egendomen. 
Men sin högre och fullkomligare utbildning fick 
det ifrågavarande begreppet först genom åkerbru
kets uppkomst. Det var nem ligen först härigenom, 
som menniskorna fastades vid bestämda bonings
platser, och föranleddes att på sjelfva jorden til
lämpa begreppet om enskild egendomsrätt, der- 
igenom att hvar och en tiliegnade sig en viss del 
af densamma. Först härigenom utbildades begrep
pet om egentligen så kallad fast egendom, till 
hvilket förut åtminstone blott en ofullkomlig bör
jan fanns; äfvensom för öfrigt nomadlifvets upp
hörande, och menniskornas fästande vid bestämda 
boningsplatser, måste leda till en mängd af nya 
förhållanden dem emellan, och derigenom till en 
bestämdare utstakning af hvars och ens rättssfer.



På detta sätt liar således det på en nödvän
dig förnuftets fordran grundade, och för uppnåen
det af menniskornas sedliga bestämmelse oumbär
liga begreppet om enskild egendomsrätt, i samman
hang med odlingens framskridande, vunnit en allt 
högre och fullkomligare utbildning. Detta oaktadt 
finner man likväl i äldre och nyare tider åtskilli
ga, på ett misskännande af detta begrepps oum
bärlighet och förnuftsenlighet grundade försök att 
inom vissa Föreningar eller Samfund upphäfva den 
enskilda egendomsrätten, och införa enegendoms- 
ge me nsa mh et. Plato fordrade en sådan i sin 
idealiska Stat, åtminstone i hänseende till en klass 
af dess medlemmar. En sådan fanns ock för nå
gon tid i den äldsta Kristna Församlingen; äfven- 
som åtskilliga liknande försök att införa en egen- 
doms-gemensamhet i nyare tider förekommit. E- 
medlertid har dock, äfven inom dessa Föreningar, 
aldrig en fullkomlig egendoms-gemensam- 
liet ägt rum: begreppet om enskild egendomsrätt 
liar, äfven inom dem, aldrig kunnat helt och hål
let upphäfvas, ehuru det endast varit användt på 
ett mindre antal af föremål. Enligt sakens na
tur kan ock en sådan egendoms-gemensamhet blott 
fortvara, så länge den ifrågavarande Föreningen 
består af ett ganska inskränkt antal af medlemmar, 
hvaremot den naturligen måste upphöra, då med- 
lemmarnes antal hunnit i betydlig mån förökas. 
Slutligen måste ock anmärkas, att äfven då inom 
en sådan Förening en egendoms-gemensamhet ägt 
rum, i hänseende till förhållandet mellan För
eningens egna medlemmar, har dock Föreningen 
sjelf, såsom Helt betraktad, alltid varit i besitt
ning af en egendom, hvilken tillhört den med alla 
utom Föreningen varande personers uteslutan-



tie, och således i förhållande till dem utgjort 
Föreningens enskilda egendom. Äfven här 
har således i sjelfva verket funnits enskild egen
dom, ehuru icke såsom tillhörande en viss indi
viduell eller fysisk person, utan såsom till
hörande ett Helt al förenade individer, en 
vanligtvis så kallad persona moralis.

Då vi tänke oss enskild egendomsrätt såsom 
uppkommen och gällande om ett större eller min
dre antal af föremål, så dela sig med afseende 
derpå tingen för oss i t venue klasser. De hlifva 
nemligen antingen sådana, som icke är o, eller 
sådana, som äro någons enskilda egendom. De 
förra har man vanligen kallat res nullius eller 
res communes, t venue benämningar, hvilka 
egentligen uttrycka detsamma, emedan det, som 
ieke är någons enskilda egendom, just derföre 
måste tänkas öfverlemnadt till allas gemensamma 
nyttjande eller användning. I den mån begreppet 
om enskild egendomsrätt utbildas och tillämpas 
på ett större antal af föremål, inskränkes mer och 
mer antalet af de ting, hvilka äro res nullius. 
Dock kan detta begrepp aldrig förlora all tillämp
ning, emedan det alltid måste fortfara att gälla 
åtminstone om de allmänna elementariska före
målen. Med afseende härpå kunna således res nul
lius antingen vara sådana, mot livilkas natur det 
strider att göras till någons enskilda egendom, och 
hvilka således alltid måste förbiifva res nullius; 
eller ock sådana, hvilka väl enligt sin natur kun
na hlifva någons enskilda egendom , men dock icke 
för det närvarande hafva någon ägare, och hvilka 
således icke för alltid, utan blott för det närvaran
de, äro res nullius. De ting åter, hvilka äro nå
gons egendom, kunna antingen tänkas tillhöra en



ei>tl a individ, eller flera indi vider , till
sammans. Äfven i detta senare fall utgöra de 
enskild egendom i den mening, att de tillhöra 
dessa individer tillsammans, med alla andras 
uteslutande. Egendomen är da gemensam 
for dessa individer, men enskild i förhål
lande Lill alla andra.

Men om det måste anses såsom en nödvän
dig förnuftets fordran, att det skall gifvas enskild 
egendom, eller att livar och en skall äga ett ute
slutande herravälde ölver vissa yttre ting; sa är 
(1ermed likväl ännu icke afgjordt, Innu denna 
fordran skall på ett förnnftsenligt sätt blifva upp
fylld, och hvilka bestämda ting skola komma att 
tillhöra hvarje särskild person. Härigenom upp
kommer då för oss frågan: huru ett ting på 
rättsenligt sätt kan blifva någons enskil
da egendom. 13å ingen kan anses äga en ur
sprunglig eller med lödd lättighet till ett ute
slutande herravälde ölver vissa bestäm
da ting, emedan herraväldet öfver de yttre tin
gen till en början visar sig såsom för alla gemen
samt; så är klart, att jag ej kan få ett sådant 
uteslutande herravälde öfver vissa ting annorlunda 
än medelst någon r ä 11 s e n 1 i g h a n d I i n g, genom 
h vilken tinget blir min egendom. All uteslutande 
rättighet till ett besLämdt yttre ting måste således 
betraktas såsom en förvärfvad eller vilkoriig 
rättighet, d. v. s. såsom en sådan, hvilken såsom 
sitt vilkor förutsätter en handling, genom hvil- 
ken den blifvit för v ä r f v a d. Här är derförc den 
punkt, der vi genom fortgången af vår undersök
ning ledas ifrån de hittills betraktade medfödda 
r ä 11 igli e t e r n a till frågan om fö r v ä r f v a d e r ä t- 
t i gli e ter. Den här ifrågavarande rättigheten alt



tillegna sig ett ting med alla andras uteslutande, 
eller att göra det till sin enskilda egendom, visar 
sig för oss såsom den första af alla förvärfvade 
rättigheter *).

Då vi nu uppkasta den frågan, på hvad sätt 
någon kan förvärfva en rättighet till ett ting med 
alla andras uteslutande, och vi dervid taga denna 
fråga i dess mest omfattande betydelse, så måste 
svaret blifva, att en sådan rättighet kan förvärf- 
vas på tvenne sätt. Man kan nemligen antingen 
förvärfva en uteslutande rätt till ett ting, som i 
det nästföregående ögonblicket icke var 
någons enskilda egendom, hviiket måste ske 
genom en sådan rättsenlig handling, genom hvil
ken ett ting omedelbart ifrån att vara en 
res nullius blir någons enskilda egendom; 
eller ock kan man förvärfva en uteslutande rättig
het till ett ting, som i det nästföregående 
ögonblicket var någons enskilda egendom, 
hviiket måste ske derigenom, att rättigheten till 
detta ting ifrån en person omedelbart öf-

*) Den cntla af de i det föregående omtalade rättig
heterna, i afscende på hvilken det möjligtvis kan synaa 
tvetydigt eller obestämdt, huruvida den bör betraktas 
såsom medfödd eller förvärfvad, är den, hvilken vi kal
lat rättigheten till de omedelbara produkterna af min 
andeliga eller kroppsliga verksamhet. Jag får nemligen 
här visserligen en rättighet till den bestämda pro
dukten af min verksamhet först genom den handling, 
genom hvilken jag frambringar denna produkt; men den 
i allmänhet betraktade rättigheten att tillegna mig 
alla sådana produkter af min verksamhet, hvilka jag kan 
frambringa, utan att dertill behöfva något yttre kropps
ligt material, är dock gifven omedelbart genom min per
sonlighet, och måste i detta hänseende betraktas såsom 
en medfödd rättighet.



ver flyttas till en annan, utan alt här förekom 
något mellanliggande ögonblick, då tinget var en 
res nullius. Man har kallat det förra det ur
sprungliga sättet att förvärfva (modus 
originarius adquirendi), emedan det är genom 
detta, som all uteslutande rätt till ting ursprung
ligen uppkommer; det senare åter det härledda 
sättet att förvärfva (modus derivativus 
adquirendi), emedan en persons uteslutande 
rätt till ett ting här är till honom öfverflyttad 
ifrån en annan, och således härledd af en an
nans förut gifna rättighet till detta ting.] Endast 
om det förra af dessa förvärfningssätt kan frågan 
hlifva i den närvarande afdelningen af vår under
sökning, eller då vi vilje göra oss reda för den 
ursprungliga utstakningen af hvars och ens 
rättssfer: om det senare blir deremot fråga först 
i den del af vår undersökning, i hvilken vi kom
me att betrakta de förändringar, hvilka den 
ursprungliga utstakningen af hvars och ens rätts
sfer under menniskornas fortvarande sammanlef- 
nad kan undergå.

Frågan om det ursprungliga sättet att för- 
värfva en uteslutande rättighet till ett ting är den
samma, som frågan om det första ursprunget 
af all enskild egendom. Denna fråga har 
alltifrån början af den filosofiska Rättslärans be
arbetning utgjort ett af hufvudföremålen för de 
till densamma hörande undersökningar, och af 
särskilda Rättslärare blifvit på olika sätt besvarad. 
Hufvudsakligen hafva de härvid delat sig mellan 
tvenne skiljaktiga åsigter, hvilka båda blifvit fram
ställde under flera olika modifikationer. Man har 
nemligen grundat egendomsrätten, i dess ursprung 
betraktad, antingen på ockupation, eller på



öfver ensk omm else. Enligt den förra âsigten, 
hvilken man finner hos de llesta äldre Rättslärare,. 
äfvensom hos en del af de nyare, har man tillagt 
livar och en rättigheten att Le mäktiga sig eller 
ockupera, och derigenom göra till sin egendom, 
de ting, livilka enligt sin natur kunna blifva nå
gons enskilda egendom, och som ej redan af nå
gon annan blifvit ockuperade. Denna ockupa- 
tions-theori har blifvit utbildad och framställd 
under tvenne olika modifikationer, nemligen an
tingen såsom ren ock up a tions-t heori, eller så
som formations-theori. I den förra har man 
grundat egendomsrätten på det blotta be mäkti
gande t såsom sådant, eller på den handling, 
genom hvilken man bringar ett ting i sitt våkl; 
i den senare har man grundat den, icke endast 
på sjelfva bemäktigandet, utan tillika och liufvud- 
sakligen på det arbete, hvilket man på ett ting 
nedlagt. Motsatsen mot denna ockupations-theori 
i båda dess modifikationer bildas afdenåsigt, en
ligt hvilken åtskilliga nyare Rättslärare, t. ex. 
Fichte , med ockupationsbegreppets förkastande , 
grundat all egendomsrätt på en öfverenskom- 
melse mellan de koexisterande individerna. Den 
väsendtliga åtskillnaden mellan dessa båda åsigter 
består deruti, att man enligt dén förra tillagt livar 
och en rättigheten att göra vissa ting till sin egen
dom, utan att der ti 11 begära någon annans 
samtycke, och således utan att hans egendoms
rätt till detta ting beror af andras der ti 11 
lémnade samtycke; hvaremot man i det senare 
fallet betraktat b vars och ens uteslutande rätt till 
ett ting såsom grundad på, och beroende af, 
andras der ti 11 lemnade samtycke, och så
ledes såsom endast gällande under viikor af ett



sådant samtycke. Vi måste genom en närmare 
granskning af dessa skiljaktiga åsigter söka att göra 
oss reda för egendomsrättens förnuftsenliga ur- 
sprung.

Hvad först och främst ocknpations-theorien be
träffar, så har den här antagna ockupationsrätten 
merendels blifvit fattad i den vidsträckta bety
delse, att man tillagt hvarje individ en obegrän
sad rättighet att bemäktiga och tillegna sig allt 
det, som enligt sin natur kan göras till enskild 
egendom, och som ej redan är någon annans egen
dom. Man har uttryckt denna rättighet genom 
regeln: res nullius cedit primo occupanti, 
eller, med afseende på förhållandet mellan t venue 
personer, som göra anspråk på samma ting: qui 
prior tempore, potior jure. I denna vid
sträckta betydelde togs ockupationsrättens begrepp 
af de flesta äldre Rättslarare; och äfven i våra 
dagar hafva flere, t. ex. Hegel, framställt den på 
samma sätt, eller utan någon tillagd inskränkning 
af densamma. Vid närmare undersökning måste 
man dock utan tvifvel finna, att en så vidsträckt 
ockupationsrätt icke kan med gilltiga skäl försva
ras. Enligt detta begrepp om densamma skulle 
det nemligen låta tänka sig, att en person bemäk- 
tigade sig så mycket af de för menskliga behof 
användbara ting, att icke tillräckligt återstode för 
de andra, som lefde på samma trakt af jorden. 
Hvad skulle — kan man med fullt skäl fråga — 
i sådant fall förbinda desse andra att erkänna och 
respektera en så långt utsträckt ockupation, då alla 
ursprungligen måste tänkas äga lika rättighet att 
begagna sig af de yttre tingen till sin sedliga be
stämmelses uppnående? Med afseende härpå kan 
man, utgående ifrån begreppet om denna för alla



ursprungligen lika rättighet, lätt föras på den tan- 
kan, att en uteslutande rätt till ett ting icke 
kan för någon uppkomma annorlunda, än derigenom, 
att alla andra till hans fördel frivilligt afstå ifrån 
sin ursprungliga rätt att begagna sig af detta ting. 
Det har varit detta, som föranledt den andra af 
de nyssnämda åsigterna, eller den, enligt hvilken 
nian trott sig höra grunda all enskild egendoms
rätt endast på öf ver ensko mm else. Emedler-
tid, och ehuru detta sätt att tänka sig egendoms
rättens grund och ursprung vid första påseende 
kan tyckas hafva mycket för sig, kan man likväl 
uppgifva tvenne vigtiga skäl, som tala emot det
samma. Först och främst är nemligen klart, att 
då det visar sig för tanken såsom osäkert, huru
vida en person skall kunna förmå andra att med 
sig ingå en sådan öfverenskommelse, så skulle en
ligt denna åsigt hvars och ens egendomsrätt, icke 
blott i vissa särskilda fall, utan i allmänhet, eller 
till hela sitt innehåll och omfång, blifva beroende 
af något osäkert och tillfälligt, livilket ej öf- 
verensstämmer med förnuftets nödvändiga for
dran, att livar och en skall äga enskild egendom, 
såsom oumbärlig för uppnåendet af hans sedliga 
bestämmelse. Men härtill kommer ytterligare, så
som det förnämsta skälet emot denna förklaring 
af egendomsrättens ursprung, att då en öfverens
kommelse ej kan gälla emot någon annan, änden, 
med hvilken den är ingången, så skulle jag enligt del
ta föreställningssätt icke förr eller i annat fall kunna 
erhålla en verklig egendomsrätt till ett ting, d. v. s. 
en emot alla gällande rätt till detsamma, eller 
en rätt att tillegna mig det med alla andras 
uteslutande, än så vida jag derom hade öfver- 
enskoinmit med alla utan undantag, och de



alla hade tillerkänt mig detta ting. Om det fun
nes någon enda individ, med hvilken jagejöfver- 
enskommit, så vore han, äfven om alla andra 
tillerkänt mig ett ting, likväl ej bunden af deras 
samtycke: jag ägde således ej någon mot honom 
gällande rätt till detta ting. Då det nu, åtmin
stone så snart menniskoslägtet tankes förökadt och 
kringspridt öfver jordens yta, visar sig såsom omöj
ligt att verkligen öfverenskomma med alla utan 
undantag rörande ett ting, som man önskar till
egna sig, och det, äfven om jag öfverenskommit 
med alla de individer jag för det närvarande kän
ner, alltid måste förblifva osäkert, huruvida ej 
någon, som jag nu ej känner, framdeles kunde 
komma t. ex. ifrån en annan ort, och vägra att 
erkänna mitt anspråk på detta ting; så skulle jag 
på detta sätt aldrig kunna erhålla en i sjelfva ver
ket emot alla gällande rättighet till något ting, 
hvarigenom således begreppet om enskild egendoms
rätt i ordets stränga och egentliga bemärkelse skulle 
alldeles gå förloradt, eller blifva utan all tillämp
ning. Man skulle kunna försöka att häfva denna 
svårighet genom den anmärkningen, att det i allt 
fall icke gifves någon fullt säker och mot andras 
intrång fredad egendomsrätt annorlunda, än inom 
en Stat; att åter inom hvarje sådan måste livar 
och en af dess medlemmar tänkas genom Stats- 
fördraget hafva tillerkänt livar och en afdeöfriga 
en viss egendom; och att slutligen hvarje Stats- 
borgares rättighet till denna egendom måste tän
kas erkänd äfven af de utom denna Stat lefvande 
individerna genom det Fördrag, genom hvilket 
de ofriga Staterna erkänt den ifrågavarande Sta
tens rättighet till ett visst område, och till alla 
inom detta område befintliga ting. Men äfven



härigenom är Jeu ifrågavarande svårigheten ieke 
i sjelfva verket undanröjd. Ty först oeh främst 
skulle, under antagande af detta föreställningssätt, 
en medlem af en Stat härigenom likväl icke er
hålla en emot alla utan undantag gällande 
rätt till något ting, emedan lians, rätt åtminstone 
icke vore gällande mot de främmande individer, 
hvilka icke vore medlemmar af någon af de Sta
ter, med hvilka den, hvilken haii sjelf tillhör, 
står i något rättsförhållande. Oeh för det andra 
skulle man enligt denna åsigt nödgas påstå, ieke 
allenast, (livad visserligen måste medgifvas), att det 
utom Staten icke finnes någon fuli t säker och 
mot andras intrång fredad • egendom, utan 
äfven att det, så länge man ännu abstraherar ifrån 
ideen af en Stat, alldeles ieke gifves någon emot 
alla gällande rättighet till ett ting; att såle
des alldeles ingen enskild egendomsrätt finnes hos 
de Folk, hvilka ieke lefva förenade till borgerliga 
Samhällen; att man t. ex. utom det borgerliga 
samhällstillståndet icke en gång skulle äga en emot 
alla gällande rätt till sin beklädnad, sin jagt-eller 
fisk-redskap, de lifsmedel man åt sig insamlat 
o. s. v.; hvilket utan tvifvel vore förnuftssti idigt 
att yrka. Slutligen måste ock anmärkas, att den, 
som bestrider oekupationsbegreppets gil l tighet, må
ste, för att vara konsequent, bestrida dess gilitig- 
het, ej blott i hänseende till hvarje sär
skild individ, utan äfven i hänseende till 
ett Folk, såsom ett lielt af förenade in
divider. Då ett Folk invandrar i ett förut obe- 
bodt land, och sätter sig i besittning deraf, så 
utgör äfven detta en ockupation, nemligen en af 
ett helt Folk på en gång verkställd ockupation. 
Den som bestrider oekupationsbegreppets gilllighet,



och grundar all egendomsrätt blott på öfverens- 
kommelse, måste då påstå, att äfven ett i ett fornt 
obebodt land invandrande Folk icke kan erhålla 
en verklig, mot alla gällande egendomsrätt till detta 
land, förr än det med alla andra Folk eller in
divider derom öfverenskommit, och förvissat sig 
om deras samtycke, hvilket åter skulle leda till 
den slutföljden, att ännu aldrig något Folk haft, 
eller för det närvarande har, en verklig, emot 
alla gällande rättighet till det af detsamma inne- 
hafda landet, emedan det aldrig gitVils något Folk, 
som rörande besittningen af sitt land ingått en 
öfverenskommelse med alla andra Folk eller in
divider.

Af allt det här anförda måste vi draga den 
slutsatsen, att om ock begreppet om öfverenskom
melse vid vissa till egendomsrättens närmare be
stämning hörande punkter till äfventyrs måste an
vändas, (hvilket vi tills vidare måste lerana oaf- 
gjordt), man åtminstone då frågan är om dess för
sta ursprung, icke kan grunda all egendomsrätt på 
öfverenskommelse, och att föijakteligen ockupations- 
begreppet, vare sig i en vidsträcktare eller inskränk
tare betydelse, icke kan umbäras vid förklaringen 
af egendomsrättens uppkomst. I sjelfva verket 
tillägger man ock detta begrepp en viss gill tighet, 
redan om man erkänner hvars och ens rättighet 
att, utan något förut af alla andra erhållet sam
tycke, afplocka och förtära den vildt växande fruk
ten af ett träd ; ty redan detta utgör en ockupa
tion. Detta begrepp får då sin gill tighet genom 
sin oumbärlighet för uppfyllandet af förnuftets 
fordran, att livar och en skall äga ett uteslutande 
herravälde öfver vissa yttre ting till uppnående 
af sin sedliga bestämmelse. Genom denna fordran,



livilken icke ursprungligen på annat sätt kan blifva 
uppfylld, blir livar och en berättigad att under 
vissa vilkor bemäktiga sig ocli göra till sin egen
dom de ting, hvilka han för sin sedliga bestäm
melses uppnående behöfver. Men häraf följer lik
väl hvarken, att denna ockupation får utsträckas 
huru långt som helst, eller att ockupations- 
begreppet ensamt är tillräckligt att besvara alla 
de frågor, hvilka i hänseende till egendomsrättens 
bestämning kunna förekomma, och att ej vissa fall 
kunna äga rum, i hviika äfven begreppet om öfver- 
enskommelse måste användas, för att afgöra något, 
som ej genom det blotta ockupationsbegreppet är 
tillräckligen bestämdt. För att undersöka huru 
härmed förhåller sig, måste vi ingå i en speciel
lare utveckling af ockupationsbegreppets innehåll, 
samt af vilkoren och gränserna för dess gilltighet.

Då man vill göra sig full reda för detta be
grepp, måste man fästa sin uppmärksamhet l:o på 
subjekter na, af hviika en ockupation kan verk
ställas; 2:o på den handling, genom livilken den 
verkställes; och 3:o på de objekter eller ting, 
hviika kunna blifva föremål för en rättsgiiltig 
ockupation.

Hvad subjekter na beträffar, så erfordras 
först och främst till en rättsgiiltig ockupation, att 
den ockuperande skall vara en person, som äger 
den grad af utveckladt förstånd, livilken lörutsät- 
tes hos livar ocli en, som skall kunna utöfva en 
rättsgiiltig handling. Under iakttagande af detta 
vilkor, kan en ockupation verkställas, antingen al 
särskilda individer, såsom sådana, eller al en 
samling af förenade individer, t. ex. vid 
anläggningen af en Koloni, eller då ett invandran
de Folk bemäktigar sig ett förut obebodt land.



I det förra fallet Lin man tänka sig en ockupation 
såsom verkställd, antingen af en isolerad individ, 
eller af flera koexisterande, men dock ej till en 
gemensam ockupation förenade individer. I det 
senare fallet, då de till ett Helt förenade indivi
derna gemensamt bemäktiga sig ett land, kan man 
antingen tänka sig en uttrycklig öfverenskom
melse dem emellan, i följd af h vilken de komma 
att gemensamt äga och inneliafva det ifrågavaran
de landet, eller efter någon delningsgrund sig 
emellan fördela detsamma; eller ock kan det tän
kas öfvcrlemnadt åt livar och en af det invan
drande Folkets medlemmar, att tillegna sig det 
jordstycke och de öfriga ting, han anser sig be- 
liöfva, i livilket sistnämda fall man kan anta
ga en tyst öfverenskommelse mellan det in
vandrande Folkets medlemmar, att ömsesidigt 
erkänna och respektera livars ocli ens rätt till det 
af honom i besittning tagna. Men ehuru man 
här tänker sig en uttrycklig eller tyst öfverens
kommelse mellan sjelfva det invandrande Fol
kets medlemmar, äger dock ockupationsbegreppet 
äfven här sin användning, emedan hela landets 
intagande utgör en af detta Folk gemensamt 
verkställd ockupation, i förhållande till 
alla de öfriga Folk, med hvilka det ifråga
varande icke ingått någon öfverenskommelse röran
de rättigheten att göra detta land och alla inom 
detsamma befintliga ting till sin egendom.

Hvad vidare sjelfva ockupationens hand
ling beträffar, så är klart, att denna först och 
främst hos den ockuperande förutsätter en inre 
viljans bestämning, en afsigt att göra något till 
sin egendom. Men då denna viljans bestämning, 
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sft länge den blott utgör n ft got inre, icke kan 
blifva för andra bekant, och dft det förnuftsenliga 
ändamålet för en ockupation icke kan vara något 
annat än tingets användning för min sedliga be
stämmelses uppnående, hvilken användning alltid 
måste ske genom en yttre handling; så måste all 
rättsgilltig ockupation, jemte sjelfva afsigten att 
ockupera, tillika innebära en yttre handling, 
genom hvilken den verkställes. Denna åter bör 
vara en sådan, genom hvilken jag på ett för alla 
tillräckligen tydligt sätt tillkäunagifver min 
afsigt att göra något till min egendom, emedan 
jag eljest ej kan fordra, att alla andra skola er
känna och respektera mitt för dem till äfventyrs 
obekanta anspråk. En sådan yttre handling kan 
åter tänkas under trenne olika modifikationer, 
h varigenom uppkomma trenne möjliga o c k u p a- 
tio'nssätt. En ockupation kan nemligen ske l:o 
genom egentligt kroppsligt be m ä k t i g a nde, 
2:o genom ett tings bearbetande eller forma
tion, och 3:o genom en blott beteckning.

Med kroppsligt bemäktigande mena vi 
en handling, genom hvilken man bringar ett ting 
på det sätt i sitt våld, att man med alla an
dras uteslutande kan begagna sig deraf. 
Detta innebär således l:o att jag bringar tinget i 
mitt våld, och derigenom sätter mig sjelf i stånd 
att efter mina afsigter använda det, och 2:o att 
jag söker göra det för alla andra omöjligt att 
utan mitt samtycke begagna sig deraf. Det är 
klart, att detta måste ske derigenom, att jag an
tingen omedelbart tager tinget i min hand, eller 
förvarar det på ett endast för mig tillgängligt 
ställe. Tänkt såsom ensamt, eller såsom åtskildt 
ifrån allt bearbetande, innebär det kroppsliga be-



mäktigandet endast tingets bringande i mitt vald 
med alla andras uteslutande, utan att det genom 
min åtgärd undergår någon qvaiilatif föränd- 
ring. Af alla ockupationssätt är detta till sin 
natur det första och enklaste: jag verkställer 
en sådan ockupation redan då jag t. ex. af ett 
träd plockar en frukt för att förtära den. Detta 
ockupationssätt kan ock anses såsom det tydliga
ste af alla; ty jag kan ej tydligare tillkännagifva 
min afsigt att göra något till min enskilda egen
dom, än derigenom, att jag bringar det i mitt 
våld på ett sätt, genom hvilket jag söker göra det 
for andra omöjligt att utan mitt samtycke begagna 
sig deraf. Men det är ock enligt sin natur det 
inskränktaste af alla ockupationssätt; ty det 
kan blott användas på sådana ting, som utan be
tydlig svårighet kunna flyttas (res mobiles). Ge
nom detta ockupationssätt kan således ännu ej nå
gon fast egendom uppkomma: det kan redan ur 
detta skäl ej ensamt vara tillräckligt, eller mot
svara egendomsbegreppets fullständiga utbildning.

Utom detta erfordras derföre ännu ett annat 
och mera omfattande ockupationssätt: ett sådant 
är det, som utgöres af ett tings bearbetande 
eller formation. Dermed mena vi en sådan på 
ett ting utöfvad handling, genom hvilken det un
dergår en q vali ta ti f för ä nd ring, det vill säga, 
Lill sina inre eller yttre egenskaper blir något an
nat, än det förut var. Ett sådant bearbetande i 
ordets vidsträcktaste bemärkelse kan vara af tven- 
nc slag, lägre eller högre. Det förra är det 
genom en fysisk (mekanisk eller kemisk) inverkan 
skeende bearbetandet antingen af oorganiserade 
ting, eller af sådana organiserade ting, som redan 
fore min bearbetning af dem förlorat sitt organi-



6ka llf, eller genom min inverkan på dem förlora 
detsamma: det senare «är ett bearbetande af organi
serade och lefvande väsenden, hvarigenom de, med 
bibehållande af sitt vegetabiliska eller animaliska 
lif, till sina inre egenskaper blifva något annat, än 
de voro förut. (Ett sådant bearbetande är all od
ling af växter, och tämjandet af djur.) Anled
ningen till detta ockupationssätt måste vi söka i 
den förnuftets fordran, som bjuder menniskan att 
begagna sig af de yttre tingen såsom medel för 
det fullkomligaste möjliga uppnående af sin sed
liga bestämmelse, genom hvilken fordran livar och 
en måste finna sig uppmanad och dermed tillika 
auktoriserad, att med tingen företaga de förändrin
gar, som erfordras, för att gifva dem den största 
möjliga användbarhet för uppnåendet af hans sed
liga bestämmelse, samt att med alla andras ute
slutande belierrska de af honom bearbetade tingen, 
emedan en annan eljest genom sin inverkan på 
dem, eller användning af dem, kunde förhindra 
uppnåendet af det med bearbetningen åsyftade 
ändamålet. Äfven genom ett sådant bearbetande 
tillkännagifver jag med tillräcklig tydlighet min 
afsigt att göra tinget Lill min enskilda egendom: 
äfven detta motsvarar der före begreppet af en 
ockupation.

Detta ockupationssätt är i det hänseende vid
sträcktare än det förra, att det kan användas 
både på flyttbara och icke flyttbara ting. 
Det är följaktligen först genom utöfningen af detta 
ockupationssätt, som fast egendom uppkommer, 
hvarigenom, enligt livad i det föregående blifvit 
nämdt, egendomsbegreppet får sin högre och full
komligare utbildning. Ofta, då frågan är om flytt
bara ting, förekommer delta ockupationssätt för-



enadt med det förra: i andra fall åter, hufvud- 
sak ligen då fråganär om icke flyttbara ting, eller 
om uppkomsten af fast egendom, förekommer det 
senare ockupationssättet ensamt, eller såsom åt
skild t ifrån det förra.

Elt tings bearbetande utgör ett synbart ut
tryck af förnuftets och frihetens herravälde öfver 
den medvetslösa Naturen. Det är en handling, 
medelst hvilken den förnuftiga varelsen i ett 3'ttre 
ting nedlägger en del af sin personliga kraft, hvar
igenom tinget, som förut var blott en produkt af 
den medvetslösa naturkraften, numera, eller såsom 
bearbetadt, blir att anse såsom en produkt af na
turkraften och menniskokraften i deras förening 
med hvarandra. Derigenom, att jag i tinget ned
lagt min personliga kraft, har jag satt det i en 
närmare förbindelse med min person. Den som 
beröfvar mig det af mig bearbetade tinget, be- 
rofvar mig dermed effekten af min på tinget an
vända, och deruti likasom fixerade kraftyttring. 
Det är närmast liäraf vi hafve att förklara det, 
att man, äfven hos de råare Folk, hos hvilka egen
domsbegreppet ännu ej hunnit till sin fullkomliga 
utveckling, i följd af en dunkel känsla af det 
rätta och förnuftsenliga, vanligen ansett det på ett 
ting nedlagda arbetet såsom ett gilltigt skäl, hvår
före man bör betraktas såsom detta tings ägare. 
Det har derföre ock varit häruti, som en del 
Rättsiärare, nemligeu de, som antagit den så kal
lade for mations t h eor ien, sökt den enda, ur
sprungliga grunden till all egendomsrätt. Detta 
är dock ensidigt i det hänseende, att ett tings be
arbetande icke bör betraktas såsom det enda för
nuftsenliga ockupationssält. Och derjemte bör an
märkas, att bearbetandet af ett ting icke"’skulle

' O aur«



kunna anses gifva mig cn egendomsrätt till det
samma, om jag ej kunde uppgifva en fullgilltig 
gr u nd , som b e r ä 11 i g a r m ig att Le a r beta 
detsamma, hvilken grund måste sökas i förnuf
tets fordran, att jag skall begagna mig af tingen 
såsom medel för min sedliga bestämmelses upp
nående, och gifva dem den högsta möjliga grad 
af användbarhet för detta ändamål.

Då vi jemföre och sammanlägge hvad här 
Llifvit anförd t rörande en ockupation genom be
arbetande med det, som i det föregående blifvit 
nämdt rörande b vars och ens rätt Lill de produk
ter, hvilka omedelbart uppkomma genom den blotta 
yttringen af bans andeliga eller kroppsliga verk
samhet; så kunne vi ifrån hvarandra åtskilja tren
ne modifikationer af hvad vi i allmänhet kunne 
kalla ett frambringande af en yttre produkt af 
vår fria verksamhet. Jag kan nemligen frambringa 
en sådan l:o genom den blotta yttringen af 
min verksamhet, utan att dertill behöfva nå
got utom min person varande ting såsom det ma
terial, hvaruti produkten framställes, eller livar- 
af den bild as. (En sådan produkt är t. ex. en 
Föreläsning, en Predikan eller annat Tal inför en 
Folksamling, en Sångares sång, en Improvisators 
recitation af ett Poem o. s. v.); 2:o genom en verk
samhet, vid hvilken jag till produktens åstadkom
mande eller framställning i den yttre verlden väl 
använder ett utom min person varande ting såsom 
material, men hvilket är af så ringa värde i jem- 
förelse med sjelfva verksamheten, att det blir att 
anse blott såsom ett accessorium till denna. (En 
sådan produkt är t. ex. en Författares Skrift, en 
Målning o. s. v., emedan papperet, hvarpå Skrif
tens innehåll är framstäldt, måste betraktas så



som ett accessorium till detta innehåll, likasom 
duken till den derpå framställda Målningen); 3:o 
genom en verksamhet, medelst livilken jag bear
betar ett material, livilket äger den grad af vär
de, att det ieke kan anses såsom ett blott acces
sorium till min verksamhet. (Det är egentligen 
detta vi här omtalat under namn af tingens be
arbetande.) I det första fallet är, enligt hvad re
dan i det föregående blifvit nämdt, min rättig
het till produkten att anse såsom en omedelbar 
följd af min rättighet till det fria bruket af mina 
krafter, eller af min rättighet till ett uteslutande 
herravälde öfver min egen person: i det andra är 
den så vida af blandad art, att min rättighet till 
sjelfva produkten af min verksamhet är omedel
bart gifven genom min rättighet till det fria bru
ket af mina krafter; hvaremot min rättighet till 
det material, hvaruti produkten är framställd, 
utgör en egendomsrätt till ett yttre ting, ehuru 
detta är af mindre betydenhet än sjelfva verk
samheten och dess produkt: i det tredje fallet 
ändteligen är frågan helt och hållet om en egen
domsrätt till ett af mig bearbetadt yttre ting, 
eller om hvad vi här kallat en ockupation genom 
ett tings bearbetande, och min verksamhet utgör 
här blott ett medel att tillegna mig tinget, samt 
att göra det användbart för mina ändamål.

De t venue hittills nämda ockupationssätten 
äro de förnämsta: de utgöra de tydligaste och na
turligaste sätt, på hvilka man kan tillkänuagifva 
sin afsigt att göra något till sin egendom. Men 
vissa tillfällen kunna förekomma, då intetdera 
är användbart, t. ex. då frågan är om att 
med afseende på framtida behof ockupera ett ting, 
hvilket man k varken kan i egentlig mening kropps



ligen bemäktiga sig, eller i närvaraiule ögonblick 
bearbeta. För sådana fall erfordras ännu ett tredje 
ockupationssätt, nemligcn genom en blott beteck
ning, d. v. s. en handling, liviiken, utan att ut
göra ett egentligt kroppsligt bemäktigande, eller 
ett bearbetande, likväl innebär ett tillräckligen 
tydligt förklarande af min afsigt att göra något 
till min egendom. En sådan ockupation genom 
beteckning är det t. ex., om jag åt mig inhäg
nar ett jordstycke, för att derigenom förklara det 
för min egendom. Hit bör det äfven, då en sjö
farande, som upptäcker en obebodd ö, förklarar 
den för sin Nations egendom genom att der upp
sätta dess flagga eller vapen o. s. v. Hos särskilda 
Folk kunna särskilda konventionella tecken genom 
ett slags tyst öfverenskommelse vara antagne, för 
att på detta sätt beteckna en ockupation. Det är 
klart, att det tecken, livaraf man i sådant fall 
betjenar sig, bör, för att motsvara sitt ändamål, 
vara tillräckligen tydligt, för att för livar och 
en, som ser det ifrågavarande tinget, tiilkänna- 
gifva den skedda ockupationen, och derjemte till— 
räekligen varaktigt, för att göra den bekant äf
ven för dem, som ej nu äro närvarande, men 
framdeles få kunskap om detta ting. Efter sakens 
natur är emedlertid detta ockupationssätt det mest 
obestämda, och det, som lättast kan utsträckas 
utom sina behöriga gränser. Dess användning är 
derföre ieke utan tvetydighet och svårighet, Dock 
kan man cj med skäl bestrida det all gilltigliet, 
så vida det ej utsträckes utom de gränser för 
ockupationsrättens utöfning, hvilka i det närmast 
följande skola angifvas.

livad slutligen beträffar de objekter, eller 
ting, som kunna utgöra föremål för en rättsgiii-



tig ockupation, sä har redan idet föregÄende blif- 
vit nämdt, att vissa ting, nemLigen de allmänna 
elementariska föremålen, äro af den beskaffenhet, 
alt det strider mot deras natur, och mot förnuf
tets genom denna deras natur gifna fordran, att 
göra dem till någons enskilda egendom. De kun
na följaktligen ej blifva föremål för en rättsgilltig 
ockupation i annan mening än den, att man till 
något beliofs tillfredsställande kan med andras ute
slutande tillegna sig en liten del af ett sådant 
ting, t. ex. en drick vatten ur en flod o. s. v. 
(Hit kan man äfven hänföra det slags herra vä Ide 
man vanligen tillerkänner ett Folk öfver en viss 
liten del af ett till dess område gränsande haf, 
samt dess deraf följande rättighet att med alla 
andra Folks uteslutande idka fiske närmast intill 
landet o. s. v.) Om man således ville föreställa 
sig, att en individ eller en Nation försökte att på 
ett uteslutande sätt tillegna sig något af dessa till 
menniskornas gemensamma bruk ämnade föremål, 
t. ex. om ett Folk sökte hindra andra Folk att 
med sina fartyg öfverfara det öppna veridshafvet, 
eller att der idka fiske o. s. v.; så skulle detta ej 
kunna bedömmas annorlunda än såsom rättsstri- 
digt. Förnuftets första fordran i afseende på före
målen för en ockupation blir således den, att man 
ieke må försöka att tillvälla sig ett uteslutande 
herravälde öfver något af de föremål, livilka ge
nom sin natur visa sig såsom ämnade att aldrig 
blifva någons enskilda egendom.

Härtill kommer, såsom ett ytterligare vilkor 
för cn rättsgilltig ockupation, att man ej må ti 11- 
egna sig något annat än det, som i det ögonblick, 
hvilket närmast föregick ockupationen, verkligen 
var en res nullius, och således ieke var någons



egendom. Det är nemligen klart, att den, som 
Lemäktigar sig något, som i detta ögonblick re
dan är en annans egendom, derigenom gör ett 
inträng inom dennes rättssfer, och således ej kan 
erhålla någon rättighet till det ting, han på ett 
sådant sätt tillegnar sig. Detta vilkor för ockupa- 
tionsrättens användning utgör den negativa be
tydelsen af de gamla, redan i det föregående näm- 
da satserna: res nullius cedit primo occu
pant^ och qui prior tempore, potior jure. 
I denna negativa betydelse äga dessa satser en 
otvifvelaktig gilltighet. Tagne åter i positif be
tydelse, enligt hvilken de skulle innebära, att livar 
och en är berättigad att ockupera allt det, som 
icke redan tillhör någon annan, och som enligt 
sin natur kan göras till enskild egendom, gälla 
de icke i den vidsträckta och oinskränkta mening, 
i bviJken de af de llesta äldre Rättslärare antogos, 
utan endast med en inskränkning, på b vilken vi 
snart komme att fästa vår uppmärksamhet. — Att 
åter ett ting i det ögonblick, som närmast före
gick en ockupation, ieke var någons egendom, och 
att det således var ett föremål för en möjlig rätts- 
gilltig ockupation, kan på tvenne sätt äga rum. 
Antingen kan nemligen det ifrågavarande tinget 
vara ett sådant, som före denna ockupation aldrig 
haft någon ägare, i hvilket fall det således allt 
hittills varit en res nullius; eller ock kan det vara 
ett sådant, som redan förut varit någons egendom, 
men förlorat sin förre ägare, utan att o- 
m edel bar t ifrån honom öfvergå till nå
gon annan, hvarigenom det således åter blifvit 
en res nullius. I det förra fallet är tinget antin
gen ett sådant, som förut både funnits och 
varit bekant, men dock ej af någon blifvit



ockuperad t, eller e IL sä dan t, som väl förut fun
nits, men ej varit bekant, förr än det i detta 
Ögonblick upptäcktes, eller ändteligen ett sådant, 
som ej före detta ögonblick funnits, utan 
först nu uppkommit: de ting, som höra till 
de tvenne senare klasserna, sammanfattas vanligen 
under benämningen af res novæ, ehuru denna 
benämning i sin egentligaste och inskränktaste be
märkelse blott gäller om den sistnämda klassen. 
Att ett ting åter förut haft en ägare, men för
lorat den, utan att omedelbart ifrån ho
nom öfvergå till en annan, kan tänkas an
tingen på det sätt, att tinget blifvit af sin förre 
ägare frivilligt öfvergifvet, då det kallas en res 
de re lie ta, eller att ägaren förlorat det, och 
ej varit i stånd att återfinna det, då det får namn 
afen res de per di ta. På båda dessa begrepp 
komme vi att något längre fram närmare fästa 
vår uppmärksamhet. Så vida emedlertid ett ting 
genom en sådan dereliktion eller déperdition för
lorat sin förre ägare, utan att omedelbart hafva 
ofvergått till en annan, är det klart, att det ifrån 
det Ögonblick, då den förre ägarens rätt till det
samma upphört, åter måste blifva att anse såsom 
en res nullius, och således såsom föremål för en 
möjlig rättsgilltig ockupation.

Men om det lätt inses, att en rättsgilltig 
ockupation blott kan äga rum i afseende på så
dana ting, som enligt sin natur äro ämnade till 
enskild egendom, och som i närvarande ögonblick 
äro utan ägare; så uppkommer vidare den frågan, 
huru mycket af dessa ting livar och en är be
rättigad att tillegna sig. Vårt svar på denna frå
ga kan ej blifva något annat än det följande: Då 
ockupationsrätten grundar sig på den förnuftets



fordran, att menniskan skall äga en bestämd kretå 
för sin fria yttre verksamhet för uppnåendet af 
sin sedliga bestämmelse, så måste det förenade 
afscendet på allas sedliga bestämmelse afgöra, hu
ru mycket af de för menskliga behof användbara 
och till enskild egendom ämnade ting livar och 
en må ockupera. I följd häraf kan livar och en 
blott anses berättigad att tillegna sig så mycket 
af dessa ting, som i sjelfva verket erfor
dras för uppnåendet af hans sedliga be
stämmelse, under det dervid tillagda förbehåll, 
att han lem nar öfrigt åt alla andra så 
mycket, som de behöfva för sin sedliga 
bestämmelses uppnående. Det är lätt att i 
allmänhet inse gilltigheten af denna regel, äfven- 
som att i vissa enklare fall tillämpa den. Om 
man t. ex. föreställde sig, att t venue personer un
dan ett skeppsbrott blifvit räddade på en förut 
obebodd ö, och att den ene af dem, som vore 
fysiskt starkare än den andre, tillegnade sig hela 
ön med alla på densamma befintliga ting, utan 
att lemna något q var åt den andre; så skulle man 
ej tveka att anse detta såsom en utöfver sin be
höriga gräns utsträckt ockupation. Men om man 
ock i allmänhet måste erkänna gilltigheten af den 
nämda regeln, så följer likväl ej deraf, att den i 
alla möjligtvis förekommande speciella fall låter 
utan svårighet tillämpa sig, och att den således i 
alla sådana fall leder till en fullt noggrann och. 
ingen tvetydighet underkastad bestämning af huru 
mycket hvar och en må göra till sin egendom. 
Det kan nernligen ofta synas svårt eller omöjligt 
att med full noggrannhet och säkerhet afgöra, hu
ru mycket hvar och en i sjelfva verket behöfver 
för sin sedliga bestämmelses uppnående. Så vida



det är öfverlemnadt åt livar och en att genom 
egen profiling afgöra detta, kan man svårligen 
vänta annat, än att stridiga anspråk ofta skola 
uppkomma. Det enklaste och naturligaste sättet 
att afhjelpa denna svårighet skulle kunna tyckas 
vara det, att alla för menskliga bcliof användbara 
och genom sin natur till enskild egendom ämna
de ting i lika lotter fördelades mellan alla 
koexisterande individer. En sådan fördelning är 
i vissa fall verkställbar, t. ex. vid koloniers an
läggning o. s. v., åtminstone i det hänseende, att 
sjelfva jorden, såsom den förnämsta egendomen, 
kan mellan alla kolonisterna jemt fördelas. Äfven 
i redan förut stiftade Stater liar stundom en så
dan delning blifvit gjord, t. ex. enligt den Ly- 
kurgiska lagstiftningen i Sparta. Men äfven i så
dana fall, eller då sjelfva jorden blifvit på detta 
sätt delad mellen alla medlemmar af ett Folk, 
har det dock ej varit möjligt att med lika nog
grannhet dem emellan fördela alla andra för de 
menskliga behofven användbara ting. Härtill kom
mer vidare, att denna jemna delning af jorden 
på långt när ieke alltid låtit verkställa sig. Den 
har ej kunnat äga rum i de fall, då ett invan
drande Folk spridt sig öfver ett vidsträckt, för 
detsamma ännu föga kändt land, hvars besittnings
tagande icke skett på en gång, och enligt en ut
tryckligen ingången öfverenskommelse, utan succcs- 
sift, och på det sätt, att hvar och en tillegnat sig 
och uppodlat det jordstycke, han funnit för sig 
lägligast. I sådana fall har det naturligen måst 
hända, att särskilda individer bemäk tiga t sig olika 
stora jordstycken; äfvensom de, efter sina olika kraf
ter och olika tillfällen att förvärfva, tillegnat sig 
mer eller mindre af andra för behofvens fyllande



användbara ting. Härigenom inser man lätt, huru 
litet det är möjligt, att vid frågan om egendoms
rättens första uppkomst göra fordran af alla tings 
fullkomligt lika fördelning till allmän regel för 
oek upa tionsrättens u töfning.

I följd liäraf måste det ofta kunna hända, 
att tvister uppkomma mellan tvenne eller liera 
individer, som vilja bemäktiga sig samma ting, 
utan att den ofvanföre nämda allmänna regeln till 
bestämmande af lmru mycket livar och en är be
rättigad alt tillegna sig ger någon tillräcklig led
ning Lill tvistens slitande, så vida ingendera af 
de tvistande redan förut ockuperat så mycket, att 
det kan anses såsom fullt afgjordt, att han ej må 
bemäktiga sig mera. Man kan då väl i allmän
het uppgifva det såsom en förnuftets fordran, att 
tinget bör tillfalla den af de tvistande, som är i 
största beliof deraf för sin sedliga bestämmel
ses uppnående. Men då livar och en blott efter 
egen profiling bedö in mer sitt och den andres be
lief, kunna lätt stridiga meningar derom uppkom
ma: ofta kunna ock de tvistandes beliof vara unge
fär lika, eller åtminstone ej till den grad olika, 
att man derpå kan grunda en bestämd före
trädesrätt för någondera. Det är klart, att i 
alla sådana fall gifves det ingen annan lättsenlig 
utväg till tvistens slitande, än en frivillig öf- 
ve rens komm else mellan de tvistande, så vida 
en sådan kan till vägaht ingas. Iläraf följer, att 
ehuru vi, vid lrågan om egendomsrättens ursprung, 
måste utgå ifrån ockupationsbegreppet, och således 
icke kunne ifrån början grunda all egendomsrätt 
på öfverenskommelse, kunna likväl vid ockupations- 
begreppets fortsatta användning sådana speciella 
lall forekomma, i hvilka en öfverenskommelse vi



sar sig såsom clen enda rätlsenliga utvägen att be
stämma, h vem ett ting skall ti J if alla. I delta hän
seende får således, vid frågan om den ursprung
liga utslakningen af hvars och ens egendomsrätt, 
äfven begreppet om öfverenskommelse sin använd
ning, der ockupationsbegreppct ensamt icke ger 
en tillräcklig ledning till slitandet af en uppkom
men tvist. Men då det härvid åter visar sig så
som oafgjordt, huruvida det i livarje sådant fall 
skall lyckas för de tvistande att uppgöra en öfver
enskommelse, med hvilken de å ömse sidor kun
na finna sig nöjde; måste vi deraf draga den slut
satsen, att man här, eller så vida menniskorna icke 
tänkas förenade till ett Samhälle, icke med säkerhet, 
eller ens med sannolikhet, kan räkna på det fred
liga biläggandet af alla uppkommande tvister röran
de vidden och gränsen af hvars och ens egendom, 
hvilket likväl oundgängligen erfordas till egen
domsrättens närmare bestämning. Häraf äter föl
jer, att ehuru man ej, enligt livad stundom blif- 
vil yrkadt, får grunda all egendomsrätt endast på 
den borgerliga Samhällsföreningen, kan likväl en 
fullt noggrann och säker bestämning af 
egendomsrättens omfång, och således en fullt 
noggrann utstakning af h vars och ens rättssfer, icke 
äga rum oberoende af menniskornas förening till 
en Stat. Huru denna utstakning åter i och med 
den 1 lorgcrliga Samhällsföreningen sker, liafve vi 
i Sam hällsläran att undersöka. Den filosofiska 
Rättsläran har således väl att angifva egendoms
rättens grund och ursprung; men det är först Sam- 
hällsläran, som kan visa oss dess fullkomliga ut- 
biid ning medelst en fullt noggrann och säker be
stämning af livarje samhällsmedlems egendom. Det
ta är följaktligen en af de punkter, der den filoso



fiska Rättsläran måste hänvisa till cn efterföljande 
Samhällslära, till hvilken den sjelf blott utgör en 
nödvändig förberedelse.

Ifrån undersökningen oni egendomsrättens 
ursprung måste vi nu öfvergå till ett närmare 
betraktande af dess innehåll och väsendtliga 
beståndsdelar, samt till utvecklingen af de 
dermed närmast sammanhängande begrepp.

Af det redan anförda är klart, att egendoms
rätt till ett ting (Dominium) i allmänhet be
står i rättigheten att med alla andras uteslutande 
beherrska och efter sina afsigtcr använda detsam
ma. Betraktad i hela sin betydelse och till hela 
sitt omfång, utgör denna rättighet den fullständi
ga egendomsrätten (Dominium plenum): 
det är en sådan man förvärfvar på det redan näm- 
da sättet, eller genom en rätlsgilltig ockupation. 
Men ett tings användning för mina ändamål kan 
sjelf åter tänkas på tvenne sätt. Den kan antin
gen vara en sådan, genom hvilken det ifrågavaran
de tinget vä se n d 11 i gen förändras, förstör es 
eller föryttras (d. v. s. ifrån mig öfvergår till 
någon annan, hvilket sistnämda begrepp dock först 
längre fram kan närmare utredas); eller oek cn 
sådan, genom hvilken tinget icke väsendtligen 
förä n d. ras, förstör es eller för yttras. Den 
fullständiga egendomsrätten måste då omfatta rät
tigheten att på båda dessa sätt efter sina afsigter 
använda ett ting. Den innefattar i följd häraf 
tvenne väsendtliga momenter, nemligen l:o rät
tigheten till sjelf va tingets substans (Pro- 
prietas), hvaruti innefattas rättigheten att vä
sendtligen förändra, förstöra eller för
yttra detta ting, och 2:o rättigheten till



allt sa da ii t begagnande af ett ting, genom 
hvilket det icke väsendtligen förändras, 
förstöres eller föryttras (Ususfr uctus). 
Denna senare rättighet innefattar sjelf åter tvenne 
momenter, nemligen l:o rättigheten till tin
gets brak eller nyttjande (Usas), livarmed 
menas en sådan användning af sjelfva tin
gets substans, genom hvilken den icke 
väsendtligen förändras, förstöres eller 
föryttras, och 2:o rättigheten till tingets 
a f k a s t n i n g (F r u c t u s), d. v. s. till de af d e t- 
samma uppkommande produkter.

Af egendomsrätten till ting uppkommer, så
som en följd deraf, eller ett bihang till densam
ma, äfven rättigheten till hvad man kallar Acces
sio, hvarmed menas, att man, i följd af sin egen
domsrätt till ett ting, hvilket här får namn af 
Principale, måste anses såsom ägare äfven af 
ett annat, i ett visst sammanhang dermed ståen
de ting, som är af mindre värde än det förra, 
och som i förhållande till det förra kallas ett 
Accessorium dertill. Man har uttryckt denna 
rättighet genom regeln: Accessorium seqvitur 
Principale. En sådan accession kan förekomma 
under fyra olika modifikationer. Det ena tingets 
sammanhang med det andra kan nemligen antin
gen hafva sin grund blott i en na t ur orsak, i 
hvilket fall accessionen kallas a. na tura lis, (en 
sådan är t. ex. den förökning min intill en flod 
gränsande egendom kan vinna genom alluvion, 
eller genom den jord Hoden på min strand små
ningom afsätter och qvarlemnar); eller blott i nå
gon menniskas afsigtliga åtgärd, då acces
sionen kallas a. artificialis s. industrialis,
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(sA är t. ex. ett broderi eller annan prydnad på 
en klädning ett accessorium till sjelfva klädnin- 
gen); eller vidare i naturkraftens och men- 
ni s k a n s förenade verksamhet, da accessionen 
far namn af a. mixta, (så är t. ex. ett på min 
egendom planterad t träd ett accessorium till sjelfva 
jorden); eller ändteligen i hvad man vanligtvis 
kallar en tillfällighet, eller en obekant or
sak, då accessionen kallas a. for tui ta, (så be
traktas t. ex. ett jordfynd såsom ett accessorium 
till jorden, der det fanns nedgräfdt). Sjelfva be
greppet om en accession är till sin grund och sitt 
ursprung oberoende af begreppet om ett Samhälle, 
och liar derföre här hlifvit nämdt; men det är 
likväl först inom Staten, eller genom den borger
liga Lagstiftningen, som detta begrepp i sin spe
ciella tillämpning kan blifva närmare bestämdt i 
afseende på frågan, huru långt accessionsrätten i 
livarje särskildt fall bör anses sträcka sig.

Egendomsrätten, tänkt i dess ofvan angifna 
ursprung , utgör till sin natur fullständig egendoms
rätt, eller omfattar på en gång proprietas och usus- 
fructus. Ifrån början måste således dessa båda 
momenter alltid tänkas såsom förenade bos en 
och samma person. Men under menniskornas fort
satta sammanlefnad kan det, såsom längre fram 
närmare skall utredas, ofta hända, att ett tings 
ägare (dominus), utan att alhända sig sjelfva pro
prietas till ett ting, for en längre eller kortare 
tid till en annan afstår usus eller fructus, eller 
hela ususfructus deraf. Då någon till en annan 
afstår, ej blott hela ususfructus, utan äfven en del 
af proprietas, men dock icke helt och hållet af- 
händer sig denna, uppkommer livad man kallar 
elt dominium di v isum s. minus plenum.



Den som blott behåller en del af proprietas, sä ges 
då hafva dominium directum; den åter, som 
erhåller hela ususfructus, jemte delaktighet i pro
prietas, säges hafva dominium utile.

Rättigheten till ett ting kan vidare tillhöra 
antingen en enda person, eller flera perso
ner, som gemensamt äga densamma, med alla 
andras uteslutande. Det förra utgör livad man 
kallar ett dominium soli tarin m, det senare 
ett condominium, eller en communio. Båda 
kunna redan ifrån början, eller vid egendoms
rättens första ursprung, äga rum; ty det låter tän
ka sig, både att en enda person genom rättsgill- 
tig ockupation gör något till sin egendom, och att 
tvenne eller flera personer gemensamt ockupera 
något, t. ex. uppodla ett jordstycke, för att äga 
det gemensamt med alla andras uteslutande.

Ifrån begreppet om Egendomsrätt till ett 
ting, eller Dominium, måste vi åtskilja begrep
pet om Innehafvande eller Besittning af ett 
ting, Possessio. Med Dominium menas, enligt 
livad redan blifvit nämdt, den uteslutande 
rättigheten till ett ting: med Possessio åLer 
menas, ieke någon rättighet till ett ting, utan den 
fysiska makten öfver detsamma, medelst 
h vilken man, med eller utan rätt der till, är i 
stånd att med andras uteslutande disponera der- 
öfver, eller begagna sig deraf. Till det antagna 
juridiska begreppet af en egentlig possessio hör 
dock icke blott att man i detta ögonblick har 
ett ting i sitt våld (detentio rei), utan dertill 
fordras äfven afsigten att antingen för alltid, eller 
åtminstone för någon tid, behålla detsamma 
(allée tus teilend i). Den som t. ex. blott tager 
något i sin hand, for att bese det, utan att der-



efter ämna vidare behålla det, säges icke, enligt 
det juridiska språkbruket, vara i possession deraf. 
I ordets inskränktare bemärkelse kan man blott 
sägas innehafVa en res mobilis, då man har den 
i sin band eller i sitt förvar, och en res inmio- 
bilis, då man, såsom på stället närvarande, har 
den i sitt våld: detta kallar man corpore eller 
corporaliter possidere. Men i en vidsträck
tare bemärkelse af ordet kan man sägas innehafVa 
något, äfven om man ej har det i förvar, och så
som frånvarande, så vida man det oaktadt har 
det i sin makt att disponera deröfver. Man säges 
då solo animo possidere, och innehafvandet 
får i sådant fall namn af men tal-b es i t tiling.

Innehafvandet af ett ting kan antingen grun
da sig på en rättighet att innehafva det, eller ej, 
och således vara antingen rättmätigt (posses
sio justa) eller orättmätigt (possessio in- 
justa). Det senare kan vara antingen ärligt 
(possessio inj usla bonæ fidei), då innehafva- 
ren är i god tro, d. v. s. då han väl icke verk
ligen har en rättighet till tingets innehafvande, 
men likväl tror sig hafva en sådan, och dertill 
äger någon sådan grund, att man ieke med skäl 
kan fordra att han skulle kunna inse orättmätig- 
heten af sitt innehafvande; eller ock oärligt 
(possessio injusta malæ fidei), då den orätt
mätige innehafvaren icke är i god tro, d. v. s. 
då han vet att hans innehafvande är orättmätigt. 
Detta är en possessio malæ fidei i ordets egent
ligaste och inskränktaste bemärkelse. I fall 
åter den orättmätige innehaf varen väl ej verkligen 
vet att hans innehafvande är orättmätigt, men 
man likväl med skäl kan fordra, att han skulle 
veta det, eller med andra ord, i fall hans inne-



hafvande har en så ringa och otillräcklig rätts
grund, att han borde kunna inse dess ogilltighet, 
så utgör detta något mellanliggande mellan den 
egentligen så kallade possessio bonæ och make 
fidei, men närmar sig dess mera till den senare, 
ju lättare innehafvaren borde kunna inse orätt- 
mätigbeten af sitt innehafvande, och kan derföre 
hänföras till possessio malæ fidei, då detta ord 
tages i sin vidsträcktare bemärkelse. Ett orätt
mätigt innehafvande kallas possessio violenta, 
då det uppkommit genom öppet våld; c lan de
st in a, då man hemligen, eller utan ägarens vet
skap, satt sig i orättmätig besittning af något.

Ett rättmätigt innehafvande af ett ting kan 
vara antingen förenadt med egendomsrätten till 
detsamma, eller ej. Ifrån början kan det ej fin
nas annorlunda, än i förening med egendomsrätten; 
men under menniskornas fortsatta sammanlefnad 
kan det blifva afsöndradt derifrån, emedan en 
ägare af ett ting kan, utan att afhända sig sin 
egendomsrätt, öfverlemna detsamma (t. ex. genom 
lån, hyra, o. s. v.) åt en annan, som då blir rätt
mätig innehafvare deraf, utan att vara dess ägare.

Ett orättmätigt innehafvande kan uppkomma, 
antingen genom en ockupation af en res nullius, 
nemligen i de fall, då en sådan ockupation icke 
är rättsgilltig, eller ock, liviiket är det vanligaste, 
derigenom att man, utan tillräcklig rättsgrund, 
kommer i besittning af något, som tillhör en annan.

Dådet i följd af det anförda ofta kanhända, 
att en persons egendom, med eller utan rätt, in- 
nehafves af en annan, och att således en person 
är ägare, en annan åter innehafvare af ett 
ting; så uppkommer för sådana fall frågan om en
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ägares rättighet att af en iimeliafvare Återfordra 
sin egendom. Denna fråga måste besvaras med 
tillbörligt afseende på de olika arterna af inne- 
hafvande. Då en rättmätig iimeliafvare af ett
ting är en sådan, som har en rättighet att inne- 
hafva detsamma, så kan ägaren icke vara berätti
gad att af honom återfordra det, så länge hans 
innehafvande är rättmätigt: han blir således ej 
förr berättigad att åter lord ra det, än då inne- 
hafvarens besittningsrätt upphört. (Att vissa Folks 
positiva Lagar antagit ett undantag härifrån för de 
fall, då egendomsrätten öfvergår ifrån en ägare 
till en annan, t. ex. då man stadgat, att köp bry
ter legostämma, är något, hvarpå den filosofiska 
Rättsläran ej kan göra afseende). Afen orätt
mätig iimeliafvare är deremot, emedan han icke 
har någon rättighet att innehafva det ifrågavaran
de tinget, ägaren alltid berättigad att återtaga det. 
(De inskränkningar, hviika de positiva Lagarne af 
vissa skäl funnit nödigt att stadga vid tillämpnin
gen af denna sats, med afseende på ägarens rätt 
att återtaga sin egendom från en i god tro varan
de iimeliafvare, tillhör det åter ej den .filosofiska 
liättsläran att angifva). Men af åtskillnaden mel
lan en possessor injustus bonæ och make fidei föl
jer likväl en motsvarande åtskillnad i hänseende 
till ägarens förhållande Lill den förre och den 
senare. Af en possessor injustus malæ fidei 
måste nemligen ägaren vara berättigad, icke blott 
att återtaga sin egendom, sådan den nu befmnes, 
utan äfven att erhålla fullt skadestånd för allt 
hvad han förlorat, derigenom att han varit orätt
mätigt beröfvad besittningen af denna egendom, 
hvilket skadestånd, fullständigt betrakiadt, inne
fattar l:o ersättning för all den försämring, hvil-



ten egendomen i den orättmätige inneJiafvarens 
hand lidit, och 2:o ersättning för all den fördel 
(usus och fructus), hvilken ägaren af sin egen
dom hort hafva, men förlorat derigenom, att han 
varit beröfvad besittningen af densamma. Detta 
gäller både mot den innehafvare, som verkligen 
vetat att hans besittning var orättmätig, och mot 
den, af hvilken man med fullt skäl kunnat fordra 
att han vetat det. Deremot då en bonæ fi- 
dei possessor är en sådan, som ej vetat, att 
hans besittning var orättmätig, och af hvilken man 
ej heller med skäl kunnat vänta, att han ve
tat det, så måste det anses åtminstone såsom 
en billighetens fordran, att ägaren har af en så
dan innehafvare blott att återbekornma egen
domen, sådan den vid återlemnandet befmnes, 
utan att af honom kunna fordra ersättning för 
den försämring den i innehafvarens hand under
gått, eller för den nytta, af densamma, som från
gått ägaren derigenom, att han varit beröfvad be
sittningen af densamma. Detta hindrar dock ej, 
att ägaren kan vara berättigad att i vissa fall fordra 
en sådan ersättning af någon annan än innehafva
ren: i fall nemligen innehafvaren i god. tro emot- 
tagit egendomen af någon, som sjelf visste, att 
han icke var berättigad att disponera öfver den, 
så blir ägaren berättigad att af denne sistnämde 
fordra den nyssnämda ersättningen, likasom den 
i god tro varande innehafvaren, då han till äga
ren måste återlemna egendomen, blir berättigad 
att af den, af hvilken han emottagit densamma, 
fordra ersättning för livad han genom dess åter- 
lemnande förlorat.

Ehuru det blotta innehafvandet af ett ting 
icke utgör någon rättighet till detta ting, utan



endast den fysiska makten öfver detsamma, 
så gifvesdet likväl vissa rättigheter, livilka natur
ligen följa af inneha f vande t, och hvilka der- 
före böra anses tillhöra hvarje innehafvare af ett 
ting. Dessa rättigheter, hvilka i det Romerska 
Rättssystemet sammanfattas under benämningen af 
Jus possessionis, (som måste åtskiljas ifrån Jus 
possidendi, hvarmed menas rättigheten att 
innehaf va ett ting, eller det, hvarigenom man 
är rättmätig innehafvare af detsamma), måste 
väl närmare och till sitt speciella innehåll be
stämmas genom den borgerliga Lagstiftningen; men 
de hafva dock sin gemensamma grund i något, som 
är af den borgerliga Lagstiftningen oberoende, och 
således redan bär måste angifvas. Detta är nem- 
ligen det, att b varje innehafvare af ett ting, i följd 
af sitt innehafvande, har för sig en presumtion 
af rätt, hvilket vill säga, att han bör förmodas 
vara rättmätig innehafvare, till dess m o t- 
satsen hl if vi t bevisad. Den närmaste följden 
bäral, (bvilken dock får sin egentliga tillämpning 
först inom ett borgerligt Samhälle, der det linnes 
en till rättstvisters slitande införd lagskipning) är 
den, att då en rättstvist uppkommer mellan en 
innehafvare af ett ting och en annan, som påstår 
sig äga bättre rätt dertill, och vill beröfva inne- 
hafvaren sin besittning deraf, åligger onus pro
bandi den senare. Det vill säga; det åligger i 
ett sådant fall ieke innehafvaren, att först bevisa 
rättmätigheten af sin besittning; utan det tillhör 
den, som vill beröfva honom denna besittning, att 
ådagalägga dess orättmätighet, och sin egen bättre 
rätt till egendomen; och så länge han ej utfört 
denna bevisning, måste innehafvaren anses be
rättigad att behålla den omtvistade egendomen.



I ett visst sammanhang med denna en inne
ha f rares rättighet att anses såsom rättmätig innehaf- 
vare, så länge motsatsen ej blifvit bevisad, står äfven 
begreppet om egendomsrätt, grundad pä livad man 
kallar urminnes häfd (præscriptio imme- 
m or i a lis). Då nemligen någon varit i besittning af 
ett ting så långt någon minnes tillbaka, och således 
ingen kan erinra sig ett annat förhållande, så anses 
inom det borgerliga Samhället denna långvariga be
sittning såsom ett bevis på hans egendomsrätt till 
tinget, och han säges då äga det genom urminnes 
häfd. Här betraktas således den långvariga be
sittningen såsom ett subsidiariskt eller supplemen- 
tariskt bevis på egendomsrätt, hvilket måste an
vändas, då man ej äger något annat fullgilltigt be
vis om förhållandet. Den närmaste rättsgrunden 
härtill måste sökas deruti, att då någon varit i en 
sådan långvarig besittning af ett ting, måste det 
anses såsom sannolikt, att han äger rättighet till 
detsamma, samt att han, eller någon af hans för
fäder, då vi tänke oss arfsrätten såsom införd, på 
rättsenligt sätt kommit i besittning deraf, emedan 
det, om någon annan ägde bättre rätt till samma 
ting, icke är troligt, att lian under en så lång tid 
skulle hafva uraktlåtit att göra sin rätt gällande. 
Härtill kommer ytterligare, att om ock någon an
nan ifrån början ägt rätt till det ifrågavarande 
tinget, och man ej känner, att denne öfverllyttat 
sin rätt på den nuvarande innehafvaren eller nå
gon af hans förfäder, måste man dock förmoda, 
att han genom en tyst dereliktion (hvarom längre 
fram skall talas) afstått ifrån sin egendomsrätt der- 
tili, då han på så lång tid alldeles icke gjort den 
gällande: i detta fall kan således innehafvaren tän
kas äga det med den rätt, hvarmed pnan tiilegnar



sig en res derelicta. Inom det borgerliga Sam
hället är detta begrepp om ägande genom urmin
nes häfd af vigt, emedan en betydlig del af den 
inom Staten förekommande egendomsrätten grun
dar sig pä urminnes häfd. Den utgör emedler
tid, såsom af det anförda är klart, ieke egentligen 
ett nytt eller särskildt sätt att förvärfva egendoms
rätt, utan blott en bevisningsgrund, af hvilken 
man, i brist af annan bevisning, slutar att någon 
genom något af de rättsgilitiga sätten att förvärfva 
blifvit ägare af ett ting, ehuru detta skett för så 
lång tid sedan, att ingen numera förmår erinra 
sig detsamma.

Vi hafve bär talat om ursprunget och inne
hållet af egendomsrätt till ting. Yi vilje sluta 
denna undersökning med angifvandet af de indel
ningar af tingen, livilka i den filosofiska Rättsläran, 
i synnerhet vid frågan om öfverenskommelser rö
rande ting, måste förutsättas och användas.

Hufvudindelningen af Ting (Res), i detta 
ords vidsträcktaste bemärkelse, är den, enligt hvil- 
ken man indelar dem i res corporales och res 
incorporates. Med res corporales menar 
man egentligen så kallade, i rummet varande ting, 
hvilka genom sinnlig varseblifning blifva oss kän
de: med res incorporai es åter menar man dels 
sådana rättigheter eller anspråk, som, utan 
att sjelfva utgöra något kroppsligt, halva alseende 
på vissa materiella ting (t. ex. rättigheten att jaga 
på en viss mark, eller att fiska i ett visst vatten; 
rättigheten att af en egendom uppbära en algil t 
eller skatt; en skuldfordran, d. v. s. rättigheten 
att af någon bekomma en summa penningar o. s. v.); 
dels ock de mot dessa rättsanspråk på andra sidan 
svarande förbindelserna, (t. ex. en skuld, d. v. s.



en förbindelse ntt betala en viss summa pennin
gar; förbindelsen att erlägga en afgift af en egen
dom o. s. v.); hvarjcmle man till res incorpora les 
plägar hänföra älven de så kallade Genera och 
Q van ti ta tes, d. v. s. ting betraktade antingen 
blott i allmänhet, eller ock blott till sin qvan- 
Li tet, då det icke är bestämdt, hvilket indivi
duellt ting som menas (t. ex. en tunna spannmål, 
en summa af 100 Riksdaler o. s. v.)

Res corporal es indelas vidare i rörliga eller 
flyttbara (res mobiles) och orörliga eller 
icke flyttbara (res immobiles), eller i livad 
man vanligtvis kallar lös och fast egendom. Med 
de förra menas ting, som utan mycket betydlig 
svårighet kunna Hyttas, och ej betraktas såsom äm
nade att alltid förblifva på samma ställe. Dessa 
kunna åter vara antingen res se m o ventes, 
d. v. s. lefvande djur, eller res mobiles stricte 
sic dietæ, d. v. s. sådana kroppsliga ting, som 
ej kunna röra sig sjelfva. Res immobiles i ordets 
egentliga eller inskränktare bemärkelse, hvilka man 
kallar res natura immobiles, äro de ting, 
hvilka antingen alldeles icke, eller åtminstone icke 
utan stor svårighet kunna Hyttas ifrån sin plats, 
t. ex. en Jordegendom, ett Hus o. s. v. Men i 
en vidsträcktare bemärkelse af ordet räknar man 
till res immobiles äfven livad man kallar res 
immobiles juris intellect!!, hvarmed man 
menar sådana ting, som, ehuru de sjelfva utan 
svårighet kunna flyttas ifrån sin plats, likväl stå 
i ett sådant sammanhang med en res naturå im
mobiles, att de betraktas såsom hörande till den
na. Sådana ting kunna då antingen stå i ett inre 
organiskt sammanhang med en res naturå immo- 
bilis (så betraktas t. ex. den ännu vid grenen fast-



hängande frukten af elt träd (fruetus pendens) 
såsom hörande till trädet, och detta såsom höran
de till jorden); eller ock kunna de genom men- 
niskans afsigtliga åtgärd liafva blifvit för ett visst 
ändamål satte i ett blott yttre sammanhang ined 
en res naturå immobilis, och i detta hänseende 
anses höra till denna. (Så betraktas t. ex. dörrar 
och fernster såsom hörande till ett Ilus.)

Det är klart, att res incorporales icke kunna 
i samma egentliga mening tagas i besittning och 
innehafvas, som res corporales. I hänseende till 
dem äger derföre, enligt de Romerske Juristernes 
terminologi, icke en egentlig possessio rum, utan 
blott en q vasi-possessio.

Särskilda ting kunna, enligt sin olika beskaf
fenhet, vara användbara för olika menskliga be
lief. Man kan i följd häraf, då man med livar- 
andra jemför dessa ting, först och främst fästa sin 
uppmärksamhet på deras olika specifiska be
skaffenhet, och deraf beroende an vänd bar
bet för särskilda beliof. Men man kan vidare 
äfven med hvarandra jemföra de för olika beliof 
användbara tingen med afseende på den blotta 
q van ti tet en af deras användbarhet för mensk
liga beliof, i hvilket hänseende särskilda ting kun
na visa sig såsom ägande en större eller mindre 
användbarhet för menniskans behof. Denna qvan- 
titet af ett tings användbarhet' för menskliga be- 
hof utgör livad man kallar ett tings Värde, ett 
begrepp, hvilket i synnerhet måste tillämpas vid 
frågan om öfverenskommelser, genom livilka rät
tigheter till ting öfverflyttas ifrån en person till 
en annan. Ting af olika specifisk beskaffenhet, och 
livilka Ijena till fyllandet af olika slags behof, 
kunna ofta, i hänseende till qvantiteten af deras



användbarhet för menskliga beliof, äga lika värde 
o. s. v. Derpå grundar sig möjligheten att ut
byta en rättighet mot en annan, som anses jem- 
god i värde med den förra, b vilket äger rum i 
alla egentliga Bytesaftal, på livilka vi längre 
fram komme att fästa vår uppmärksamhet. Sjelfva 
qvantiteten af ett tings användbarhet för ett mer 
eller mindre vigtigt beliof utgör detta tings egent
liga eller naturliga värde. Derifrån måste vi 
åtskilja hvad vi kunne kalla ett tings konven
tionella eller opinions värde, h varmed vi me
na det utöfver det naturliga förhöjda värde, liviI- 
ket vissa ting erhållit i raenniskornas opinion, och 
hvilket beror, dels af det besvär eller den kost
nad, som måst användas på ett tings framskaffan
de, dels af dess sällsynthet, och dels af vissa egen
skaper, såsom prydlighet, glans, varaktighet m. m. 
Yissa ting (t. ex. de ädla metallerna, ädla stenar 
o. s. v.) hafva härigenom erhållit ett nästan all
mänt gällande opinions värde, h vilket vida öfver- 
stiger deras egentliga eller naturliga värde.

Om rättigheters upphörande och öfver- 
flyttande från en person till en annan.

Yi hafve i den närmast föregående afdelnin- 
gen af vår undersökning fästat vår uppmärksam
het på livad vi kallat den ursprungliga utstaknin- 
gen af menniskans rättigheter. Under förutsätt
ning af denna ursprungliga utstakning, måste vi 
nu vidare göra oss reda för de rättsenliga för
ändringar, livilka den, oberoende af begreppet 
om ett Samhälle, kan tänkas undergå.



Dessa förändringar kunna i allmänhet ske på 
tvenne sätt. Antingen kan nemligen en rättig
het, som tillhört någon, bortfalla eller 
upphöra, utan att omedelbart ifrån ho
nom öfvergå till någon annan; eller ock kan 
cn rättighet ifrån en person omedelbart 
öfverflyttas till en annan, eller som är det
samma, flyttas ur den ena personens rätts- 
sfer in i den andres.

Det förra kan endast äga rum i hänseende 
till egendomsrätten till ting, nemligen på 
tvenne sätt; antingen derigenom, att ägaren af ett 
ting frivilligt afstår ifrån eller öfvergifver 
sin rätt till detta ting, utan att omedelbart öfver- 
flytta den på någon annan, hvarigenom tinget blir 
en res d er elic ta; eller ock derigenom, att äga
ren förlorar tinget, utan att kunna återfinna dét, 
ocb utan att någon annan känner honom såsom 
ägare deraf, i hvilket fall tinget blir en res de- 
perdita. 1 båda fallen upphör tinget att vara 
enskild egendom, eller blir åter en res nullius, 
och kan i följd deraf bli fva föremål för en ny 
ockupation, medelst hvilken den, som finner ett 
sådant ting, kan tillegna sig detsamma, enligt livad 
redan i det föregående vid ockupationsbegreppels 
utredande blifvit nä md t.

livad härvid först och främst begreppet om 
en dereliktion beträffar, så förutsätter denna, 
for att vara rättsgilltig, eller för att verkligen 
liafva till sin följd upphörandet af en persons 
egendomsrätt till ett ting, att personen skall vara 
en sådan, som livarken i allmänhet saknar för
mågan att bedömma sina rättigheter ocb vårda 
sitt eget bästa, eller vid det ifrågavarande till
fället befinner sig i ett sådant tillstånd, som för



hindrar utöfningen af clenna förmåga. En rätts- 
gilltig dereliktion kan sålecles icke ulöfvas af elt 
Larn, en galen, en fånig, en sömnvandrare, en i 
feberyrsel handlande, en i hög grad drucken o. s. v. 
Under den förutsättning åter, att den sker af en 
sådan person, som är skicklig att bedömma och 
vårda sitt eget bästa, kan den tänkas, antingen 
såsom uttrycklig (derelictio expressa) eller 
tyst (derelictio t a cita.) Den förra äger rum, 
då någon med uttryckliga ord förklarar, att han 
afstår ifrån sin egendomsrätt till ett ting, utan att 
omedelbart öfverflytta den på någon annan; den 
senare, då han väl ej afgifver en sådan uttryck
lig förklaring, men man likväl af hans handlings
sätt kan med säkerhet sluta, att han afstått ifrån 
sin egendomsrätt. En sådan tyst dereliktion kan 
åter, då man vill fullständigt angifva dess begrepp, 
tänkas antingen såsom positif eller nega Li f. 
Den är positif, om ägaren med tinget verkstäl
ler en sådan yttre handling, af livilken man med 
säkerhet kan sluta till en dereliktion deraf: néga
tif, då han genom ett mycket långvarigt urakt
låtande att på något sätt göra sin rättighet till 
tinget gällande ådagalägger, att han afstått ifrån 
densamma. Begreppet om en uttrycklig derelik
tion är ej underkastad t någon svårighet eller tve
tydighet. Deremot är begreppet om en tyst dere
liktion, ehuru dess gilltighet icke i allmänhet kan 
bestridas, i sin speciella tillämpning mera tvety
digt, emedan det är svårt att bestämd t a'göra när 
eller i hvilka fall man verkligen af en persons 
handlingssätt kan med säkerhet sluta, att han af
stått ifrån sin egendomsrätt till ett ting. I syn
nerhet gäller detta om det slags tysta dereliktion, 
h vilken vi kallat den negativa. Då grunden Lill
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all egendomsrätt mäste sökas i förnuftets fordran, 
att man skall aga ett uteslutande lierravälde öfver 
vissa yttre ting för sin sedliga bestämmelses upp
nående, så följer deraf, att man ieke kan eller bör 
anses äga en för alltid gällande rätt till ett ting, 
om man aldrig på något sätt gör den gällande. 
I fall man, blott derföre, att man en gång ocku
perat ett ting, skulle för alltid anses såsom dess 
ägare, äfvcn om man aldrig på något sätt begag
nar sig deraf, eller gör sin rätt der ti 11 gällande, 
så skulle följden deraf blifva, att ett sådant ting 
skulle för alltid blifva undandraget all använd
ning för menskliga behof, livilket vore förnufts- 
stridigt, då alla för menskliga behof användbara 
ting måste anses ämnade att verkligen användas 
på ett med deras natur öfverensstäminaude sätt, 
för uppnåendet af meuniskornas sedliga bestäm
melse. Således kunna visserligen sådana fall in
träffa, då man af en persons mycket långvariga 
uraktlåtenhet att göra sin rättighet till ett ting 
gällande, är berättigad att sluta till en dereliktion 
deraf. Men denna slutsats är dock underkastad 
cn viss osäkerhet, emedan man här ej kan med 
noggrannhet bestämma huru länge någon måste 
helt och hållet hafva uraktlåtit att göra sin rätt 
till ett ting gällande, om man skall kunna anses 
berättigad att af denna uraktlåtenhet sluta till en 
dereliktion. I följd deraf blir ock rättsgilltigheten 
af det slags ockupation, genom hvilken man be- 
mäktigar sig ett ting, hvilket man anser såsom 
genomen sådan négatif tyst dereliktion öfvergifvet, 
i alla de fall, i hvilka dereliktionen icke kan an
ses såsom fullt otvifvelaktig, underkastad en här- 
emot svarande osäkerhet. Likasom for öfrigt den 
i det föregående näinda urminnes häiden,



tiiiikt såsom en bevisningsgrund för egendomsrätt, 
utgör en adqvisitif liäfd; äfvenså utgör livad 
vi här kallat den negativa tysta dereliktionen en 
exstinktif liäfd, eller en sådan, genom hvil
ken en egendomsrätt upphör. Dessa begrepp om 
adqvisitif och exstinktif liäfd få inom det borger
liga Samhället en ytterligare utbildning och spe
ciellare tillämpning, i synnerhet derigenom, att 
Staten kan bestämma en preskriptionstid, in
om hvilken en rättighet skall göras gällande, vid 
äfventyr att eljest efter denna tids förlopp anses 
bortfalla.

Hvad åter begreppet om egendomsrättens upp
hörande genom déperdition beträffar, så är äf- 
ven detta, utan ^att i allmänhet kunna anses såsom 
ogilltigt, i sin speciella tillämpning underkastadt 
en viss osäkerhet och tvetydighet. Derigenom, 
att en ägare af ett ting förlorar detsamma, kan 
hans rättighet dertill icke genast anses bortfalla 
eller upphöra. Om han lyckas att återfinna det, 
är han berättigad att återtaga det, och om någon 
annan, som finner det, känner hvilken det till
hört, eller får kunskap derom, är denne utan tvif- 
vel förbunden att till honom återlemna det. Tin
get blir således derigenom, att det af ägaren för
lorades, icke genast en res nullius. Det blir icke 
förr en sådan, än då man kan anse det såsom 
fullt afgjordt, att ägaren icke kan återfinna det, 
samt att den, som tilläfventyrs finner det ifråga
varande tinget, icke är i stånd att upptäcka eller 
återfinna ägaren, och att till honom återlemna 
det. Först då detta vore fullt afgjordt, skulle så
ledes den, som funnit ett sådant ting, vara be
rättigad att genom ockupation tillegna sig dctsam- 
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ma. Då det nu, så länge den, som förlorat tin
get, ännu lefver, alltid måste betraktas såsom 
möjligt, att han, ehuru hittills oupptäckt, fram
deles kan upptäckas; så blir upphittarens rätt till 
tinget, så länge den förre ägaren lefver, alltid pro
blematisk: först vid hans död blir den egentligen 
defini lift afgjord. Ilvad åter den positiva Lag
stiftningen i en Stat i afseende på sådana res 
deperditæ kan äga skäl att stadga, är en fråga, 
b vars besvarande ligger utom gränsen för vår när
varande undersökni ng.

Men den ursprungliga utstakningen af hvars 
och ens rättssfer kan vidare förändras äfven på 
det sätt, att en rättighet ifrån en person ome
delbart öfvergår till en annan, eller ur den 
förres rättssfer flyttas in i den andres. Detta slags 
förändring af den ursprungliga utstakningen är 
under menniskornas fortsatta sammanlefnad både 
långt vanligare, och ojemförligt vigtigare, änden, 
som sker genom ett tings dereliktion eller déper
dition. Den utgör innehållet af hela den återstå
ende delen af den filosofiska Rättsläran.

Det är klart, att då en rättighet ifrån en 
person omedelbart Öfverflyttas till en annan, så 
förlorar den ene en rättighet, som han förut 
haft, h varemot den andre för vä rf var en rättig
het, som han förut icke haft. För denne sistnäm- 
de utgör derlore förändringen ett sätt att för- 
värfva en rättighet. I fall frågan är om rät
tighet till ting, så utgör detta hvad man, i mot
sa ts mot det föru t om ta lade u rsprungiig a sät
tet att förvärfva, har kallat det härledda 
sättet att förvärfva rättighet till ting 
(modus derivati vus adqvirendi).



Att eu rättighet omedelbart ifrån en person 
öfverflyttas till en annan, kan i allmänhet tänkas 
på tvenne sätt. Antingen kan nemligen en per
sons rättighet vid hans död öfverllyttas på eu 
efterlefvande; eller oek kan den under hans 
lifstid ifrån honom öfvergå till en annan person.

Hvad det förra beträffar, så sker ofverllytt- 
ningen af en döende ])ersons rättighet till en efter
lefvande inom våra Samhällen åter på tvenne 
sätt. Antingen sker nemligen denna öfverllyttning 
i följd af den aflidhes under lifstiden till- 
kännagifna vilja, hvilken da får nanmaf hans 
yttersta vilja eller Testarn en te; eller oek sker 
den, ieke i foljd af den aflidnes förut tillkänna- 
gifna vilja, utan i anledning af eltslägt- 
ska ps-förliå Ilande mellan honom och vissa 
efterlefvande personer, hviiket kallas Arf. Men 
om vi närmare betrakta dessa tvenne sätt, på h v il
ka en persons rättighet genom hans död kan öfver
gå till en efterlefvande, så finne vi, att båda bero 
af begreppet om ett Samhälle, och derigenom ligga 
utom gränsen af den ifrån Samhällets ide ännu 
abstralierande Rättsläran.

Hvad först och främst Ar fs rätt en angår, 
så leder denna, enligt livad vi längre fram skole 
utreda, egentligen sitt ursprung af den till Famil
jens väsende hörande e gend o m s-ge me n sa m- 
lieten. Då nu Familjen redan utgör ett Sam
hälle, nemligen den första och enklaste art af Sam
hällsförening ; så förutsätter Arfsrättén åtminstone 
i detta hänseende ett Samhälle. Och då derjemte 
den på det husliga Samhällets väsende grundade 
Arfsrättén måste genom den borgerliga Lagstift
ningen i en Stat, ej blott bekräftas och sanktio
neras, utan ock närmare bestämmas i hänseende



till åtskilliga speciella punkter, hvilka icke äro 
genom Familjens väsende med tillräcklig noggrann
het bestämde; sa är det ock först inom Staten, 
och förmedelst dess Lagstiftning, som Arfsrätten 
kan erhålla sin fulla utbildning. Så vida beror 
den således äfven af det borgerliga Samhället.

Hvad åter Tes ta men tsr ät ten beträffar, så 
står äfven denna i bansende till sin första anled
ning i ett visst sammanhang med det husliga Sam
hällets väsende; men får sin ytterligare utbild
ning och sanktion genom Statens positiva Lag
stiftning. Så länge vi abstraliera ifrån allt bådé 
husligt och borgerligt Samhälle, kunne vi icke 
tillägga någon en egentlig rättighet att genom 
ett testamente förordna, hvem hans egendom 
efter hans död skall tillfalla. Då nemligen 
grunden till all egendomsrätt måste sökas i 
förnuftets fordran, att livar och en skall såsom 
person äga ett uteslutande herravälde öfver vissa 
ting, för att kunna uppnå sin sedliga bestämmel
se; så måste man deraf draga den slutsatsen, att 
hvars och ens egendomsrätt till ett ting upphör 
vid hans död, emedan han då upphör att såsom 
person lefva i den sinnliga verlden, och således 
att kunna behöfva och använda detta ting till sin 
sedliga bestämmelses uppnående. Vi kunne såle
des ej af sjelfva egendomsrättens grund härleda 
någon auktorisation för ägaren, att utsträcka sitt 
herravälde öfver en egendom utöfver sin lifstid, 
genom ett förordnande om hvilken den efter hans 
död skall tillfalla. Visserligen kan den döende i 
många fall anses äga en billig väntan, att de 
efterlefvande skola respektera hans under lifstiden 
yttrade önskan, rörande frågan, hvilken hans egen
dom efter hans död skall tillfalla. En sådan bil-



lio väntan kan först och främst i allmänhet grun
das derpå, att han hade varit berättigad att under 
sin lifstid, eller såsom man vanligen kallar det, 
med varm hand, bortgifva egendomen åt hvem 
han velat. Och den kan vidare i särskilda fall 
få en ökad styrka derigenom, att egendomen (då 
den är en res nova) kan vara af dess nuvarande 
ägare först upptäckt eller producerad , eller i an
dra fall genom honom hafva fått ett förökadt vär
de; att han kan stå i ett särskildt förhållande af 
vänskap eller tacksamhet till den, livilken han 
genom sitt förordnande vill tillegna den o. s. v. 
Men denna billiga väntan, ehuru mycket den ofta 
må närma sig intill en egentlig rättighet, utgör 
dock icke en sådan i ordets stränga och fulla be
märkelse, förr än den inom en Stat genom dess 
positiva Lagstiftning höjes dertill.

Då nu, i följd af det här anförda, båda de 
sätt, på hvilka en rättighet genom en persons 
död kan öfvergå till en efterlefvande, dels 
till sin möjlighet, dels åtminstone till sin stränga 
och fullkomliga rättsgilltighet, bero af ett Sam
hälle, och förutsätta ett sådant; så hafve vi här, 
då vi ännu abstrahera ifrån ideen af ett Samhälle, 
endast att fästa vår uppmärksamhet på det slags 
Öfverflyttning af rättigheter, hvarigenom en rättig
het under en persons lifstid öfverflyttas 
ifrån honom till en annan. Detta åter kan, 
oberoende af begreppet om ett Samhälle, endast 
ske derigenom, att den ena personen frivilligt 
afstår en sin rättighet till en annan, hvii- 
ken emottager densamma, d. v. s. genom en 
Ö f ver enskommelse. Vi ledas således härige
nom till begreppet om Öfverenskommelsé, 
hvilket, betraktadt så väl i allmänhet, som i dess



speciella utveckling, eller i de särskilda arterna af 
öfverenskommelser, är af största vigt, så viil för 
Riittsläran, som för SamhälJsliiran, och derföre 
fordrar en utförligare undersökning.

Om Öfverenskommelse i allmänhet.

Med Öf verenskommelse, Aftal eller För
drag (Gon ven t io, Pactio, Pactum) mena vi, 
då ordet tages i sin vidsträcktaste bemärkelse, 
hvarje Ömsesidigt tillkännagifven öfverensstämmelse 
mellan tvenne eller flera personers fria viljor, röran
de nugot, som skall gifvas, göras, tillitas eller un
derlatas. Då åter ordet tages i sin inskränktare eller 
egentligt juridiska bemärkelse, menas dermed en 
sådan Ömsesidigt tillkännagifven öfverensstämmelse 
mellan personers fria viljor, som rör någon be
st ii m n i n g af deras rättig hete r, eller af rätts
förhållandet dem emellan. En sådan öfver
enskommelse kan först och främst komma i fråga 
redan vid den ursprungliga bestämningen af egen
domsrätten till ting, i det hänseende, att, enligt 
hvad i det föregående blifvit nämdt, en öfverens
kommelse i vissa fall kan erfordras, för att slita 
en rätlstvist, till hvars afgörande det blotta ockupa- 
tionsbegreppet ieke innehåller någon tillräcklig led
ning. Men långt vanligare äro de öfverenskom
melser, hvilka, under förutsättning af den ursprung
liga utstakningen af hvars och ens rättssfer, åsyfta 
en förändring af denna utstakning, eller en 
öf ver fly ttning af en rättighet ifrån en 
person till en annan. Det är egentligen med 
detta slags öfverenskommelser vi i det följande 
hafve att sysselsätta oss.



Då all sådan Öfverflyttning af en rättighet 
ifrån en person till en annan innebär, att den ena 
personen sjelf afhänder sig den rättighet, som från 
honom skall öfvei flyttas till den andra; så upp
kommer härvid först och främst den frågan, huru 
vida, och under hvilka förbehåll eller inskränk
ningar, man kan anses befogad att till fördel 
för en annan afhända sig en sin rättighet. 
All rättighet har väl ytterst sin grund i menni- 
skans personlighet, och sin helgd genom dess sed
liga bestämmelse. Men detta oaktadt finne vi lik
väl, då vi närmare betrakta de i det föregående 
nämda särskilda rättigheterna, att de, i hänseende 
till sitt sammanhang med menniskans personlighet 
och sedliga bestämmelse, äro af t venue väsendt- 
ligt olika slag. Några af dem stå nemligen i ett 
så nödvändigt och omedelbart sammanhang med 
menniskans personlighet och sedliga bestämmelse, 
att man ej skulle kunna afhända sig dem, utan att 
der igenom förlora sin karakter af person , och 
följaktligen sätta sig ur stånd, att uppnå sin sed
liga bestämmelse. Det är klart, att man aldrig 
kan vara berättigad att afhända sig någon af dessa 
rättigheter : de få derföre namn af o f ö r y 11 e r 1 i g a 
rättigheter. Sådana äro rättigheten Lill tanke- och 
samvetsfrihet, till mitt lif och mina lemmar, till 
totalitcten af mina andeliga och kroppsliga krafter, 
samt till min heder. Andra rättigheter stå der
en) o t icke i ett lika nära och omedelbart 
sammanhang med menniskans personlighet: dessa 
kan man derföre möjligtvis afhända sig, utan att 
derigenom förlora sin karakter af person, och blifva 
ur stånd att uppnå sin sedliga bestämmelse. Dessa 
kallas derföre förytterliga: en sådan är t. ex.



speciella utveckling, eller i tie särskilda arterna af 
öfverenskommelser, är af största vigt, så väl för 
Kättsläran, som för SamhälJsläran, och derföre 
fordrar en utförligare undersökning.

Om Öfverenskommelse i allmänhet.

Med Öfverenskommelse, Aftal eller För
drag (Conventio, Pactio, Pactum) mena vi, 
då ordet tages i sin vidsträcktaste bemärkelse, 
hvarje ömsesidigt tillkännagifven öfverensstämmelse 
mellan tvenne eller flera personers fria viljor, röran
de något, som skall gifvas, göras, tillitas eller un
derlåtas. Då åter ordet tages i sin inskränktare eller 
egentligt juridiska bemärkelse, menas dermed en 
sådan ömsesidigt lillkännagifven öfverensstämmelse 
mellan personers fria viljor, som rör någon be
st ä m n i n g a f deras rättig hete r, eller af rätts
förhållandet dem emellan. En sådan öfver- 
enskommelse kan först och främst komma i fråga 
redan vid den ursprungliga bestämningen al egen
domsrätten till ting, i det hänseende, att, enligt 
h vad i det föregående biil vit nämdt, en ölverens- 
kommelse i vissa fall kan erfordras, för att slita 
en rättstvist, till hvars afgörande det blotta ockupa- 
tionsbegreppet ieke innehåller någon tillräcklig led
ning. Men långt vanligare äro de ölverenskom- 
melser, hvilka, under förutsättning al den ursprung
liga utstakningen afhvars och ens rättssfer, åsyfta 
en förändring af denna utstakning, eller en 
öf ver fly t tiling af en rättighet il rån en 
person till en annan. Det är egentligen med 
detta slags Öfverenskommelser vi i det löljande 
liafve alt sysselsätta oss.
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Då all sådan ofverflyttning af en rättighet 
ifrån en person till en annan innebär, att den ena 
personen sjeif afhänder sig den rättighet, som från 
lionom skall öfverflyttas till den andra; så upp
kommer härvid först och främst den frågan, huru 
vida, och under hviika förbehåll eller inskränk
ningar, man kan anses befogad att till fördel 
för en annan afhända sig en sin rättighet. 
All rättighet har väl ytterst sin grund i menni- 
skans personlighet, och sin helgd genom dess sed
liga bestämmelse. Men detta oaktadt finne vi lik
väl, då vi närmare betrakta de i det föregående 
nämda särskilda rättigheterna, att de, i hänseende 
till sitt sammanhang med menniskans personlighet 
och sedliga bestämmelse, äro af tvenne väsendt- 
ligt olika slag. Några af dem stå nemligen i ett 
så nödvändigt och omedelbart sammanhang med 
menniskans personlighet och sedliga bestämmelse, 
att man ej skulle kunna afhända sig dem, utan att 
derigenom förlora sin karakter af person , och 
följaktligen sätta sig ur stånd att uppnå sin sed
liga bestämmelse. Det är klart, att man aldrig 
kan vara berättigad att afhända sig någon af dessa 
rättigheter: de få derföre namn af oföry tterliga 
rättigheter. Sådana äro rättigheten till tanke- och 
samvetsfrihet, till mitt lif och mina lemmar, till 
totaliteten af mina andeliga och kroppsliga krafter, 
samt Lill min heder. Andra rättigheter stå der- 
emot icke i ett lika nära och omedelbart 
sammanhang med menniskans personlighet: dessa 
kan man derföre möjligtvis afhända sig, utan att 
derigenom förlora sin karakter af person, och blifva 
ur stånd att uppnå sin sedliga bestämmelse. Dessa 
kallas derföre förytterliga: en sådan är t. ex.



närmare reflektera på de väsendtliga momenter 
det innehåller, det vill säga, på de momenter, 
som innehållas i begreppet om en Ömsesidigt t i 11— 
k ä n n a g i f v e n ö f v e r e n s s t ä m m e 1 s e m e 11 a n 
tvenne eller flera personers fria viljor, 
rörande en bestämning af rättsförhållan
det dem emellan.

I detta begrepp ligger först och främst be
greppet om en öfverensstä mmelse mellan 
tvenne eller flera personers fria viljor. 
Att det verkligen skall finnas en sådan 
öfverensstämmelse mellan fria viljor, är 
således det första, som väsendtligen hör till be
greppet af en öfverenskommelse, och till all sådan 
erfordras. Detta innebär, att mellan de ifråga
varande personerna skall finnas en öfverensstä m- 
melse, icke i blott theoretiskt hänseende, det 
vill säga, i afseende på deras föreställnings- 
eller tänkesätt, utan i praktiskt hänseende, 
eller mellan deras viljor, livilka således skola i 
någon punkt sammanfalla, eller förena sig 
till en gemensam vilja. All öfverenskom
melse måste således betraktas såsom ett uttryck af 
en för tvenne eller flera personer gemen
sam vilja.

Men till en Öfverenskommelse är det ej nog, 
att det verkligen finnes en sådan öfverens- 
stämmelse mellan fria viljor. Man kan tänka sig 
en Öfverensstä mmelse mellan viljor, utan att den
na utgör någon öl verenskommelse, nem- 
iigen i alla de fall, då tvenne eller flera perso
ner handla i öfverensstämmelse med hvarandra, 
eller för ett gemensamt ändamål, utan att den 
ene lofva t den andre att handla på detta sätt. 
Till begreppet af en öfvei ensko mmelse hör såle



des för det andra, att den Ömsesidiga öfver- 
ensstäinmelsen mellan viljorna skall vara Ömse
sidigt till känna g i f ven, genom livad man kal
lar ett löfte (Pr om iss io), och ett emot ta
gan de af detta löfte (Accepta tio). Detta 
kan a ter tänkas på tvenne sätt. Antingen kan 
nemligen på den ena sidan finnas blott promis
sion, och på den andra blott acceptation, eller 
ock kan på h vardera sidan finnas både en pro- 
mission och en acceptation. Sjelfva den tillkänna- 
gifna öfverensstämmelsen mellan vil jorna (både så
som promission och såsom acceptation) kallas Sam
tycke (Consensus). Genom denna ömsesidigt 
lillkännagifna öfverensstämmelse mellan fria vil
jor uppkommer en förbindelse mellan tven
ne eller flera personer, hvilka, då de träda 
i en sådan förbindelse med hvarandra, kallas 
Paciscenter eller Kontrahenter i en öf- 
verenskommelse. Promittenten förbinder sig till 
något emot acceptanten: han lägger frivilligt ett 
band på sin vilja: detta är det, som utgör 
sjelfva väsendet och begreppet af ett rättsgilltigt 
löfte. Före ingåendet af en öfverenskommelse är 
promitten tens vilja i juridisk mening obunden i 
hänseende till ett visst handlingssätt. Den är väl 
i moraliskt hänseende bunden genom hans med
vetande af en moralisk fö r b i n d e 1 s e el 1er en 
p ligt, som ålägger eller förbjuder honom ett visst 
handlingssätt. Men den är i juridisk mening obun
den, det vill säga, han har ej emot någon an
nan ikläd t sig en förbindelse, och derige- 
nom gifvit denne en rättighet att af honom 
fordra något, som han eljest ej skulle vara be
rättigad att fordra. Genom ingåendet af en öl- 
verenskomiiielse afsäger han sig denna sin viljas



obundenhet, i afseende på den punkt, livarom 
(överenskommelsen handlar: han förbinder sig 
mot en annan attgifva, göra eller underlåta något, 
och berättigar derigenom den andre att af honom 
fordra detta: häruti består promittentcns löfte, 
och acceptationen består i den andres förklaran
de, att han är nöjd med detta löfte. Här upp
kommer då ett förhållande, i hvilket promitten- 
ten emot acceptanten åtagit sig en förbindelse, 
hvilken han ej hade förut. Men detta förhållande 
är blott ett förhållande mellan pro mittenteil 
och acceptanten. Endast acceptanten, men 
ej någon annan, är derföre berättigad att af pro- 
lnittenten fordra löftets uppfyllande: om accep
tanten afstår derifrån, eller ej fordrar löftets upp
fyllande, så är, så vidt vi här ej inlägge något 
mera än det, som ligger i sjelfva begreppet om 
en öfverenskommelse, ingen annan berättigad att 
af promittenten fordra eller utkräfva uppfyllan
det at hans åt acceptanten gifna löfte. Hvad här 
blifvit nä md t rörande förhållandet mellan pro
mittenten och acceptanten,'gäller först och främst 
i dc enklare fall, i hvilka endast promission före
kommer på ena sidan, och endast acceptation på 
den andra. Men det låter vidare lätt tillämpa 
sig äfven på de mera komplicerade fall, i livilka 
på h vardera sidan både en promission och en accepta
tion förekommer. Ilär förbinda sig nemligen paci- 
scenterne ömsesidigt mot hvarandra, emedan 
båda, (eller alla, då de äro flere än två), här äro 
på en gång promittenter och acceptanter. Hvar 
och en lägger ett band på sin vilja, eller blir 
bunden i förhållande till alla de öfriga, i häu- 
seende till det, som han lofvar dem.



Den ömsesidigt tillkännagifna öfvemisstäm- 
melsen mellan fria viljor måste ändteligen for det 
tredje handla om något, som skall af promitten- 
ten gifvas, göras, tillåtas eller underlåtas, hvilket, då 
frågan är om en öfverenskommelse i ordets inskränk
tare, egentligt juridiska bemärkelse, alltid måste 
röra en bestämning af p a c i s c e n t e r n e s rät
tigheter, eller af rättsförhållandet dem 
emellan. Denna bestämning sker derigenom, att 
promittenten tillerkänner acceptanten en viss rät
tighet, hvilken han förbinder sig att respektera. 
Enligt livad redan blifvit nämdt, kan denna be
stämning af rättsförhållandet mellan paciscenterna 
antingen röra den ursprungliga utstak ningen 
af deras rättigheter, eller någon förändring af 
denna ursprungliga utstakning, det vill säga, ett 
öf ver fly t tan de af en rättighet ifrån den ene 
till den andre, hvilket öfverflyttande åter, enligt 
livad nyss blifvit anförd t, kan vara antingen en
sidigt eller ömsesidigt.

Dessa äro de trenne momenter, hvilka till
sammans utgöra begreppet och väsendet af en 
öfverenskommelse. Under förutsättning af detta 
begrepp, blir nu vidare frågan om vilkoren föl
en rättsgilltig öfverenskommelse. För att 
göra oss reda för dessa, måste vi reflektera l:o på 
Subjekter na, af hvilka den ingås, eller Paci
scenterna, 2:o på dess Objekt, eller det, hvar
om den ingås, och 3:o på sjelfva öfverenskom
mandets handling, eller det ömsesidiga till- 
kännagifvandet af en öfverensstämmelse mellan 
viljor.

Hvad Subjek terna beträffar, så är först och 
främst klart, att Subjekterna, mellan livilka en 
öfverenskommelse ingås, måste vara t venue eller



flera: (let är blott i figurligy men ieke i egentlig 
bemärkelse, som någon kan sägas ingå en öfver- 
enskommelse med sig sjelf. Vidare är tydligt, 
att Snbjekterna skola vara Personer, eller för
nuftiga oeh fria varelser, emedan det endast är 
mellan sådana, som ett rättsförhållande kan äga 
rum. Detta innebär, dels att paciscenterne i all
mänhet skola höra till de förnuftiga och fria va
relsernas klass, oeh dels att de skola vara Per
soner, icke blott i s je 11 va anlaget, poten- 
tiå, utan i verkligheten, a c tu, d. v. s. att 
karakteren af förnuftiga och fria varelser skall hos 
dem i sjelfva verket röja sig i den grad af ut- 
veckladt forstånd, som fordras för att kunna vår
da sina angelägenheter, och bedöm ma det, b var
om öfverenskommelsen ingås. I följd häraf kan 
en rättsgilltig öfverenskommelse icke ingås af ett 
barn, som ännu ej uppnått den grad af förstån
dets utveckling, som erfordras för att bedömma 
det, hvarom en öfverenskommelse handlar, af en 
fånig, eller af en galen, som förlorat det till sina 
angelägenheters vårdande erforderliga bruket af 
sitt förstånd. Äfvenså kan den af samma skäl icke 
ingås af den, som, ehuru han i allmänhet äger 
den grad af utveckladt förstånd, som fordras för 
att ingå en rättsgilltig Öfverenskommelse, likväl 
vid det ifrågavarande tillfället befinner sig i ett 
tillstånd, i livilket han icke är skicklig att vårda 
sina angelägenheter, hvilket t. ex. är händelsen 
med en i hög grad drucken, en ursinnig, en i 
feberyrsel handlande o. s. v. Emedlertid är lik
väl tillämpningen af detta vilkor för en öfverens- 
kommelses rättsgilltighet i särskilda förekommande 
fall icke utan all svårighet, emedan det kan synas 
svårt att med fullkomlig noggrannhet bestämma



den grad af förståndets utveckling, hvilken ound
gängligen erfordras hos den, som skall anses skick
lig att sjclf vårda sina angelägenheter. Derfore 
måste den positiva Lagstiftningen i en Stat tillägga 
åtskilliga närmare bestämningar i hänseende till 
denna punkt. Den utsätter t. ex. en viss ålder, 
(bestämd med afseende på den vanliga gången af 
själskraftens utveckling), hvilken man skall liafva 
uppnått, för att i allmänhet anses skicklig att in
gå en rättsgilltig öfverenskommelse o. s. v.

I hänseende till öfvercnskommelsens Objekt, 
finne vi följande genom dess begrepp med nöd
vändighet bestämda vilkor för dess gilltighet.

Först och främst är klart, att då en öfverenskom- 
melse skall innebära en bestämning af ett rättsför
hållande mellan paciscenterna, erfordras till all så
dan, att det, hvarom öfverenskommelsen ingås, skall 
vara så vida bestämd t, att båda paciscenterna 
med säkerhet kunna veta, hvarom öfverenskom- 
melsen handlar. Der detta är tvetydigt eller obe- 
stämdt, kan, så länge denna obestämdhet fortvarar, 
en rättsgilltig Öfverenskommelse icke anses ingån
gen, emedan det ej är med säkerhet afgjordt, 
hvaruti promittentens förbindelse, och acceptan
tes deremot svarande rättighet, skall anses bestå.

Då vidare en öfverenskommelse innebär, att 
promittenten förbinder sig till något emot accep
tantes och ingen kan blifva förbunden till något, 
som till sin natur är omöjligt, så fordras till gill— 
tigheten af en öfverenskommelse, att det, hvartiil 
promittenten genom densamma förhinder sig, skall 
vara något till sin natur möjligt, något fy
siskt möjligt. Oin således någon af enfaldighet 
eller oförstånd ingår med en annan en öfverens
kommelse, genom hvilken han lofvar något, som



är till sin natur omöjligt att uppfylla, så kan en 
sådan öfverenskommelse icke anses såsom bindan
de. Detta vilkor för en öfverenskommelses gill- 
tighet står i ett visst sammanhang med det, som 
nyss blifvit nämdt rörande subjek terna för en 
öfverenskommelse; ty den, som i en öfverenskom
melse af enfaldighet åtager sig något, som är fy
siskt omöjligt att uppfylla, röjer dermed, att han, 
om han ock för ö frig t eller i all m ä n h e t äger 
den grad af utveckladt förstånd, som erfordras 
för att kunna ingå en rättsgilltig öfverenskommelse, 
likväl i hänseende till det, h varom denna 
bestämda öfverenskommelse handlar, sak
nar den grad af urskillning, som fordras för att 
rätt bedömma detsamma, emedan han eljest icke 
kunnat åtaga sig en sådan förbindelse. Härvid 
måste dock anmärkas, att om en öfverenskom
melse af detta skäl skall kunna anses såsom ogill- 
tig, så måste först och främst promittenten i sjelfva 
verket genom oförmåga att bedömma för
hållandet liafva blifvit föranledd att ingå den, 
och således icke verkligen liafva insett, eller med 
någon eftertänka kunnat inse, den fysiska omöj
ligheten af att uppfylla det, h varom öfverenskom- 
melsen handlar. Ty om detta icke är händelsen, 
om promittenten visste, eller åtminstone utan svå
righet kunnat veta, att det, som han lofvade, var 
omöjligt att uppfylla, men han icke dessmindre 
lofvade det, i förlitande på acceptantens oför
måga att bedömma förhållandet, och han således 
med afsigt hos acceptante!! väckt en förhoppning, 
som han visste, eller borde kunna veta, sig icke 
vara i stånd att uppfylla, så blir han förbunden, 
väl icke att uppfylla en öfverenskommelse, som 
enligt sin natur icke kan uppfyllas, men likväl



att gifva acceptante!! fullt skadestancl for hvad 
lian lidit genom sin af promittenten väckta ocli 
bedragna väntan, på livars förmodade uppfyllande 
han grundat sina beräkningar. I båda fallen blir 
promittenten förbunden att återbära livad han till 
äfventyrs af den andre paciscenten uppburit så
som betalning eller vedergällning for hvad lian 
lofvat göra. Vidare fordras, om en öfverenskom- 
melse af det här ifrågavarande skälet skall blifva 
ogilltig, att det, hvarom den handlar, skall vara 
något i och för sig sjelf, eller enligt sakens 
natur, omöjligt. I fall den åter handlar om 
något, som i och för sig sjelf är möjligt att upp
fylla, ehuru det för promittenten genom särskilda 
omständigheter blifvit omöjligt att uppfylla (t. ex. 
om betalningen af en skuld, som öfverstiger gälde- 
närens tillgångar) ; så kan öfverenskommelsen icke 
genom detta slags omöjlighet att uppfylla den an
ses blifva ogilltig; eller detta slags omöjlighet be
friar ej promittenten ifrån sin förbindelse. I vissa 
fall kan det väl vara för acceptanten en pligt, 
nemligen en kärlekspligt, att efterskänka, eller icke 
utkräfva, uppfyllandet af ett löfte, hvars uppfyl
lande, ehuru i och för sig sjelf möjligt, likväl 
blifvit genom särskilda omständigheter för pro
mittenten svårt eller omöjligt; men detta rör ej 
rättsför hållan det dem emellan, och upphäfver 
ej acceptantens juridiska rättighet att fordra löf
tets uppfyllande.

Men det är ej nog, alt det, hvarom en öfver- 
enskommelse handlar, är bestämd! och fysiskt möj
ligt att uppfylla; det fordras vidare till en rätts- 
gilllig öfverenskommelse, att det, hvarom den 
handlar, skall, då frågan är om öfverflyttandet 
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af en rättighet ifrän promittenlen till acceptante», 
utgöra något, som före öfverenskommelsens ingå
ende verkligen var en promittentens rättighet, 
eller låg inom hans rättssfer. Öfverflyttnin- 
gen af en rättighet ur promittentens rättssfer till 
acceptantens förutsätter, att det, hvarom frågan 
är, förut skall liafva legat inom promittentens rätts
sfer. Om promittenten bortgifver något, som icke 
verkligen ligger inom hans rättssfer, kan acceptan- 
ten genom en sådan öfverenskommelse icke för- 
värfva någon rättighet till det, hvarom den hand
lar, emedan hans rättighet dertill skall vara här
ledd af promittentens rättighet, och såle
des, då promittenten sjelf ej har någon rättighet, 
ingen sådan kan från promittenten till hanom 
öfverflyttas. Detta gäller både i de fall, då pro
mittenten vid Öfverenskommelsens ingående verk
ligen vet, att det, som han till en annan bort- 
lofvar, icke ligger inom hans rättssfer, och i dem, 
då han vid öfverenskommelsens ingående icke vet 
detta. Äl ven i detta senare fall blir öfverenskom- 
melsen ogilltig. Om således promittenten efteråt 
inser, att det, som han genom en öfverenskom
melse till en annan bortlofvat, icke verkligen låg 
inom hans rättssfer, så blir han icke blott be
rättigad, utan äfven förbunden, att upphäfva öfver- 
enskommelsen såsom ogilltig. Men deraf följer 
dock icke, att en sådan öfverenskommelse blir i 
hänseende till förhållandet mellan paciscenterna 
utan all rättsföljd. I fall nemligen acceptanten 
vid Öfverenskommelsens ingående var i god tro, 
det vill säga, i fall han ej visste, eller kunde veta, 
att promittenten icke var berättigad att lofva hvad 
han genom öfverenskommelsen lofvat, blir accep- 
tmten berättigad att af promittenten erhålla skade



stånd för sin bedragna väntan, eller för livad han 
förlorat derigenom, att han icke verkligen erhållit 
det, hvarom öfverenskommelsen handlar. Om åter 
acceptanten icke var i god tro, d. v. s. om 
han visste, eller åtminstone utan svårighet kun
nat veta, att promittenten icke var berättigad 
att bortgifva det, hvarom öfverenskommelsen hand
lar, kan han icke anses berättigad till någon sådan 
ersättning. För ofrigt, ehuru vi här, på den 
filosofiska Rättslärans ståndpunkt, måste yrka, att 
en öfverenskommelse, genom hvilken någon till 
en annan bortgifvit något, som icke låg inom hans 
rättssfer, är till sin natur ogilltig, och att accep
tanten således genom en sådan öfverenskommelse 
icke kan förvärfva någon verklig rättighet till det, 
livaroin densamma är ingången, blir det likväl 
för den positiva Lagstiftningen i en Stat en sär
skild fråga, huruvida den alltid kan tillämpa den
na regel i hela dess stränghet, eller huruvida den 
ej i vissa fall kan nödgas låta äfven en sådan 
öfverenskommelse äga bestånd, så vida acceptan
ten var i fullkomligt god tro, d. v. s. så vida han 
alldeles icke kunde veta eller förmoda, att pro- 
mittenten icke var berättigad att bortgifva det, 
livarom öfverenskommelsen handlar.

Till de hittills nämda vilkoren för en öfver- 
enskommelses rättsgiiltighct i hänseende till dess 
objekt, måste vi ytterligare lägga det, att den rät
tighet, om h vilkens öf ver flyttande ifrån promitten
ten till acceptanten öfverenskommelsen handlar, 
alltid bör vara en förytterlig rättighet. Det i 
det föregående utvecklade begreppet om en oför- 
ytterlig rättighet innebär, att ingen är berättigad 
att afhända sig en sådan. Deraf åter blir det en 
omedelbar följd, att en öfverenskommelse, genom



hvilken nä gon afliänder sig en sådan rättighet, må
ste anses såsom ogilltig. En sådan öfverenskom» 
melse vore t. ex. den, genom hvilken någon lem- 
nade en annan en oinskränkt makt öfver sitt lif, 
sina lemmar, eller sin arbetskraft, betraktad i dess 
totali tet, d. v. s. den öfverenskommelse, genom 
hvilken någon gjorde sig till en annans slaf, eller 
den, genom hvilken någon afhände sig sin tanke- 
ocli samvetsfrihet, d. v. s. den, genom hvilken 
han öfverlemnade åt en annan en oinskränkt makt 
att bestämma hans tänkesätt, och således afsade 
sig sin rättighet att sjelf pröfva. Häraf följer, att 
om någon t. ex. af oförstånd ingått en öfverens- 
kommelse, som innebär bortgifvandet af en oför- 
ytterlig rättighet, blir han, så snart han hunnit 
inse detta, ej L ott berättigad, utan ock förbun
den, att upphäfva denna öfverenskommelse, och 
att återtaga den bortgifna rättigheten, emedan dess 
bortgifvande var stridande emot Sedlighetens idé.

Men det, hvarom en öfverenskommelse hand
lar, kan, äfven utan att innebära ett bortgifvande 
af en oförytterlig rättighet, på något annat sätt 
vara stridande mot Sedlighetens idé, eller utgöra 
något immoralisk t. En sådan öfverenskommel
se är t. ex. den, genom hvilken en person lofvar 
en annan att till hans fördel begå ett brott, eller 
den, genom hvilken tvenne personer förena sig om 
att tillsammans begå ett brott o. s. v. Då men- 
niskan i hela sitt handlingssätt är bunden af Sed
lighetens idé, så är klart, att hvarje öfverens- 
kommelse, som på detta sätt handlar om nå
got iminoraliskt, är ogilltig , och att således 
den, som ingått en sådan, alltid måste anses 
förbunden att upphäfva densamma, så snart lian 
inser det immoraliska i det, hvarom den hand



lar. Att det, livarom en Öfverenskommelse hand
lar, icke må vara något, som, äfven om det icke 
utgör ett bortgifvande af en oförytterlig rättighet, 
likväl i något annat hänseende strider emot 
den moraliska Lagen, blir således ett ytterli
gare vilkor för en öfverenskommelses rättsgilltig- 
het i hänseende till dess objekt. — En Öfverens- 
kommelse, som antingen innebär bortgifvandet af 
en oförytterlig rättighet, eller för öfrigt handlar 
om något immoraliskt, har af Hättslärarne vanligt
vis blifvit kallad ett Pactum turpe.

TI vad slutligen beträffar sjelfva öfverens- 
kommandets handling, såsom den tredje punkt, 
på hvilken vi, vid frågan om vilkoren för en 
Öfverenskommelses rättsgilltighet, hafve att fästa 
vår uppmärksamhet, så utgöres denna af det öm
sesidiga tiilkännagifvandet af en öfve r - 
e n ss tä m mel se mellan t venue eller flera 
fria viljor. Då åter detta tillkännagifvande af 
en öfverensstämmelse mellan viljor är det, som 
vi kalle Samtycke, så blir frågan här om vil
koren för Samtyckets rättsgilltighet i en 
Öfverenskommelse.

Då väsendet af en Öfverenskommelse består 
i den ömsesidigt tillkännagifna öfverensstäm- 
melsen mellan fria viljor, så måste det första vil- 
koret för samtyckets rä ttsgil ltighet i en öfverens
kommelse vara dess ömsesidig het, d. v. s. att 
det i sjelfva verket är gifvet af båda, eller i fall 
de äro Here än två, af alla paciscenterna. Ett 
samtycke, som blott är gifvet på den ena sidan, 
men ej på den andra, utgör ej någon verklig öfver
enskommelse. Ett blott på ena sidan gifvet löfte, 
hvilket ej på den andra sidan blifvit emottaget, 
utgör således ej en rättsgilltig Öfverenskommelse.



Denna samtyckets ömsesidighet innebär tillika dess 
lik tidighet, d. v. s, att båda eller alla viljorna 
i ett och samma tidsmoment med hvarandra öfver- 
ensstämma. Till denna samtyckets liktidighet er
fordras dock icke nödvändigt, att samtycket skall 
på en gång liafva tagit sin början på båda 
sidor. Detta är ofta icke möjligt, t. ex. då tvenne 
personer, som icke vistas på samma ställe, skrifte- 
ligen underhandla med hvarandra om en öfver- 
enskommelsos ingående. I dessa och åtskilliga an
dra fall kan samtycket yttras tidigare på den ena 
sidan än på den andra. Men detta uppkäfver 
icke livad vi här kalla samtyckets liktidighet, 
utan till denna erfordras blott, att det på ena 
sidan gifna samtycket icke upphört, eller blif- 
vit återtaget, i det ögonblick, då sam tycket 
yttras på den andra sidan, och att det således gif- 
ves ett tidsmoment, i hvilket båda viljorna före
komma såsom sammanstämmande, eller samman
fallande till en gemensam vilja. Det är först ifrån 
och med detta tidsmoment, som en verklig öfver- 
enskommelse kan sägas vara ingången.

Då vidare samtycket i en öfverenskommelse 
skall vara en tillkännagifven öfverensstämmelse 
mellan fria viljor, så blir i följd deraf det an
dra vilkoret för samtyckets gilltighet, att det 
skall vara å båda sidor frivilligt. Ett sam
tycke, som ej är frivilligt, utan aftvungetf, är 
ej ett verkligt uttryck af en förnuftig och fri 
varelses vilja, och således ej ett samtycke i or
dets fulla och rätta bemärkelse. Visserligen 
kan en förnuftig och fri varelse, så vida han äger 
en tillräcklig grad af själsstyrka, aldrig i egentlig 
mening tvingas att mot sin vilja lemna sitt sam
tycke till något. Men då en sådan högre grad af



själsstyrka icke får väntas af de flesta menniskor, 
så är det med afseende härpå, som man, då nå
got yttre tvångsmedel blifvit användt, för att för
må någon att gifva ett samtycke, som han eljest 
icke hade gifvit, betraktar hans samtycke såsom 
aftvunget. En öfverenskommelse, hvilken på någon
dera sidan är grundad på ett sådant samtycke, 
kan då icke anses såsom rättsgiiltig. Emedlertid 
ar likväl denna fordran af samtyckets frivillighet, 
såsom ett vilkor för dess gill tighet, i sin tillämp
ning icke utan all svårighet eller tvetydighet. Då 
nemligen en person kan, för att förmå en annan 
att lemna sitt samtycke, betjena sig af många olika 
slags medel, hvilka kunna mer eller mindre när
ma sig intill ett egentligt tvång, såsom befallning, 
hotelse o. s. v., så kan det stundom synas svårt 
att afgöra, huruvida det samtycke, hvilket man 
genom något sådant medel blifvit förmådd att 
lemna, är att anse såsom aftvunget eller ej, och 
huruvida således den på ett sådant samtycke 
grundade öfverenskommelsen bör anses såsom gäl
lande eller ej. Besvarandet af denna fråga beror 
af sådana omständigheter, hvilkas profiling inom 
ett Samhälle måste öfverlemnas åt Domarens ur- 
skillning.

Till de båda nämda fordringarne af samtyc
kets ömsesidighet och frivillighet måste vi för det 
tredje lägga den, att det icke på någondera paci- 
scentens sida må vara föranledt genom ett miss
tag eller en villfarelse rörande någon för 
öfverenskommelsen väsendtlig punkt. För 
att göra oss full reda för grunden och betydelsen 
af detta vilkor för samtyckets gilltighet, måste vi 
först och främst anmärka, att det gifves tvenne 
väsendtligt olika sätt, på hvilka det låter tänka



sig att en paciscent blir genom en villfarelse rö
rande någon för öfverenskommelsen väsendtlig 
punkt föranledd att lemna ett samtveke, som han 
eljest ej hade lemnat. Den ena paciscentens vill
farelse kan nemligen antingen vara en sådan, som 
icke är uppsåtligen föranledd af den andra paci- 
scenten, eller en sådan, som är uppsåtligen för
anledd af den andra. I det förra fallet utgör vill
farelsen hvad man kallar en irring: i det senare 
uppkommer den ena paciscentens villfarelse genom 
den andres bedrägeri. Samtycket bör då, för 
att vara rättsgiiltigt, hvarken grunda sig på irring 
eller bedrägeri.

IIvad först och främst irring beträffar, så 
måste grunden, hvårföre ett genom en irring för
anled t samtycke bör anses såsom ogilltigt, sökas 
deruti, att då någon blott genom en villfarelse 
rörande någon för öfverenskommelsen väsendtlig 
punkt blifvit föranledd att lemna sitt samtycke, 
så har han (likasom förut blifvit anmärkt om den, 
som af oförstånd lofvat något fysiskt omöjligt), 
äfven om han för öfrigt, eller i allmänhet, röjer 
den grad af förståndskraftens utveckling, som for
dras för att ingå en rättsgilltig öfverenskominclse, 
likväl i afseende på den särskilda Öfverenskom- 
meise, hvarom frågan är, saknat tillräcklig känne
dom om någon för densamma väsendtlig punkt, 
för att rätt bedömma förhållandet. En sådan ir
ring kan vara af tre slag. Den kan nemligen vara 
en irring l:o i afseende på subjekter na, då 
man tror sig ingå en öfverenskommeise med en 
person, och det i sjelfva verket är en annan, (hvil
ken irring likväl bör anses göra öfverenskommel
sen ogilltig endast i de fall, då någon ingått en 
öfverenskommeise blott under den förutsättningen *



att den ingås med en bestämd person, och då 
man således med skäl kan antaga, att han icke 
hade gifvit sitt samtycke, om han ej trott sig paci- 
scera med denna bestämda person); 2:o i afseende 
på objektet for öfverenskommelsen, hvilken ir
ring åter kan röra, antingen hela objektet (då 
den ene paciscenten tror sig ingå en Öfverenskom- 
melse rörande ett föremål, men den andres mening 
är att ingå en öfverenskommelse om ett annat 
föremål), eller någon för objektet väsendtlig 
egenskap eller omständighet (då man t. ex. 
köper något under den förutsättning och det vil- 
kor, att det är af guld, men det ej verkligen är 
af guld); och 3:o i afseende på sjelfva öfverens
kommelse ns art, hvilken irring äger rum, då 
den ene paciscenten tror sig ingå en öfverenskom
melse af en viss art, men den andres mening är 
att ingå en öfverenskommelse af annat slag, (om 
t. ex. den ene tror sig köpa ett ting för ett pris, 
för hvilket den andres mening blott är att ut
hyra det).

Ett bedrägeri måste anses göra en Öfver
enskommelse ogilltig af tvenne skäl, ett i afseende 
på den bedragne, och ett i afseende på den, som 
bedragit honom. livad den förre beträffar, så är 
skälet, hvårföre han ej bör anses bunden af en 
på bedrägeri grundad öfverenskommelse, detsam
ma, som det, hvårföre man icke bör anses bun
den al en på irring grundad, nemligen att hans 
samtycke blifvit föranled t genom en oriktig före
ställning om någon för öfverenskommelsen väsendt
lig punkt, och att det, i fall han ägt kännedom 
om det rätta förhållandet, sannolikt icke hade 
blifvit gifvet. Hvad åter den andre paciscenten 
angår, så utgör det af honom begångna bedrägeriet



en immoralisk handling, och då cn rättighet aldrig 
kan grundas på en sådan, kan han ej vara be
rättigad att fordra den clerpå grundade öfverens- 
konmielscns uppfyllande. Äfven ett bedrägeri 
kan röra antingen subjektet (då någon ger sig 
ut för en annan person, än han i sjelfva ver
ket är, och derigenom förleder någon alt med sig 
ingå en öfverenskommelse, t. ex. ett äktenskaps- 
aftal o. s. v.) ; ellerock objektet, någongång hela 
objektet, men vanligast någon objektets egen
skap eller beskaffenhet (t. ex. om man säljer 
något, som man utgifver för guld, då säljaren lik
väl vet, att det är af en sämre metall: om någon 
säljer en egendom under uppgift, att den äger vissa 
fördelar, som han likväl vet att den saknar: om 
man oriktigt uppgifver q van ti teten af en vara, 
som man säljer, arealvidden af en egendom o. s. v.: 
eller om man döljer de fel varan äger, de väsendt- 
liga olägenheter, med hvilka en egendom är be
lastad o. s. v.). Sällan kan deremot ett bedrägeri 
röra öf ver ensko mm el sens art; dock är äfven 
detta icke alldeles omöjligt: man kan t. ex. möj
ligtvis förleda någon att underteckna ett hyres- 
aftal i den förmodan, att det är ett köpeaftal. I 
alla dessa fall äger den bedragne rättighet att for
dra öfverenskommelsens upphäfvande, sedan be
drägeriet blifvit upptäckt och ådagalagdt. Der
emot gifves icke något skäl, hvårföre den bedra
gande å sin sida skulle vara berättigad att åter
taga sitt frivilligt gifna löfte. Det bör derföre 
bero af den bedragnes välbehag, att, sedan be
drägeriet blifvit upptäckt, afgöra, huruvida öfver- 
enskommeisen skall äga bestånd eller ej : i det förra 
fallet blir han berättigad att af den andre paci- 
scenten fordra full ersättning för livad han genom



bet! rügen et förlorat, eller en billig förändring af 
de betingade vilkoren.

Äfvcn den bär nämda regeln, att en öfver- 
enskommelse blir ogilltig, i fall den är grundad 
på irring eller bedrägeri, kan stundom synas svår 
att rätt tillämpa, emedan det i vissa fall kan vara 
svårt att med full säkerhet afgöra, huruvida vid 
en öfverenskommelses ingående en irring eller ett 
bedrägeri verkligen ägt rum eller ej. Såsom en 
tillämpning af den ifrågavarande regeln kan man 
betrakta det i den Romerska Lagen förekommande 
stadgandet, att en öfverenskommelse blir ogilltig, 
i fall der vid en så kallad læsio c nor mis ägt 
rum, d. v. s. i fall vid ett Eytesaftal värdet af 
det på ena sidan lemnade icke uppgår till half va 
värdet af det, som är lemnadt på den andra. 
Grunden till detta stadgande måste sökas deruti, 
att den ene paciscenten här måste anses hafva sak
nat förmågan att rätt bedömma värdet af livad 
lian emottagit i utbyte mot livad han lemnat, an
tingen hans oriktiga föreställning derom blifvit 
uppsåtligen föranledd af den andre, eller ej. SjellVa 
detta speciella stadgande kan väl icke sägas gälla 
på den filosofiska Rättslärans ståndpunkt; men så
dana fall kunna dock förekomma, då ett alltför 
stort missförhållande mellan det, som lemnas pä 
ena sidan, och det, som i utbyte deremot lem
nas på den andra, bevisar, antingen en så tydlig 
Ömsesidig irring i afseende på objekternas beskaf
fenhet och värde, eller ett så tydligt bedrägeri 
å ena sidan, och en så uppenbar villfarelse å den 
andra, att öfverenskommelsen icke bör kunna be
traktas såsom rättsgilltig. I sammanhang härmed må 
ock nämnas, att i fall det föremål, hvarom ett Eytes
aftal handlar, liar sådana fördolda fel, hvilka ingen



dera af paciscenterna vid öfverenskommelsens in
gående kände, men liviika göra det för emottaga- 
ren obrukbart, eller åtminstone förminska dess 
värde, så kan detta subsumeras under begreppet 
af en villfarelse i afseende på objektets beskaffen
het: emottagaren bör i följd deraf då anses be
rättigad att fordra, antingen öfverenskommelsens 
upphäfvande, eller en förändring af de betingade 
viikoren, så vida ban ej genom sjelfva öfverens- 
kommelsen uttryckligen förbundit sig att emottaga 
det ifrågavarande tinget utan afseende på dess möj
liga fördolda fel.

Det fjerde vilkoret för samtyckets rättsgill- 
tighet är att det bör å båda sidor vara så tyd
ligt, säkert och bestäm dt, att ej något tvifvels- 
mål kan äga rum, huruvida det verkligen är gif- 
vet eller ej. Detta vilkor följer omedelbart af be
greppet om en öfverenskommelse, såsom en ömse
sidigt tillkännagifven öfverensstämmelse mellan vil
jor. Så länge man på någondera sidan är osäker, 
huruvida ett samtycke af den andre paciscenten 
är gifvet eller ej, kan man ej säga, att det i sjelfva 
verket finnes en å Ömse sidor tillkännagifven öfver
ensstämmelse mellan viljor, och att således en 
öfverenskommelse verkligen är ingången. Häraf 
följer äfven, att en öfverenskommelse måste anses 
såsom ogilltig, i fall samtycket blott är låtsad t 
eller simulerad t. En blott simulerad eller fin
gerad öfverenskommelse är icke en verklig öfver- 
enskommelse, och kan följaktligen icke äga den 
rättsgilltighet, som tillkommer en sådan.

Denna fordran af samtyckets tydlighet och 
bestämdhet leder oss till betraktandet af de sär
skilda arterna af Samtycke. Man åtskiljer i 
Rättsläran ifrån h varandra t venue hufvudarter af
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samtycke, det \erkligen gifna (consensus 
verus), och det blott presumerade eller för
utsatta (consensus præsumtus). Med det 
förra menar man allt sådant, som är på något sätt 
yttrad t, eller der den ifrågavarande personen på 
något sätt gifvit sin vilja tillkänna: med 
det senare åter det, der den, om hvilkens sam
tycke frågan är, icke på något sätt gifvit sin vilja 
tillkänna, men man likväl af något skäl anta
ger, att lian, i fall han hade yttrat sin 
vilja, skulle hafva gifvit sitt samtycke.
Med consensus præsumtus menas således icke det, 
då man tror eller förmodar, att någon gifvit sitt 
samtycke, men icke vet det med säkerhet, utan 
endast det, då man vet, att någon icke gifvit sin 
vilja tillkänna, men man det oaktad t tror sig af 
något skäl kunna antaga, att han, i fall han hade 
yttrat den, skulle gifvit sitt samtycke till det, 
h varom frågan är. *

Då det gifves tvenne sätt, på hvilka en per
son kan yttra sin vilja, nemligen antingen genom 
egentliga ord, eller genom sitt handlingssätt, 
så gifves det i följd deraf tvenne modifikationer 
af consensus verus i detta ords vidsträcktare be
märkelse. Det kan nemligen vara antingen ett 
uttryckligt (consensus expressus), eller ett 
tyst samtycke (consensus tacitus). Det för
ra är i ordets inskränktaste bemärkelse endast det, 
som är gifvet genom uttryckliga ord, såsom 
det tydligaste sätt, hvarpå en förnuftig varelse kan 
gifva sin vilja tillkänna. Vill man likväl taga ordet 
i en något vidsträcktare bemärkelse, så kan man, 
med de Romerske Juristerne, dit hänföra äfven 
det samtycke, som blifvit lemnadt genom något 
sådant allmänt gällande yttre tecken, som
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kan anses för ungefär lika tydligt som uttryckliga 
ord, t. ex. en bifallsnickning (annuere). Med ett 
tyst samtycke menas deremot ett sådant, som 
ieke är gifvet genom uttryckliga ord, eller genom 
ett lika tydligt, allmänt gällande tecken, men som 
likväl är tilikännagifvet genom en persons hand- 

' lings sä 11, eller der man af hans förfarande 
kan med säkerhet sluta till lians sam
tycke. (Till en persons handlingssätt räkna vi 
här äfven sådana ord, af hvilka man, ehuru de 
ej innebära ett uttryckligt samtycke, likväl kan 
med säkerhet sluta till ett bifall). Detta låter 
tänka sig på tvenne sätt, i följd hvaraf ett tvst 
samtycke kan, förekomma under tvenne modifika
tioner, nemligen såsom gifvet på ett positift 
eller négatif t sätt. Det förra äger rum, då nå
gon verkställer en sådan yttre handling, af 
livilken man med säkerhet kan sluta till hans sam
tycke: det senare åter, då man med säkerhet kan 
sluta till en persons samtycke deraf, att han ur
aktlåtit något, som han visste att han hade bort 
göra, om han icke samtyckte, och som han ej ge
nom något yttre hinder var urstånd sa It att göra. 
På ett positift sätt ger jag t. ex. ett tyst samtycke 
till efterskänkandet af en skuld, om jag stillati
gande ger gäldenären sin skuldsedel tillbaka: på 
ett negatift sätt, om jag, utan att vara hindrad 
der il rån, uraktlåter att på en utsatt proklamadag, 
eller inom en annan bestämd preskriptionstid, an
mäla min fordran. Äfven detta måste anses så
som ett tyst samtycke; ty äfven det afsigtliga ur
aktlåtandet af en viss yttre handling måste räk
nas till hvad vi kalle en persons handlingssätt eller 
förfarande i detta ords vidsträcktare bemärkelse, 
emedan detta uraktlåtande måste tänkas grundadt



på en inre handling af sjelfbestämning, 
ett viljans beslut, som i den yttre verlden 
uppenbarar sig genom underlåtandet af en viss 
yttre handling. Det på ett negatift sätt gifna tysta 
samtycket närmar sig väl i visst hänseende till 
det blott presumerade, men bör dock ej förblan
das dermed, ty båda äro väsendtligen åtskilda. 
Det hör nemligen till begreppet om ett blott pre- 
sumeradt samtycke, att den person, om hvilkens 
samtycke frågan är, icke på något sätt, d. v. s. 
hvarken genom ord eller genom sitt handlingssätt, 
gifvit sin vilja tillkänna. Detta är deremot icke 
händelsen vid det på ett negatift sätt gifna tysta 
samtvcket; ty då någon med afsigt uraktlåtit en 
handling, som han kunnat verkställa, och som 
han vet att han bort verkställa, om han ej sam
tyckte, så har han i sjelfva verket genom detta 
afsigtliga uraktlåtande gifvit sin vilja tillkänna. 
Här förutsattes, att jag vid det ifrågavarande till
fället är i stånd att efter behag verkställa eller 
icke verkställa den yttre handling, hvilken jag 
skulle företaga, om jag icke samtyckte; hvaremot 
en consensus præsumtus alltid förutsätter, att man 
vid det ifrågavarande tillfället icke var i stånd 
att genom ord eller handling yttra sin vilja.

Ett verkligen gifvet samtycke kan vidare vara 
gifvet, antingen på ett omedelbart sätt, livilket 
äger rum, då det genom ord eller handling yttras 
o m e d e lb art af den person, om hvilkens 
samtycke frågan är, eller ock på ett medel
bart sätt, hvilket äger rum, då en person yttrar 
sin vilja, förmedelst en annan person, åt 
hvilken han uppdragit att handla i hans namn, 
eller såsom hans representant. Detta är händel
sen vid. hvarje fullmäktigskap. Då fullmakten ut-



trycker, att den befullmäk tigande pä förhand för
klarar sig samtycka till livad hans ombud på 
hans vägnar gör eller låter, så vida han ej öfver- 
skrider fullmaktens gränser; så måste den befuli- 
mäktigande, i följd af denna fullmakt, anses på 
ett medelbart sätt, nemligeil förmedelst den be- 
fullmäktigade såsom hans representant, samtycka 
till hvad denne på hans vägnar lofvar eller gör.

Man kan vidare antingen med visshet ve
ta, att ett samtycke är gifvet, eller ock kan man 
blott anse det för sannolikt, att ett sådant 
blifvit gifvet. Det förra kallas consensus cer- 
tus, det senare consensus pro babil is. En
dast på det förra kan en verklig öfverenskommelse 
grundas, emedan till en sådan fordras, enligt livad 
redan blifvit liämdt, den samtyckets säkerhet, 
tydlighet och bestämdhet, att ej något tvifvels- 
inål kan äga rum , huruvida det verkligen är 
gifvet.

Då det muntligen uttalade eller skrifteligen 
framställda ordet är det tydligaste och mest be
stämda sätt, hvarpå en förnuftig varelse kangifva 
sin vilja tillkänna; så måste den fullkomligaste 
formen för en öfverenskonunelses ingående vara 
den, dä den grundas på ett sådant med uttryck
liga ord gifvet samtycke. Den utgör då en formlig 
eller uttrycklig o f v e r e n s k o ni ra else (p a c t u m 
expressum) i ordets inskränktaste bemär
kelse. Så vida man åter, i en vidsträck
tare bemärkelse af ordet, till det uttryckliga sam
tycket räknar äfven det, som yttras genom all
mänt gällande tecken; så måste man räkna äfven 
en pä ett sådant samtycke grundad öfverenskom
melse för en uttrycklig öfverenskommelse, ehuru 
i en mindre sträng bemärkelse af ordet. Men då



äfven det på ett positift eller negatift sätt gtfna 
tysta samtycket måste betraktas såsom ett verkf 
ligen gifvet samtycke, så kan en rättsgiiltig öfver- 
cnskommelse tänkas grundad äfven på ett sådant, 
ehuru det utgör en ofullkomligare form af 
dess ingående. Detta utgör då en tyst öfver- 
enskoinmelse (pactum taciturn). Denna kan 
åter vara grundad på ett antingen positift eller 
negatift tyst samtycke. Den förra kan sägas jem- 
förelsevis närma sig mera intill en uttrycklig öfver- 
enskommelse än den senare, så vida ett på posi
tift sätt tiilkännagifvet tyst samtycke närmar sig 
mera intill det uttryckliga, än det på negatift sätt 
gifna. Men äfven på det sistnämda kan dock en 
rättsgiiltig öfverenskommelse grundas, så vida ur
aktlåtandet är ett sådant, af livilket man med sä
kerhet kan sluta till en persons samtycke. Om 
t. ex. en person, som på viss tid hyrt något af 
en annan, icke efter hyrestidens förlopp återlem- 
nar det, och ägaren icke återfordrar det, så kau 
man med rätta betrakta det såsom ett genom en 
tyst öfverenskommelse förnyadt hyresaftai (reio- 
catio tacita), hvilket då grundar sig på ett å 
Ömse sidor endast på negatift sätt tiilkännagifvet 
tyst samtycke. —• Härvid bör ännu tilläggas, att 
samtycket i en öfverenskommelse icke nödvändigt 
måste vara på båda sidor yttrad t på lika sätt. 
Det kan möjligtvis vara på ena sidan ett uttryck
ligen gifvet, men på den andra blott ett lyst sam
tycke; äfvensom det tysta samtycket möjligtvis 
kan på ena sidan vara gifvet på ett positift, men 
på den andra blott på ett negatift sätt, utan att 
öfverenskonmielsen derigenom förlorar sin gill- 
tigliet.

Grubb cs Rätts- o Sainh. L. 11.



Vidare lean en rättsgilltig öfverenskommelse 
grundas, antingen på ett omedelbarligen, eller ])å 
ett medelbarligen gifvet samtycke; det förra, då 
man i egen person, det senare, då man förmedelst 
en fullmäktig afslutar en öfverenskommelse. Det 
är här åter klart, att samtycket möjligtvis kan 
vara på ena sidan omedelbarligen, och på den 
andra medelbarligen gifvet, nein ligen om någon 
personligen ingår en öfverenskommelse med en 
annan, som betjenar sig af en fullmäktig.

I följd af det här anförda kan således en 
rättsgilltig öfverenskommelse grundas på alla arter 
eller modifikationer af consensus vems. Deremot, 
då det hör till begreppet om en consensus præ- 
sumtus, att den person, hvilkens samtycke man 
presumerar, icke på något sätt, d. v. s. hvarken 
genom ord eller handling, har gifvit sin vilja till
känna, och således här aldrig kan finnas, hvad 
som väseiidtligen fordras till en egentlig öfver- 
enskonnneise, nemligen en å ömse sidor till — 
känna gif ven öfverensstämmelse mellan fria vil
jor, så följer deraf, att en verklig öfverenskom
melse aldrig kan grundas på en consensus præ- 
sumtus. Emedlertid är dock begreppet om ett 
sådant samtycke icke utan all gilltighet och an
vändning. Det gifves nemligen vissa fall, då man 
kan anses befogad att förutsätta en persons sam
tycke, och att under denna förutsättning handla, 
som om han hade gif vi t sitt samtycke, ehuru han 
h varken genom ord eller handling gif vit sin vilja 
tillkänna. I sådana fall uppkommer mellan den 
person, hvilkens samtycke présumeras, och den, 
som presumerar detsamma, ett förhållande, hvil
ket, utan att innebära en verklig öfverenskom
melse, likväl har en viss likhet med den förbin-



delse, som äger rum mellan paciscenterna i en 
Öfverenskommelse, och hvilket derföre utgör livad 
man kallat ett Qvasi-kontrakt. Ett sådant 
är den så kallade Gestio negotiorum, om h vi 1- 
ken längre fram kommer att talas *). Det är klart, 
att den gilltighet, begreppet om ett blott pre- 
sumeradt samtycke i sådana fall bör anses aga, 
egentligen måste bero af den grad af sanno
likhet, med hvilken man kan antaga, att den 
person, hvilkens samtycke présumeras, verkligen 
skulle bafva samtyckt, i fall lian varit i tillfälle 
att yttra sig. Med afseende härpå kan man upp- 
gifva tvenne vilkor för gilltigheten af ett blott 
presumeradt samtycke, ett négatif t och ett posi
tif t. Det negativa vilkoret är det, att den, b vil
kens samtycke présumeras, icke varit i stånd att 
sjelf vid det ifrågavarande tillfället gifva sin vilja 
tillkänna, och att den, som presumerar bans sam
tycke, icke varit i stånd att göra sig underrättad 
om lians vilja; ty i alla de fall, då det för honom 
är möjligt att verkligen göra sig underrättad oni 
denna, är lian utan tvifvel förbunden att inhemta 
den, innan lian gör något under förutsättning af 
den andres samtycke. Men till detta negativa vil
kor måste vi lägga äfven ett positift, nemligen 
att det, hvarom frågan är, verkligen är af den 
beskaffenhet, att den ifrågavarande personen tro
ligen skulle hafva gif vit sitt samtycke der till, om 
lian kunnat yttra sin vilja. Så kan man t. ex. 
vid en eldsvåda, eller annan olyckshändelse, räd
da en frånvarandes egendom, under den förutsätt-

Häraf följer dock ej, att äfven de öfriga af de 
llomerska Juristerna antagna Qvasi-kontrakterna äro grun
dade på en consensus praesumtus.



ning, att lian, om han vore närvarande, skulle 
samtycka der till. (Deremot hör man ej tala om 
en consensus præsumtus, då någon uraktlåter att 
inom en utsatt preskriptionstid bevaka en rättig
het: man bör t. ex. ej säga, att den, som ej inom 
den utsatta preskriptionstiden klandrar ett testa
mente, présumeras iemna sitt samtycke till det
samma. Ty har fumes ej blott en consensus præ
sumtus, utan en på negatift sätt gifven consensus 
tacitus). Endast under dessa båda förenade vil- 
kor är man befogad att présumera en persons sam
tycke till något; men ej der någotdera af dem 
saknas.

Utom consensus ver us och præsumtus, bar 
man, i synnerhet i äldre framställningar af den 
filosofiska Rättsiäran, talat om ännu en tredje art 
af samtycke, hvilken man kallat consensus in- 
terpretandus. Man har dermed menat det sam
tycke, som anses vara lemnadt af den, som repre
senteras afen annan, till hvad hans representant 
på lians vägnar gör eller låter. Härvid måste dock 
anmärkas, att det gifves tvenne väsendtligt olika 
sätt, på livilka en person kan komma att represen
tera en annan, men livilka man ej alltid med till
börlig noggrannhet ifrån hvarandra åtskilt. An
tingen kan nemligen en person af en annan vara 
vald att representera honom, livilket äger rum 
vid livarje egentligt Fullmäktigskap; eller ock kan 
en person representera en annan, utan att af ho
nom sjelf vara dertill vald eller hcfullmäktigad, 
i livilket fall han måste liafva fått sin makt att 
representera honom, antingen genom Naturens af 
den moraliska Lagen helgade hud, eller genom 
den offentliga Maktens förordnande i en Stat. Så 
representerar t. ex. en Fader, enligt Naturens ge-



nom den moraliska Lagen helgade bud, sina barn, 
fiVsoni Familjens Caput représenta ti vu in, ocli en 
Förmyndare representerar, i följd af den offentliga 
Maktens förordnande, sina myndlingar, och hand
lar i deras namn. Det är nu klart, att i alla de 
fall, då någon af en annan blifvit vald att repre
sentera honom, grundar sig representantens makt 
på ett af den representerade verkligen lemna d t 
samtycke att låta sig af honom representeras. Då 
den representerade härigenom på förhand har för
klarat sig nöjd med livad hans representant på 
hans vägnar gör eller låter, så vida han blott ieke 
öfverskrider gränsen af sitt uppdrag; så måste den 
representerade här anses på ett medelbart sätt, 
nemligen genom sitt ombud., gifva sitt sam
tycke till livad detta ombud inom fullmaktens 
gränser gör eller låter. Här förekommer derföre 
ett verkligen gifvet samtycke, nein ligen hvad vi 
i det föregående kallat det på ett medelbart 
sätt g i fn a samtycket. Ett annat förhållande 
äger deremot rum då någon naturligen, eller 
i följd af den offentliga Maktens förord
nande i en Stat, representerar en annan. Här 
har den representerade icke sjelf valt sin represen
tant, eller gifvit honom något uppdrag att handla 
på hans vägnar. Här förekommer således ej å 
hans sida något verkligen yttradt samtycke, och 
han kan följaktligen ej heller sägas på ett medel
bart sätt liafva gifvit sitt samtycke till hvad repre
sentanten i hans namn gör eller låter. Icke dess- 
mindre måste han anses bunden deraf, likasom 
han verkligen hade lemnat sitt samtycke, så vida 
representanten icke öfverskrider den rätta gränsen 
för sin makt. Det vill säga: den representerade 
måste betraktas och bedömmas, som om



han hade lemnat sitt samtycke till livad 
lians representant å hans vägnar gör och låter. 
Detta utgör livad nian kan kalla consensus i li
ter prêtandus i detta ords egentliga och be
stämda bemärkelse. Grunden till dess rättsgill- 
tighet måste sökas, dels i nödvändigheten för den 
representerade att af någon annan representeras, 
emedan han icke äger skicklighet att sjelf vårda 
sina angelägenheter, och dels i gill tigheten af den 
moraliska Lag eller det Statsmaktens förordnande, 
hvarigenom denna bestämda person blifvit utsedd 
att representera honom. Men då en Faders makt 
att representera sina barn förutsätter det husliga 
Samhället, och en Förmyndares rätt att represen
tera sina myndlingar förutsätter en Stat och en 
borgerlig Lagstiftning; så är klart, att begreppet 
om consensus interpretandus i denna ordets be
stämda och egentliga betydelse alltid förutsätter 
ett Samhälle, och blott inom ett sådant kan före
komma. Här liafve vi dcrföre blott i förbigående 
kunnat nämna detta slags samtycke. Vill man 
taga ordet consensus præsumtus i den vidsträck
tare betydelse, att man der med menar allt sam
tycke, som förutsättes eller antages, utan att verk
ligen vara genom ord eller handling yttradt af 
den, om hvilkens samtycke frågan är, så kan man 
subsumera äfven consensus interpretandus under 
begreppet af consensus præsumtus. Men då måste 
man likväl ifrån hvarandra åtskilja tvennc hufvud- 
m od i li ka tioner af denna, nemligen consensus præ
sumtus i ordets inskränktare bemärkelse, och 
consensus interpretandus, hvilka äro väsendtligt 
olika hvarandra derigenom, att den sistnämda har 
en strängare rättsgilltighet än den förra. Af en 
Öfverenskommelse, som en Fader ingått i sina



barns namn, eller en Förmyndare i sina mynd
lingars, äro desse, så snart Fadren eller Förmyn
daren ieke öfverskridit den rätta gränsen för sin 
makt, lika bundne, som om de sjelfve hade in
gått öfverenskommelsen; då deiemot den, på livil- 
kens vägnar en annan gjort något under åberopan
de blott af en consensus præsumtus i ordets in
skränktare bemärkelse, icke är deraf lika strängt 
bunden, som om lian sjelf hade handlat, eller 
verkligen befullrnäktigat den andre att handla i 
sitt namn.

Då vi tänke oss en öfverenskommelse såsom 
ingången, blir frågan om rättsföljden af den
samma, och om dess uppfyllande. Rätts
följden af en öfverenskommelse består i en ny 
eller förändrad bestämning af rättsförhållandet 
mellan paciscenterna, eller deruti, att promittenten 
afstår ifrån en rättighet, hviiken han förut ha
de, och att acceptanten förvärfvar en rättighet, 
hviiken han ieke förut hade. En öfverenskom- 
melses uppfyllande åter utgör öfverlemnandet 
eller verkställandet af det, livarom öfverenskom
melsen handlar. Detta uppfyllande af en öfver
enskommelse får i allmänhet namn af prestation, 
hviiken, då frågan är om öfverlemnandet af ett 
ting, kallas tradition i hänseende till res cor- 
porales, och q va si-trad i tion i hänseende till 
res incorporales. En öfverenskommelses uppfyllan
de står i samma förhållande till dess ingående, 
som possessio till dominium. Likasom dominium 
utgör sjelfva rättigheten till ett ting, men posses
sio den fysiska makten öfver detsamma; äfvenså 
ger en Öfverenskommelses ingående mig väl eu



rättighet att erhålla det, hvarom ofverenskommel- 
sen handlar, men det är först genom öfverens- 
kommelsens uppfyllande, som jag kommer i verk
lig besittning af det, hvarpå jag genom dess in
gående förvärfvade ett anspråk. Prestationen ut
gör således öfverenskomme 1 sens realisation, 
hvarigenom den genom öfverenskommelsen be
stämda öfverflyttningen af en rättighet ifrån den 
ena paciscenten till den andra får en yttre verk
lighet eller realitet.

I hänseende till förhållandet mellan en öfver- 
enskommelses ingående oeli dess uppfyllande är 
klart, att det förra utgör grunden till det senare, 
och att det förra således i sjelfva begreppet all
tid visar sig såsom det föregående, det senare 
åter såsom det efterföljande. Men i hänseen
de till tidsförhållandet dem emellan, kunna 
likväl tvenne olika fall äga rum. Antingen kan 
nemligen öfverenskommelsens uppfyllande följa så 
omedelbart på dess ingående, att det icke gifves 
någon för vår sinnliga varseblifning märkbar mellan
tid dem emellan; eller ock kan det mellan båda 
gifvas en sådan märkbar, längre eller kortare, 
mellantid. I det förra fallet blir det nya eller 
förändrade rättsförhållandet mellan paciscenterna, 
livilket öfverenskommelsen är ämnad att tillväga- 
bringa, i samma ögonblick det genom öfverens
kommelsen bestämmes, tillika i den 3^ttre verlden 
realiseradt. I det senare fallet deremot gifves det 
en för vår sinnliga varseblifning märkbar mellan
tid mellan det förändrade rättsförhållandets be
stämning och dess yttre realisation. I detta senare 
fall får likväl, sedan öfverenskommelsen är in
gången, promitten ten cn förbindelse att upp
fylla öfverenskommelsen, och acceptante!! en rät-



tighet alt af honom fordra dess uppfyllande. 
Att först och främst promittenlen, i alla de fall, 
dä vid öfverenskommelsens ingående de i det före
gående nämda vilkoren för dess gilltighet äro iakt- 
tagne, blir moraliskt, eller inför sitt eget 
samvete, förbunden att uppfylla den, kan ej 
vara något tvifveismal underkastad t. Han har 
liemligen genom sitt löfte frivilligt hos acceplanten 
väckt en väntan, på hvilken denne kan hafva grun
dat sina beräkningar för framtiden: det är då utan 
tvifvel hans pligt, att icke bedraga denna af ho
nom sjelf väckta väntan. Men denna hans pligt 
är vidare att anse, icke såsom en blott kärleks- 
pligt, utan såsomen rättspligt. Den ingångna 
öfverenskommelsen är ej blott moraliskt, utan 
älven juridiskt bindande, eller den ena kon
trahenten har, sedan en egentlig öfverenskommelse 
blifvit ingången, en rättighet att af den andra 
fordra dess uppfyllande, och att således, om han 
ej frivilligt uppfyller den, tvinga honom der till. 
Grunden härtill måste sökas i sjelf va begreppet 
om en öfverenskommelse, såsom en handling, hvil
ken innebär öfverflytlandet af en rättighet ifrån 
den ena paciscenlen till den andra. Det må tills 
vidare lemnas derhän, huruvida acceptanten ge
nom öfverenskommelsens blotta ingående förvärf- 
var hela den fullständiga mot alla gällande 
rättigheten til. det, hvarom öfverenskommelsen 
handlar, (en fråga, hvilken vi snart skole till be
svarande upplaga). Men huru ock härmed må för
hålla sig, är det dock otvifvelaktigt, livad för
hållandet mellan sjelf va paciscen terna be
träffar, att promittenten genom ingåendet af en 
rättsgilltig öfverenskommelse a t sä ger sig sitt 
anspråk pa det, hvarom den handlar, och af-



säger sig det i den mening, att det skall öfver- 
flyttas på acceptantes Promittenten kan i 
följd deraf ej mer efter öfverenskomraelsens in
gående betrakta den rättighet, om hvilkens öfver
ily ttande till acceptanten öfverenskommelsen hand
lar, såsom liggande inom sin rättssfer. Han har 
förklarat sig öfverflytta sin rättighet på acceptan
ten, och derigenom gifvit honom ett rättsgilltigt 
anspråk på det, hvarom öfverenskommelsen hand
lar. Acceptanten har således genom öfverens- 
kommelsens ingående, åtminstone i förhål
lande till promittenten, förvärfvat en rättig
het till det, hvarom öfverenskommelsen är ingån
gen, och denna rättighet måste, i likhet med all 
verklig rättighet, tänkas såsom uttvingbar. I följd 
liäraf blir acceptanten berättigad att tvinga pro
mittenten till öfverenskommelsens uppfyllande, i 
fall han ej frivilligt uppfyller den. Också är det 
klart, att man i annat fall, eller om man ej ägde 
rättighet att med tvång utkrüfva öfverenskommel
sens uppfyllande, sällan skulle våga ingå nå
gon öfverenkommelse, som ej omedelbart åt
följdes af prestation, emedan man ej ägde någon 
säkerhet om dess uppfyllande. Delta slags öfver- 
enskommelser, h vilka likväl ofta kunna vara af 
vigt for uppnåendet af menniskornas sedliga be
stämmelse, skulle följaktligen till större delen bort
falla såsom ändamålslösa, och förnuftets fordran, 
att äfven sådana ofverenskommelser skola kunna 
äga rum, således förblifva ouppfylld, om de ej 
tänktes medföra en rättighet att med tvång ut- 
kräfva deras uppfyllande.

Af acceptantens rättighet att fordra en in
gången öfverenskommelses uppfyllande följer äfven, 
att om promittenten uraktlåtit dess uppfyllande



vid den tid, da det bort öga rum, ehuru det bade 
varit honom möjligt att uppfylla den, och lian 
efter denna tids forlopp antingen ej mer är i stånd 
att uppfvlla öfverenskommeisen, eller acceptanten 
numera ieke skulle kunna vara belåten med en 
efteråt skeende prestation, så blir acceptanten be
rättigad att af promittenten fordra ett skade
stånd, svarande emot värdet af hvad han förlorat 
genom öfverenskommelsens uraktlåtna uppfyllande, 
och att således äfven med tvång utkräfva detta 
skadestånd, i fall promittenten icke på annat sätt 
kan förmås till dess erläggande. Äfven om det 
för promittenten blifvit genom någon orsak omöj
ligt att vid den utsatta tiden uppfylla öfverens
kommeisen, måste acceptanten i allmänhet anses 
berättigad till ett skadestånd för sin bedragna vän
tan, så vida omöjligheten att uppfylla öfverens
kommeisen icke är å prömittentens sida fullkom
ligt oför vållad, i hvilket fall detta skadestånd, 
åtminstone enligt billighetens fordran, bör 
bortfalla.

Då en öfverenskommelse, sedan den blifvit 
ingången, är icke blott moraliskt, utan äfven 
juridiskt, bindande för paciscenterna, så blir det 
af vigt att bestämdt kunna afgöra, när eller ifrån 
hvilket ti ds momen t en öfverenskommelse bör 
anses såsom i sjelfva verket ingången och bindande. 
En öfverenskommelse kan nemligen ofta föregås 
af en längre eller kortare underhandling mellan 
paciscenterna. Öfverenskommelsens verkliga ingå
ende måste då betraktas såsom slutet af denna 

underhandling. Frågan blir således, livar denna 
slutpunkt måste sältas, eller huru den med till
räcklig noggrannhet skall kunna bestämmas. De 
positiva Lagarne hafva på åtskilliga sätt sökt be



stämma densamma. Ett medel dertill var t. cx. 
efter den Romerska Lagen den så kallade Stipula
tionen, d. v. s. en öfverenskommelses uttryckan- 
de genom ett bestämd t ordformulär, nemligen en 
bestämd fråga på ena sidan, och ett bestämdt svar 
på den andra (t. ex. Dabisne milii eqvum? — Dabo 
eqvum). I nyare tiders Lagstiftningar liar denna 
vanligtvis icke förekommit: sjelfva ordet stipula
tion bar erhållit en annan betydelse, så att man 
nu dermed menar, icke ett visst formligen bestämdt 
sätt att uttrycka en öfverenskommelse, utan en 
viss punkt, eller ett visst moment af en sådan. 
Deremot bar man sökt uppnå samma ändamål ge
nom andra former för en öfverenskommelses in
gående, såsom vilkor för dess rättsgilltighet, t. ex. 
att den i vissa fall skall, för att anses juridiskt 
bindande, vara skrifteligen upprättad, att den skall 
vara af ojäfviga personer bevittnad o. s. v. Den 
fdosofiska Rättsläran kan emedlertid ej bestämma 
några sådana former, såsom vilkor för en öfver
enskommelses gilltighet : den måste öfverlemna 
deras bestämmande åt den positiva Lagstiftningen.

I afseende på frågan om öfverenskommelsers 
juridiska gilltighet gjordes i det Romerska Rätts
systemet en åtskillnad mellan ett blott Pactum 
och ett Kontrakt. Med ett blott Pactum mena
des nemligen en öfverenskommelse, på hvilken man 
ej kunde grunda en Actio, ellerett egentligt, in
for en Domstol gällande rättsanspråk, och en kla
gan mot den, som ej uppfyllt öfverenskommelsen; 
hvaremot man gaf namn af Kontrakt åt en öfver- 
euskommelse, på hvilken en Actio kunde grundas. 
Emedlertid angåfvo likväl de senare Romerska 
Juristerna åtskilliga sätt, på hvilka, medelst ett 
undantag ifrån den allmänna regeln, vissa Pacta,



utan att dock räknas till de egentliga Koutrakter- 
nas antal, kunde föranleda en Actio. Sådana Pacta 
kallades då Pacta non nuda, justa eller ve- 
stita, hvaremot de, på livi 1 ka ej någon actio kun
de grundas, kallades Pacta nuda. Denna åt
skillnad mellan ett blott Pactum och ett Kontrakt 
kan ej anses äga någon giiitighet på den filosofiska 
Rättslärans ståndpunkt i annan mening, än att ett 
löfte före det moment, som utgör underhandlin
gens slutpunkt, eller det egentliga ingåendet afen 
ofverenskommelse, icke är juridiskt bindande.

Äfven de egentliga Kontrakterna voro, enligt 
de Romerska Juristernas sätt att betrakta dem, af 
flera olika slag, i afseende på frågan, hvaraf deras 
juridiska giiitighet berodde. Vissa kontrakter blef
vo nemligen juridiskt bindande derigenom, att de 
muntligen uttrycktes medelst ett föreskrifVet ord- 
formulär : dessa utgjorde då Ver bal-kon tr a kte r. 
Andra åter blefvo gällande derigenom , att de 
skrifteligen upprättades: dessa kallades Lit ter al
kon trakter. Andra blefvo juridiskt bindande 
först genom den å ena sidan skeende prestationen: 
dessa fingo namn af Rea 1-k on trakter. Vissa 
öfverenskommelser ändteligen betraktades såsom 
rättsgilltiga blott genom det å ömse sidor lemna- 
de samtycket: dessa kallades Konsensuai-kon- 
trakter. Verbal- och Litteral-kontrakterna kalla
des äfven Contractus formulär ii s. stricti 
juris, emedan man vid dem ansågs förbunden 
endast till det, som i aftalet var uttryckligen 
nämdt; hvaremot de öfriaa af talen kallades Con- 
tr actus bonæ fid ei, emedan man genom dem 
bief förbunden äfven till sådant, som ej i aftalet 
var uttryckligen nämdt, men som likväl vanligen 
anses höra till ett aftal af detta slag. På den



filosofiska Rättslärans ståndpunkt, eller då vi abs- 
trahera ifrån den borgerliga Lagstiftningen, kön
ne vi ej fordra, att några öfverenskommelser, för 
att vara gilltiga, böra vara uttryckta genom något 
bestämdt ordformolär, eller skrifteligen upprätta
de: här könne vi der före ej tala om några Verba l- 
eller Litteral-kontrakter. Äfven den å ena sidan 
skeende prestationen kan här icke betraktas såsom 
ett oundgängligt vilkor för gilltigheten af en ofver- 
enskommelse, utan alla öfverenskommelser blifva 
här egentligen att anse såsom Konsensoal-konti ak- 
ter, eller såsom bindande redan genom det å ömse 
sidor lemnade samtycket, så snart alla de i det 
föregående angifna vilkoren för rättsgilltigheten af 
en öfverenskommelse äro behörigen iakttagne. E- 
medlertid kan dock den filosofiska Rättsläran upp- 
gifva åtminstone en anledning, hvårföre den bor
gerliga Lagen kan äga skäl att, medelst ett undan
tag från den allmänna regeln, betrakta vissa slags 
öfverenskommelser såsom Real-kontrakter, eller så
som sådana, hvilkas stränga juridiska gilltighet 
tager sin början först genom den å ena sidan skeen
de prestationen. Den borgerliga Lagstiftningen 
kan liemligen hafva skäl att stadga detta egent
ligen i hänseende till de så kallade Gåfvo-aftalen, 
eller de af tal, genom hvilka den ena paciscenten 
till den andra afstår någon sin rättighet, utan att 
för densamma erhålla någon motsvarande veder
gällning eller betalning. Vid sådana aftal kan först 
och främst acceptantens förbindelse till prestation, 
der en sådan kommer i fråga, icke taga sin bör
jan förr än han genom den till honom skedda 
prestationen erhållit det lofvade: (så kan t. ex. en 
låntagares förbindelse att vårda det låntagna icke 
taga sin början förr än han verkligen erhållit det-



samma). Hvacl âter promittenten beträffar, så är 
han väl egentligen, så snart lian afgifvit sitt löfte, 
ej blott moraliskt, utan äfven juridiskt förbunden 
att uppfylla det, emedan han genom detta löfte 
afstått en sin rättighet åt acceptanten; men då 
löftet å hans sida utgör yttringen af en välvilja, 
för hvilken han icke erhåller någon vedergällning, 
kan likväl den borgerliga Lagen med skäl betrakta 
det såsom mindre billigt, att han skulle kunna 
genom yttre tvång nödgas till uppfyllandet af ett 
sådant, möjligtvis förhastadt och obetänkt, löfte, 
hvars uppfyllande tilläfventyrs för honom kunde 
medföra en ganska betydlig olägenhet. Den kan 
derföre, i anledning af en billighetens fordran, 
stadga, att en sådan öfverenskomrnelse i allmän
het ej förr, än genom dess verkliga uppfyllande, 
skall anses såsom juridiskt bindande, hvarigenom 
aftalet således blir att betrakta såsom ett Real
kontrakt; ehuru Lagstiftningen der vid åter kan be
stämma vissa formaliteter (t. ex. öfveriemnandet 
af ett Gåfvobref o. s. v.), genom hvilkas iaktta
gande promittenten kan sjelf frivilligt göra ett så
dant aftal juridiskt bindande, äfven före presta
tionen, och derigenom bereda acceptanten en större 
säkerhet om aftalets verkliga uppfyllande.

Men då vi tänke oss en öfverenskomrnelse 
såsom ingången, och såsom juridiskt bindande, 
utan att den likväl omedelbart är åtföljd af pre
station, uppkommer vidare den frågan, huruvida 
den fullständiga rättigheten till det, hvarom 
aftalet handlar, genom sjelfva öfverenskommelsens 
ingående, och således äfven före prestationen, öfver- 
flyttas ifrån den ena paciscenten till den andra, 
eller huruvida den i något hänseende beror af 
prestationen, så att acceptanten först genom denna



erhåller den fullständiga rättigheten till det, liv ir
om öfverenskommelsen handlar. I det Romerska 
Rättssystemet har man (egentligen med afseende 
på a f t a 1 e n r ö r a n d e t i n g ) hes va ra t denna fråga 
på det sätt, att inan genom sjelfva ingåendet af 
en öfverenskommelse blott for vältrar hvad man 
kallat Jus ad rem eller Jus in personam, det 
vill säga, en rättighet, som blott gäller mot en 
viss person, nein ligen den, med h vilken öfver
enskommelsen blifvit ingången, och hvilken rättig
het således blott utgör en emot denna person gäl
lande fordran, att han på de i aftalet bestämda 
vilkor skall öfverlemna det, h va rom öfverenskom- 
melsen handlar; hvareinot man först genom sjelfva 
prestationen erhåller Jus in re, det vill säga, en 
emot alla gällande rättighet till det, hvar
om öfverenskommelsen handlar, i följd livaraf man 
blir berättigad att med alla andras uteslutande 
disponera deröfver. Enligt denna asigt har man 
således, vid frågan om en rättighets öfverflyttning, 
förmedelst en öfverenskommelse, ifrån en person 
till en annan, antagit tvenne momenter, genom 
hvilka denna öfverllyttning sker, nemligen ett, 
genom h vil ket den börjas, och ett, genom hvil- 
ket den fulländas. Det förra utgöres af ofver- 
enskommelsens ingående, hvarigenom man blott 
för vä rf var ett emot den andre kontrahenten 
gällande anspråk ; det senare utgöres af prestationen, 
hvarigenom man erhåller en emot alla gällande 
rättighet till det, hvarom öfverenskommelsen hand
lar, och hvarigenom således rättighetens öfver- 
flyttande är fulländadt. Vid de tillfällen, dä öfver- 
enskommelsens ingående omedelbart, eller utan 
någon märkbar mellantid, åtföljes af prestation, 
sammanfalla båda momenterna till tiden med



hvarandra; hvaremot de vid alla andra öfvefens- 
kommelser äro, ej blott i begreppet, utan äfveu 
till tiden, åtskilda ifrån hvarandra.

I vissa nyare Lagstiftningar har man upphäft 
denna tillämpning, vid frågan om öfverenskom- 
melser, af åtskillnaden mellan .lus ad rem och 
Jus in re, och således yrkat, att t. ex. vid ett 
köp den fulla ägande rätten till det köpta skall 
genast genom öfverenskommelsens ingående, och 
följaktligen äfven före den skeende traditionen, 
anses öfvergå ifrån den ena paciscenten till den 
andra. Yilje vi nu närmare undersöka förhållan
det, så måste det visserligen erkännas, att så snart 
en öfverenskommelse genom dess ingående tankes 
biifva juridiskt bindande, promittenten måste an
ses hafva åt acceptanten afstått sitt anspråk på 
det, hvarom öfverenskommelsen handlar. Men 
detta utgör likväl till en början blott ett förhål
lande mellan båda pa c iscen ter na : deremot 
är det först genom traditionen, som emottagaren 
kommer i ilen närmare förbindelse med sjelfva 
det ifrågavarande tinget, hvilken fordras, för att 
kunna fullständigt beherrska det, och utöfva alla 
en ägares rättigheter. Öfverenskommelsens blotta 
ingående kan derföre vid sägas utgöra ett ideellt 
öfverflyttande af rättigheten, dess öfverflyttan- 
de i sjelfva begreppet; men det är först ge
nom traditionen, som denna ideella öfverllytt- 
ning realiseras, eller får en yttre, för alla märk
bar verklighet. I följd häraf har man således vis
serligen skäl, att, i hänseende till rättighetens öfver- 
flyttning, antaga de tvenne momenter, som ut
tryckas genom den nämda åtskillnaden mellan Jus 
ad rem och Jus in re. Genom den positiva Lag-
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stiftningen måste denna åtskillnad ytterligare sank
tioneras, och i speciella fall till åtskilliga rätts
frågors besvarande tillämpas.

Slutligen bör, för att fullända vårt allmänna 
begrepp rörande väsendet af en öfverenskommelse, 
med afseende på den förbindelse densamma med
för för promittenten, tilläggas, att ett aftal kan 
ingås, antingen såsom o vil k or lig t, eller såsom 
v ilkor lig t, och alt i följd deraf promittentens 
på altalet grundade förbindelse äfven måste kunna 
tänkas, antingen såsom ovilkorlig, eller vilkorlig. 
Vilkorliga aftal i detta ords vidsträcktaste bemär
kelse kunna, enligt en af de Romerska Juristerna 
antagen distinktion, ingås sub conditione, sub 
modo, eller sub die. Ett aftal, som ingås sub 
cond i tione, (ett vilkorligt aftal i ordets inskrä nk- 
tare bemärkelse), kaningås, antingen sub condi
tione suspensiva, eller sub conditione ré
solu ti va. Det förra äger rum, om det vid ett 
aftals ingående betingas, att det icke skall anses 
vara fullkomligt, eller juridiskt bindande, förr än 
ett visst vilkor inträffat, eller blifvit uppfyldt ; det 
senare åter, om det betingas, att aftalet väl genast 
skall anses såsom fullkomligt, eller juridiskt bin
dande, men att det skall kunna åter upplösas, och 
således förlora sin gilltighet, om något visst vilkor 
inträffar. Ett aftal sub modo äger rum, då ett 
Gåfvoaftal ingås med det förbehåll, att gåfvotaga- 
ren skall uppfylla något visst vilkor, d. v. s. göra 
eller underlåta något. (Detta slags aftal har en 
viss likhet med det, som är ingånget sub condi
tione resoluti va, men är dock icke fullkomligt det
samma: det åtskiljer sig derifrån i synnerhet der- 
igenom, att vid ett aftal sub conditione resoluti va 
kan det utsatta vilkoret vara antingen elt sådant,



hvars uppfyllande beror blott af den lofvandes 
egen åtgärd, (en conditio po tes ta ti va), eller 
ett sådant, b vars uppfyllande icke beror af hans 
åtgärd, utan af yttre omständigheter (en condi
tio casualis); hvaremot vid ett aftal submodo, 
det utsatta vilkoret alltid är ett sådant, hvars upp
fyllande beror af gåfvotagarens egen åtgärd, eller 
alltid är en conditio potestativa). Ett aftal 
sub die är åter ett sådant, som ingås med af- 
seende på en viss tid, hvilket åter kan vara an
tingen ex die, då det betingas, att man ej är för
bunden att uppfylla det, livarom aftalet handlar, 
förr än vid en viss tidpunkt, såsom terminus a 
q vo för prestationen; eller ock in diem, då man 
åtager sig en förbindelse, under förbehåll, att den 
blott skall gälla till en viss tidpunkt, såsom ter
minus ad q ve m för prestationen. Alla dessa 
vilkorliga öfverenskommelser kunna för öfrigt tän
kas under flera speciella modifikationer, hvilkas 
närmare betraktande måste öfverlemnas åt den po
sitiva Rättsläran. Om dem alla gäller emedlertid, 
att så vida sjelfva vilkoret är att anse såsom gill- 
tigt, blir man genom ett aftal blott förbunden på 
det sätt, eller under det vilkor, som vid aftalets 
ingående blifvit betingadt.

Den genom en Öfverenskommelse uppkomna 
förbindelsen kan åter upphäfvas, dels genom 
vissa kontrahenternas handlingar, dels ge
nom åtskilliga yttre omständigheter, livad 
det förra beträffar, så kan den på en öfverens
kommelse grundade förbindelsen upphäfvas genom 
öfverenskommelsens uppfyllande; genom en ny 
mellan kontrahenterna ingången öfver
enskommelse, som innebär den förras upphäf- 
vande; samt derigenom, att den ena kontrahenten
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uppsäger öfverenskommelsen, då han an
tingen betingat sig en sådan uppsägniiigsrätt, eller 
genom någon särskild grund, t. ex. det bristande 
uppfyllandet af den andra kontrahentens förbin
delse, blir dertili berättigad. I det senare lian- 
seendet kan denna förbindelse upphäfvas, i vissa 
fall genom någondera kontrahentens död; i 
andra genom den al promittenten ieke förvållade 
förstöringen af det föremål, hvarom öfver
enskommelsen handlade; samt ändteligen i andra 
fall genom en förändring af de ting eller 
omständigheter, genom hvilka öfverenskom- 
melsens ingående blifvit föranledt, så vida deras 
oförändrade fortvarande blifvit betingadt såsom 
ett vilkor för öfverenskommelsens fortvarande gill— 
ligliet.

Om de särskilda arterna af öfverens- 
k o m m e 1 s e r.

I de Romerska Juristernas framställning af den 
positiva Rättsläran finner man en mängd af indel
ningar af öfverenskomruelser. Till en del äro 
emedlertid dessa sådana, som förutsätta en borger
lig Lagstiftning, och bero af denna. Den filosofiska 
Rättsläran bar endast att uppgifva de indelningar 
af öfverenskommelser, b vilka, oberoende af den 
borgerliga Lagstiftningen, låta härleda sig af sjelfva 
väsendet af ett aftal.

Gör man först och främst afseende på be
skaffenheten af den förbindelse, hvilken genom 
ett aftal uppkommer, så kan ett aftal i detta hän
seende vara antingen obligatoriskt (pactum 
obligatorium), eller liberator i skt (pact um



liberatorium s. remissorium). Det förra är 
ett sådant, genom livilket någon åtager sig cn 
förbindelse, hvilken ban icke bade förut; det se
nare åter ett sådant, genom livilket någon befrias 
ifrån en förbindelse, hvilken han förut hade, hvar
igenom for den andra paciscenten uppkommer den 
negativa förbindelsen, att icke mer af den förre 
fordra uppfyllandet af den förbindelse han förut 
hade, men ifrån hvilken han nu biifvit befriad. 
Ett obligatoriskt aftal kan i följd häraf sägas vara 
posit i ft, emedan det innebär eller grundlägger 
ett nytt rättsförhållande mellan paciscenterna : ett 
liberatoriskt kan deremot sägas hafva en négatif 
karakter, emedan det upplöser ett förut varande 
rättsförhållande mellan paciscenterna. Äfven det 
liberatoriska aftalet medför väl för den ena paci
scenten en förbindelse; men denna förbindelse är 
sjeif blott négatif: den utgör blott hans förbin
delse att icke mer af den andre fordra nugot, som 
han förut varit berättigad att af honom fordra.

Såsom en indelning i afseende på aftals juri
diska gill tighet kan man vidare betrakta den 
redan i det föregående omtalade, enligt hvilken 
ett aftal kan vara antingen ett Konsensual-kon- 
trakt, som blir juridiskt bindande genom sjelfva 
öfvcrenskommelsens ingående, eller ett Real-kon- 
trakt, som ej blir juridiskt bindande förr än ge
nom den å ena sidan skeende prestationen. Dock 
är denna indelning, enligt livad redan biifvit nämdt, 
en sådan, som icke kan anses oberoende af den 
positiva Lagstiftningen.

Gör man vidare afseende på frågan, h vil k en 
det är, som genom ett aftal åtager sig en för
bindelse, så kan ett aftal i detta hänseende vara 
antingen unilateralt (pactum unilaterale),



eller bilateralt (pactum bilaterale). Det för
ra är ett sådant, i hvilket blott den ene paciseen- 
ten Atager sig en förbindelse, eller i hvilket blott 
på den ena sidan förekommer en promission, på 
den andra åter blott en acceptation: det senare 
åter ett sådant, i hvilket båda paciscenterna ömse
sidigt åtaga sig en förbindelse mot hvarandra, eller 
i hvilket på hvardera sidan förekommer både pro- 
mission ocli acceptation. Ett pactum bilaterale 
betraktas åter antingen såsom lika (æq va le), eller 
olika (in æq va le); det förra är det, i hvilket 
ifrån början linnes en förbindelse på båda sidor; 
det senare åter det, i hvilket förbindelsen ifrån 
början blott finnes på ena sidan, och blott efteråt, 
stundom, eller tillfälligtvis en förbindelse kan 
uppkomma äfven på den andra sidan. (Mot den
na underdelning har man dock icke utan skäl an
märkt, att ett så kalladt pactum bilaterale inæqvale 
egentligen blott är ett pactum unilaterale, emedan 
den på ena sidan möjligtvis inträffande förbindel
sen, just derföre att den blott är tillfällig, icke 
bör upptagas i sjelfva aftalets begrepp, eller hör 
till dess egentliga väsende). Aftalens indelning i 
unilaterala och bilaterala får icke förblandas med 
deras indelning i Gåfvo- och Bytes-aftal, och sam
manfaller ej med denna. Alla Bytes-aftal äro nem- 
ligen väl bilaterala; men alla Gåfvo-aftal äro ej 
unilaterala, emedan vid ett Gåfvo-aftal t. ex. kan 
betingas något vilkor, som af gåfvo ta ga ren bör upp
fyll as, i hvilket fall således äfven gåfvotagaren blir 
promittent, eller åtager sig en förbindelse mot 
gifvaren.

Betraktar man vidare särskilda aftal med af- 
seende på deras förhållande till h varandra, 
så kan ett aftal i detta hänseende vara antingen



ett Hufvudaftal (pactum principale), eller 
ett accesso riskt a ft al (pactum accessor i um). 
Det förra är ett sådant, som icke förutsätter ett 
annat aftal, för livars skull det ingås, och till 
livilket det hlott utgör ett tillägg: det utgör der- 
före ett primi t i ft eller sjelfstä ndigt aftal. 
Det senare åter är ett sådant, som förutsätter ett 
annat aftal, och hlott utgör ett tillägg till detta, 
livilket, då ordet tages i sin inskränktare bemär
kelse, vill säga, att det utgör ett aftal, som en
dast ingås, för att gifva en ökad säkerhet om 
det verkliga uppfyllandet af ett hufvudaftal.

Gör man vidare afseende på frågan, till 
h vilkens fördel ett aftal är ingånget, så kan 
ett aftal i detta hänseende vara antingen ett Gåfvo- 
aftal (pactum beneficum), eller ett 15 y tes
afta 1 (pactum one ros um), eller en bland
ning af Gåfvo- och Bytesaftal (pactum 
mixtum e benefico et one roso). EttGåfvo- 
aftal är ett sådant, i livilket den ene paciscenten 
ger eller iofvar något åt den andra, utan att af 
honom betinga sig någon vedergällning derför, och 
der följakteiigen, enligt aftalets syftning och ända
mål, hela fördelen af detsamma blott är på den 
ena sidan, eller tillfaller den ena paciscenten. Ett 
Bytesaftal är åter ett sådant, i livilket den ene 
paciscenten ger eller iofvar något åt den andra, 
mot vilkor att af den andre få något tillbaka, som 
i värde är jemgodt med det förra, och der följakte
iigen, enligt aftalets ändamål, fördelen af detsamma 
tänkes såsom ömsesidig och lika på båda sidor. 
En blandning af Gåfvo- och B y tes-a f tal 
äger ändteligen rum i det fall, då den ene ger 
eller loi var något åt den andra, mot vilkor aLt få 
något af den andre tillbaka, men der värdet af
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det, som lemnas ft ena sidan, är med båda paci- 
scenternas vetskap och samtycke (det viil säga, 
utan att irring eller bedrägeri äger rum) större, 
än värdet af det, som lemnas på den andra. Vid 
denna indelning af aftal bör anmärkas, att ett 
af tal väl stundom kan ingås på det sätt, att för
delen af detsamma icke egent ligen till la Her någon
dera af kontrahenterna, utan en eller liera perso
ner, som sjelfve ej äro kontrahenter i aftalet. 
Men så vida likväl den, som genom ett sådant 
aftal betingar något till fördel för en tredje per
son, måste tänkas intressera sig för denna person, 
och önska hans bästa, så kunna äfven dessa aftal 
hänföras till Gafvo- eller Bytes-aftaien, eller till 
en blandning af båda, då man tager i betraktan
de, att det, som här betingas till fördel för en 
tredje person, kan anses som om det vore betin- 
gadt till fördel för den af kontrahenterna, som be
tingat det, ocli som derigenom ådagalagt den del 
han tager i den tredje personens välfärd.

Med afseende på aftalets föremål, eller den 
rättighet, om hvilkens öfverflyttande ifrån den 
ene till den andre aftalet handlar, kan det vara 
af trenne slag. Det kan nemligen handla, antin
gen om en rättighet till något yttre ting, eller 
ock om något bruk af en annan persons krafter, 
d. v. s. om rättigheten att af honom fordra en 
viss kraftyttring eller verksamhet, eller slut
ligen om sjelfva en annans person, hvilket vill 
säga ett sådant aftal, genom hvilket vissa personer 
komma att i något rättsafseende personligen till
höra hvarandra. Men då detta sistnämda (det 
äktenskapliga aftalet) är ett sådant, som bildar ett 
Samhälle, nemligen Familjen, såsom den första 
och enklaste art af Samhälle, och dess närmare



utredande således tillhör Sanihällsläran *), så åter
stå för den ifrån^amhällets ide abstraherande Rätts- 
läran endast de t venue förra.

Slutligen kan ett aftal vara antingen enkelt 
(pactum simplex), då det blott innehåller ett 
enda aftal, eller blandad t (pactum mixtum), 
då det innehåller en blandning eller sammansätt
ning af flera enkla. De blandade aftalen kunna 
vara ganska mångfaldiga. Men då åtminstone de 
flesta af dessa sammansättningar af liera aftal för
utsätta ett borgerligt Samhälle, så hafve vi i den 
filosofiska Rättsläran hufvudsakligen att sysselsätta 
oss med de enkla aftalen.

Af dessa åter kunne vi lämpligast betrakta 
först Hufvudaftalen, och derefter de acces
so risk a. Af Hufvudaftalen fäste vi vår upp
märksamhet först på dem, somröra rättigheten 
till ting, hvilka vi med ett förkorta<bt uttryck 
kalle Aftal rörande ting, och derefter på dem, 
som röra ett visst bruk af en annan persons 
krafter, hvilka vi likaledes med ett förkortadt ut
tryck kalle Af tal rörande personers krafter.

*) Om man med vissa Rättslärare (t. ex. HegeO ta
ger ordet aftal i en så inskränkt bemärkelse, att Äkten
skapet icke lår derunder subsumeras, så bortfaller denna 
tredje art af aftal. Men detta är att utan gilltigt skäl 
alltför mycket inskränka begreppet om ett aftal. Utan 
tvifvel måste Äktenskapet, i hänseende till sin juridi
ska form, tänkas grundadt på ett aftal, ehuru detta 
aftal är af ett högre slag än dc i Ilättsläran förekom
mande, och ehuru Äktenskapet icke utgör endast något 
juridiskt, utan till sitt egentliga inre >äsende måste be
traktas såsom en etliisk förbindelse.



Aftal rörande Ting.
«

Aftalen rörande rättighet till ting kunna vara 
antingen Gåfvo-aftal eller Bytes-aftai, eller blan
dade Gåfvo- och Bytes-aftai. De tvenne förra lmfvud- 
klasserna måste vi här särskildt betrakta, med af- 
seende på den betydliga skiljaktigheten dem emel
lan. Deremot behöfve vi icke särskildt fästa vår 
uppmärksamhet på de aftal rörande ting, hvilka 
utgöra en blandning af Gåfvo- och Bytes-aftai, 
emedan de rättsbestämningar, som gälla om dessa, 
utan svårighet låta bärleda sig af dem, som gälla 
om Gåfvo- och Byles-aftaien.

Gåfvo-aftal rörande Ting.

Med ett Gåfvo-aftal rörande ting mena vi ett 
aftal, genom hvilket någon åt en annan afstår en 
rättighet till ting, utan att derför betinga sig nå
gon vedergällning. Detta kan åter äga rum under 
trenne olika modifikationer, b varigenom således 
uppkomma trenne slags Gåfvo-aftal rörande ting. 
M an kan nem ligen antingen till en annan för all
tid bortgifva rättigheten till ett ting, hvilken rät
tighet således blir en del af emottagarens egen
dom, utan att man för densamma betingar sig 
någon vedergällning; eller ock kan man bortgifva 
blott rättigheten till det temporära nyttjan
det af ett ting för längre eller kortare tid, mot 
förbehåll att derefter återbekomma samma in
dividuella ting, men utan att betinga sig nå
gon vedergällning för det ifrågavarande tingets nytt
jande; eller ändteligen kan man väl för alltid 
bortgifva ett ting, så att detta individuella ting 
blir emottagarens egendom, men mot förbehåll att



framdeles af honom återbekomma ett ting af 
samma slag, myckenhet och värde, dock 
utan alt betinga sig någon särskild vedergällning 
för den fördel, hvilken tingets emottagare genom 
dess användning kunnat vinna. Det förstnämda 
af dessa aftal utgör Gåfva i ordets inskränktare 
bemärkelse (Donatio); det andra kallas Lån 
(Commodat um); det tredje Försträck ning 
utan ränta (Mutuum). Det förstnämda åtskil
jer sig ifrån båda de andra derigenom, att vid 
det förstnämda ett ting borlgifves utan förbehåll 
af något framtida återiemnande, eller någon åter
betalning deraf ; b varemot vid båda de andra af- 
talen ett ting öfverlemnas åt någon mot förbehåll 
af ett framtida återiemnande, eller en återbetal
ning, men med den åtskillnad dem emellan, att 
vid ett Lån samma individuella ting skall återlem- 
nas, eller det utlånta, såsom man vanligen uttryckt 
det, skall in specie återlemnas, då åter vid en 
Försträckning ieke samma individuella ting måste 
återlemnas, utan blott en återbetalning ske genom 
ett ting af samma slag, myckenhet och värde, 
som det till försträckning lemnade, eller detta, 
såsom man kallat det, ieke in specie, ulan blott 
in ge nere, måste återlemnas. 1 båda dessa fall, 
eller vid både Län och Förslräckuing, består 
gå f van, eller det, b varigenom aftalet utgör ett 
Gåfvoaftal, i den fördel emottagaren kan liemta 
af det emottagna tingets användning, till dess åter
betalningen sker. I detta hänseende kunna båda 
dessa aftal sägas innebära en gåfva af rät tig- 
be ten Lill ett tings temporära begagnan
de, ehuru under de tvenne olika modifikationer, 
som bestämmas derigenom, att återbetalningen an
tingen måste ske genom återlemnandet af samma



individuella ting, eller ock kan få sko genom ett 
annat ting af samma slag, myckenhet och värde. 
Denna åtskillnad mellan Lån och Försträckning 
har sin grund i olikheten af de ting, hvilka kun
na blifva föremål för dessa aftal, eller hvilka kun
na af ägaren bortlemnas till en annan, mot vil- 
kor af något slags framtida återlemnande. Dessa 
ting kunna nemligen vara, antingen så kallade res 
non fungihiies, eller res fungibiles. Med de 
förra menar man sådana ting, i stället för hvilka 
emottagaren icke bör anses berättigad att återlem- 
na andra af samma slag, myckenhet och värde; 
med clc senare åter sådana ting, i stället för hvilka 
emottagaren bör anses berättigad att återlemna an
dra af samma slag, myckenhet och värde, då såle
des, såsom man uttryckt det, un a res fungi tur 
alter i us vice, hvaraf benämningen bli f vit för
anledd. Ett Lån handlar då i allmänhet oin en 
res non f ungi bilis ; en Försträckning om en res 
fungibilis. Fråge vi åter, hvaraf det beror, huru
vida ett ting bor betraktas såsom en res non fun
gibilis, eller såsom en res fungibilis, så finne vi, 
att detta måste bero af tingens olika natur, be
traktad med afseende dels på den, som utlemnar 
tinget, oeb dels på den, som emottager detsamma.
1 hänseende till den förre äro vissa ting af den 
beskaffenhet, alt ägaren i allmänhet måste anses 
önska att återfå samma individuella ting, och så
ledes icke kau anses lika belåten med att återfå 
ett annat ting af samma slag, myckenhet och vär
de; hvaremot andra ting äro af den beskaffenhet, 
att det måste anses såsom för ägaren likgilltigt 
att återfå samma individuella ting, eller ett annat 
af samma slag, myckenhet och värde: i det förra 
lallet blir tinget att betrakta såsom en res non



Fungibilis; i (let senare såsom en res fungibilis. 
I hänseende åter till einottagaren äro vissa ting 
sådana, att einottagaren kan för sina ändamål an
vända dem, utan att förtära, väsendtligen förändra, 
eller till någon annan bortgifva dem; hvaremot 
andra äro af den beskaffenhet, att einottagaren 
icke kan för sina ändamål begagna sig af dem, 
utan att förtära, väsendtligen förändra, eller bort
gifva dem. I det förra fallet blir tinget åter na
turligen en res non fungibilis; i det senare en res 
fungibilis.

Gåfva, Lån och Försträckning utan ränta äro de 
enda egentliga Gåfvoaftal rörande ting, emedan de 
omfatta alla de modifikationer, under hvilka en rät
tighet till ting kan i någon mening bortskänkas 
åt en annan. Utom dessa gifves det dock ett af- 
tal, nemligen aftalet rörande Inlag (Depositum), 
hvilket stundom blifvit hänfördt till Gåfvoaftalen 
rörande ting, och hvilket äfven innehåller ett mo
ment, som härtill kunnat gifva anledning; men 
betraktadt till sin egentliga hufvudkarakter, är det 
dock, enligt livad längre fram skall närmare utre
das, mera att anse såsom ett aftal rörande en viss 
kraftyttring, eller en tjenst, hvilken en per
son lofvar en annan, och kan derföre lämpligast 
alhandias i sammanhang _ med de öfriga aftalen 
rörande ett visst bruk af en annans krafter. — Vi 
hafvc då nu att närmare betrakta de trenne näm- 
da Gåfvo-aftalen rörande ting.

Gåfva.

Gåfva i ordets inskränktare bemärkelse, 
Donatio, är, enligt hvad redan blifvit nä md t,



ett aftal, gënora hvilket någon åt en annan för 
alltid bortgifver en rättighet till ett ting, utan 
att derför betinga sig någon vedergällning. Den, 
som här bortgifver rättigheten, kallas Gifvare, 
Donans, Donator; den, som emottager den, 
kallas Gåfvotagare, Dona tarins. Att för all
tid bortgifva en rättighet till något är att hort- 
gifva egendomsrätten till detsamma: gifvaren 
afhänder sig således denna egendomsrätt, och gåfvo
tagare n blir ägare af det emottagna. Man kan ])å 
detta sätt bortgifva både res corporales och res 
incorpora les. Till det senare hör det, då man, 
utan att bortgifva ett materiellt tings substans, 
för alltid och utan vedergällning åt någon öfver- 
låter en viss rättighet i hänseende till 
detta ting, t. ex. rättigheten att deraf draga en 
viss nytta eller afkastning. Det utgör då en gåfva 
af denna rättighet, betraktad såsom en res in- 
corporalis, hvilken blir en del af gäfvotagarens 
egendom.

Vid detta, likasom vid an Ira aftal, kan ofver- 
enskomrnelsens ingående antingen omedelbart vara 
åtföljdt af prestation, d. v. s. af gåfvans verkliga 
öfverlemnande, eller icke vara omedelbart åtföljdt 
af prestation, i hvilket fall aftalet utgör ett löfte 
om en gåfva, som framdeles skall öfverlemnas. 
I det förra fallet blir aftalet icke blott genast vid 
dess ingående juridiskt bindande, utan gåfvotaga- 
ren får ock genast den fulla, emot alla gällande 
egendomsrätten, eller Jus in re till det gifna. I 
det senare fallet får först och främst gåfvotagaren 
genom det blotta löftet om en gåfva ännu icke 
Jus in re; denna vinner han först genom gåfvans 
verkliga öfverlemnande. Men man kan vidare frå
ga, huruvida han genom det blotta löftet om en



gå f va bör anses vinna Jus ad rem, eller in per
sonam, d. v. s. ett mot gifvaren gällande rätts
anspråk till tinget: man kan, med andra ord, 
fråga, huruvida det blotta löftet om en gåfva, då 
det icke genast åtföljes af tradition, bör anses 
strängt juridiskt bindande, och huruvida således 
dess uppfyllande bör kunna uttvingas. Att gifva
ren genom löftet om en gåfva, i alla de fall, i 
livilka detta löfte icke strider emot något af de i 
det föregående nämda vilkoren för en rättsgilltig 
öfverenskommelse, blir moraliskt förbunden 
att uppfylla detsamma, så vida ej emottagaren 
sjelf befriar honom ifrån denna förbindelse, är 
otvifvelaktigt. Då vidare löftet på gifvarens sida 
innebär, att han af sä ger sig en sin rättighet 
till fördel för emottagaren, måste aftalet, 
på den filosofiska Rättslärans ståndpunkt, anses 
äfven såsom i sig sjelf j u r i d i s k t b i n d a n d e. 
Emedlertid gäller likväl här det, som i det före
gående redan blifvit anmärkt, såsom skäl, hvar- 
före åtminstone den borgerliga Lagen kan liafva 
att icke betrakta vissa aftal såsom juridiskt bin
dande förr än genom den skeende prestationen. 
Då nemligen löftet om en gåfva utgör å gifvarens 
sida en yttring af välvilja, för hvilken han icke 
betingat sig någon vedergällning, och det ofta kan 
hända, att uppfyllandet af ett sådant, möjligtvis 
oöfverlagdt, löfte skulle for den lofvande medföra 
betydlig olägenhet, eller att sådana oförutsedda 
omständigheter efteråt kunna inträffa, genorn hvil
ka löftets uppfyllande skulle komma att för gif
varen blifva svårt och betungande, så skulle det 
i dessa fall med skäl kunna betraktas såsom min
dre billigt, atl. uppfyllandet af ett sådant löfte 
medelst tvång utkräfdes. Med afseende härpå



måste det tillhöra den borgerliga Lagstiftningen i 
en Stat att närmare bestämma, huruvida och i 
h vilka fall löftet om en gåfva, som ej omedelbart 
åtföljes af tradition, skall anses juridiskt bindande 
eller icke. Lagen kan nemligen föreskrifva någon 
viss formalitet, genom hvilken löftet om en gåfva 
skall fä juridisk gilltighet, och således stadga, att 
det icke skall anses såsom uttvingbart, i fall den
na formalitet icke blifvit iakttaeen. Den skulle

O

t. ex. kunna stadga, att löftet om en gåfva icke 
i annat fall blir fore den skeende traditionen juri
diskt bindande, än då det blifvit skrifteligen af- 
gifvet genom Öfverlemnandet af ett af gifvaren 
undertecknadt och af vittnen bestyrkt gåfvobref, 
emedan i sådant fall gifvaren måste anses hafva 
ägt tillräcklig besinningstid, så att det på detta 
sätt afgifna löftet ieke kan betraktas såsom oöfver- 
lagdt.

Viel ett aftal rörande gåfva kan det, då gåf- 
van icke genast öfverlemnas, antingen betingas, 
att den skall öfverlemnas under gifvarens lifstid, 
eller att den först efter hans död skall öfverlem
nas. I det senare fallet kan det vidare betingas, 
antingen att sjelfva öfverenskommelsen skall anses 
såsom fullkomlig och juridiskt bindande under 
gifvarens lifstid, ehuru gåfvans öfverlemnande icke 
skall ske förr än efter hans död, eller ock att al- 
talet icke skall anses såsom juridiskt bindande förr 
än vid gifvarens död. Ilvarje sådant aftal om 
gåfva, som blir fullgilltigt under gifvarens lifstid, 
antingen för öfrigt gåfvans öfverlemnande sker 
under gifvarens lifstid, eller först efter hans död, 
kallas af de Romerska Juristerna en Donatio 
inter vivos; hvaremot ett sådant aftal rörande 
gåfva, vid hvilket det betingas, att det icke skall



anses såsom fullkomligt och juridiskt bindande förr 
än vid gifvarens död, af dem kallas en Dona
tio mortis caussa. Begreppet om en Donatio 
mortis caussa öfverensstämmer deruti med be
greppet om ett Testamente, att den förra, likasom 
det senare, icke blir fullgilltig förr än vid gifva
rens död. Men den förra åtskiljer sig likväl ifrån 
det senare derigenom, att en Donatio mortis caussa 
utgör en mellan tvenne eller liera personer ingån
gen ö f veren skom m else, h vilken, såsom h varje 
sådan, innehåller både promission och acceptation; 
hvaremot ett Testamente (med undantag af ett sa 
kaliadt inbördes Testamente, t. ex. mellan 
Makar, hvilket i sjelfva verket utgör en ömsesidig 
Donatio mortis caussa) icke utgör en öfverens- 
kommelse, utan blott upprättas af en enda per
son: det hör ej här till sjelfva handlingen af Te
stamentets upprättande, att det skali vara af testa- 
mentstagaren accepteradt: det är ej nödvändigt 
att han skall få någon kunskap derom förr än efter 
testators död; och det är först då det efter testa
tors död skall gå i verkställighet, som den, till 
hvilkens fördel det är upprättadt, måste gifva till
känna, huruvida han vill emottaga det eller icke. 
Likasom för öfrigt, enligt livad redan blifvit nämdt, 
begreppet om ett Testamente forst genom den bor
gerliga Lagstiftningen erhåller egentlig juridisk gill- 
tigliet; äfvenså gäller detsamma om en Donatio 
mortis caussa, emedan äfven denna utgör en hand
ling, genom hvilken jag utöfver gränsen af min 
lifstid utsträcker dispositionen öfver min egendom, 
eller bestämmer, hvilken den efter min dödskall 
tillfalla.

Grubbes Rätts- o. Samli. L. 16.



En gåfva kan vidare tänkas antingen såsom 
ovilkorlig eller vilkorlig: i det senare fallet 
kan vilkoret vara antingen något, som angår gifva- 
ren, eller något, som angår emottagaren, eller nå
got, som icke har afseende på någondera, utanpå 
något utom dem varande. Äfvenså kan vilkoret 
antingen vara något, livars inträffande eller icke 
inträffande beror af gifvarens eller emottagarens 
egen åtgärd, eller något, som icke beror af någon- 
deras egen åtgärd, utan af andra orsaker, t. ex. 
naturhändelser. I fall vilkoret är antingen till 
sin natur omöjligt att uppfylla, eller stridande 
mot den moraliska Laçen, måste detta vilkor an- 
ses såsom ogilltigt, och då öfverenskommelsen blott 
är ingången under förbehåll af detta vilkor, blir 
således i detta fall hela öfverenskommelsen ogill- 
tig. Man kan följakteligen ej yrka, att aftalet bör 
för öfrigt äga bestånd, och endast vilkoret bort
falla såsom ogilltigt. I fall åter vilkoret icke är 
till sin natur omöjligt att uppfylla, eller stridande 
mot den moraliska Lagen, får aftalet en vilkor
lig gilitighet, d. v. s. dess gilltighet beror af vil— 
korets inträffande eller uppfyllande.

Då till ett rättsgilltigt aftal alltid erfordras, 
alt den rättighet, som den ene paciscenten vill 
öfverflytta till den andra, skall vara en sådan, 
som i sjelfva verket tillhör promittenten, och som 
han är berättigad att afhända sig, så följer deraf, 
att en sådan gåfva, genom hvilken någon antin
gen bortgifvit något, som ej tillhörde honom, eller 
ock afhändt sig en oförytteriig rättighet, måste 
anses såsom ogilltig. Äfven i fall tradition redan 
skett af det, livarom gåfvan handlar, så blir inne- 
hafvaren deraf blott en orättmätig innehafvare, af 
hvilken ägaren blir berättigad att återtaga sin egen-



dom, blott med iakttagande af den åtskillnad i 
afseende på frågan om skadestånd, hvilken förut 
blifvit nämd, såsom beroende utaf huruvida den 
orättmätige innehafvaren är i god tro eller icke.

Af det redan anförda är klart, att i fall en 
gåfva var vilkorlig, och vilkoret ej inträffar, eller 
ej blir uppfyldt, så blir gåfvan ogilltig, och kan 
således återkallas. Vidare är tydligt, att den, som 
bortgifvit något, som han ej var berättigad att 
hortgifva, icke blott äger rättighet, utan äfven är 
förbunden att återkalla sitt löfte, eller återtaga gåf
van, så snart han inser att han ej var berättigad 
att hortgifva det, hvarom den handlade. I den 
Romerska Lagen, och andra efter denna bildade 
Lagstiftningar, har det äfven blifvit stadgadt, att 
gifvaren må återtaga sin gåfva, i fall gåfvotagaren 
visar honom grof otacksam het, eller tillfogar ho
nom någon stor oforrätt. Äfven på den fdosofiska 
Rättslärans ståndpunkt visar sig detta såsom öfver- 
ensstämmande med billighetens fordran; men 
det är likväl först genom den positiva Lagstilt- 
liingeu, som gifvaren kan sägas erhålla en sträng 
och egentlig rättighet att af detta skäl återtaga 
en gåfva.

Detsamma gäller äfven om det i vissa borger
liga Lagstiftningar förekommande stadgande, att 
om en gifvare efteråt kommer i nöd, gåfvotagaren 
skall vara förbunden att understödja honom med 
någon del af gåfvans afkastning, i fall den ger en 
sådan, eller i annat fall, med någon del af rän
tan å dess värde. Det är otvifvelaktigt, att gåfvo
tagaren är moraliskt förbunden att i det nämda 
fallet lemna gifvaren ett sådant understöd; men 
det är likväl endast genom den positiva Lagstift
ningen, som gifvaren kan erhålla en egentlig rättighet



att fordra det, äf vensom det endast är denna, 
som kan gifva en bestämd föreskrift rörande huru 
stort understöd han kan blifva berättigad att er
hålla, i förhållande till gåfvans afkastning, eller, 
räntan å den penningsumma, som utgör dess värde.

Slutligen må här tilläggas, att du en gåfvo-* 
tagare erhåller ägande rätt till gåfvan, så blir han 
i följd deraf i allmänhet berättigad att på hvad 
sätt som helst använda den, och således äfven att 
väsendtligen förändra, förstöra, förtära, bortgifva 
eller på annat sätt föryttra den, så vida ej gåfvan 
blifvit gifven under det bestämda vilkor, att den 
ej må väsendtligen förändras, föfstöras eller för
yttras, i hvilket fall gåfvotagaren är förbunden 
att iakttaga detta viikor.

Lån.

Lån, Commodatura, är ett aftal, genom 
hvilket någon lemnar en annan ett ting till bruk 
och nyttjande, mot vilkor att framdeles återfå 
samma individuella ting, utan att fordra nå
gon betalning för den fördel emottagaren bar af 
tingets begagnande, livaraf följer, att detta aftal 
utgör en gåfva, icke af ett tings substans, utan 
blott af dess temporära nyttjande (usus). 
Den ene paciscenten i detta aftal kallas Långif- 
vare, Co mm odans; den andre åter Lån tagare, 
Com modatarius. Begreppet om ett lån inne
fattar i följd häraf trenne väsendtliga momenter. 
l:o Bortgifves ett ting här icke för alltid, utan 
blott till temporärt begagnande, och således mot 
vilkor af dess framtida återlemnande: härigenom 
åtskiljer sig ett lån ifrån gåfva i ordets inskränk
tare bemärkelse. 2:o Förhinder sig låntagaren att



återlemna samma individuella ting, som lian 
emottagit: härigenom åtskiljer sig ett lån ifrån 
försträckning. Det låntagna betraktas således så
som en res non fungibilis, hvilken måste in 
specie återlemnas. Det låntagna] måste derföre 
vanligtvis vara ett af de ting, hvilka till sin na
tur äro res non fungibiles: möjligtvis kan dock 
äfven ett ting, som till sin natur är en res fun
gibilis, någon gång blifva föremål för ett lån, i 
fall ett sådant ting för något ändamål kan använ
das , utan att behöfva förtäras eller föryttras. 
3:o Får låntagaren begagna sig af tinget, utan att 
för den fördel lian genom dess nyttjande åtnjuter 
gifva någon betalning eller vedergällning; det är 
härigenom detta aftal utgör ett gåfvo-aftal, nem- 
ligen en gåfva af ett tings temporära nytt
jande: härigenom åtskiljer sig detta aftal ifrån 
aftalet rörande le ga och hyra.

Då ett lån utgör en gåfva, icke af sjelfva tin
gets substans, utan blott af dess nyttjande for 
längre eller kortare tid, och då det låntagna skall 
in specie återlemnas, så förblifver långifvaren ägare 
af det utlånta individuella tinget, och denna hans 
egendomsrätt öfverflyttas ej på låntagaren. Äfven
så bibehåller långif va ren sin rättighet till all så
dan användning och afkastning af tinget, som han 
ej genom aftalet bortgifvit åt låntagaren. Egent
ligen handlar detta aftal endast om nyttjandet, 
usus, af ett ting: det är endast detta, som äga
ren åt låntagaren bortgifvit. Deraf följer, att den 
afkastning, fructus, som under utlåningsliden 
kan falla af det utlånta, i allmänhet, och så vida 
ej genom aftalet blifvit annorlunda be tingad t, måste 
tillhöra långifvaren. I många fall kan likväl det 
ting, som utlånas, vara af den beskaffenhet, att



den nytta, låntagaren deraf påräknar, till en huf- 
vudsaklig del består i den afkastning, hvilken un
der utlåningstiden kan vinnas af det utlånta: i 
sådana fall betingas vanligen i sjelfva aftalet, att 
låntagaren skall få behålla denna under utlånings
tiden af det utlånta fallande afkastning. Men om 
man vill tala med full noggrannhet, så måste ett 
sådant aftal sägas innebära en blandning af lån 
och gåfva i ordets inskränktare bemärkelse. Det 
utgör nemligen ett egentligt lån, så vidt det hand
lar om tingets nyttjande: derernot innehåller 
det tillika en gåfva i ordets inskränktare bemär
kelse af den under utlåningstiden af det utlånta 
uppkommande afkastningen, emedan denna, 
ieke blott till temporärt nyttjande, utan för all
tid, och till sjelfva sin substans, tillfaller 
låntagaren, och han således får egendomsrätten 
till denna afkastning, utan att derför erlägga nå
gon betalning.

Så vida det utlånta skall betraktas såsom en 
res non fungibilis, och in specie återlemnas, måste 
det vara sådant, att det för låntagaren icke är 
likgilltigt, om han återfår samma individuella ting, 
eller ett annat af samma slag och värde, samt så
dant, att låntagaren kan för sina ändamål använ
da det, utan att behöfva förtära eller föryttra det. 
Då nu detta kan äga rum både med res corpora- 
les och incorporales, så kunna båda blifva föremål 
för lån. Det är t. ex. ett lån af en res incorpo
rates, om jag låter någon utan betalning någon 
tid begagna sig af min jagt- eller fisk-rättighet o. s. v. 
Afvenså kan, då frågan är om res corporales, ett 
lån äga rum, icke blott i hänseende till lös, utan 
äfven till fast egendom. Ett lån af det senare 
slaget är det t. ex., då jag låter någon utan betal-



ning någon tid begagna sig af en min jordegen
dom (hvilket vanligen kallas Förläning, och är 
förenadt med rättigheten för förläningstagaren att 
under förläningstiden åtnjuta åfkastningen af egen
domen), eller då jag låter någon hyresfritt bebo 
mitt hus, eller ett rum deruti o. s. v.

Commodatum betraktas i den Romerska La
gen såsom ett af real-kontrakterna, och således så
som ett aftal, hvilket ej blir juridiskt bindande 
förr än genom den å ena sidan skeende prestatio
nen, d. v. s. genom det ifrågavarande tingets öfver- 
leninande åt låntagaren. Detta innebär först och 
främst å låntagarens sida, att den förbindelse, 
hvilken vid detta aftal åligger honom, t. ex. att 
väl vårda det låntagna o. s. v., icke kan taga sin 
början förr än ifrån det ögonblick, då han emot- 
tagit lånet. Men det innebär tillika å långifvarens 
sida, att aftalet ej för honom blir juridiskt bin
dande förr än genom sjelfva lånets öfverlernnande, 
d. v. s. att det blotta löftet om ett lån, ehuru 
den lofvandc är moraliskt förbunden att upp
fylla det, likväl ej bör anses såsom ett sådant, 
som han må tvingas att uppfylla. Såsom grund 
härtill kan man, enligt hvad redan i det föregåen
de blifvit nämdt, vid frågan om begreppet af tett 
real-kontrakt, uppgifva det, att aftalet innebär på 
långifvarens sida en yttring af välvilja, för hvil- 
ken han icke betingat sig någon vedergällning, i 
följd hvaraf det skulle vara mindre billigt, om 
han tvingades att uppfylla ett, måhända oöfver- 
lagdt, löfte om en sådan välvilja, i fall dess upp- 

'e för honom medförde en betydlig olä-

Då ett lån handlar om det temporära bruket 
af ett tiug, men detta temporära bruk af ett ting

tyliand
genhet.
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kan vara, dels mer eller mindre vidsträckt i 
afseende på sättet af tingets användning, och dels 
i hänseende till tiden mer eller mi ndre 1 ång- 
varigt, så uppkomma deraf flera särskilda modi
fikationer af lån, för hviika olika rättshestämningar 
måste komma att gälla. Hvad den förra punkten 
beträffar, så kan ett ting utlånas, antingen blott 
till ett bestämd t bruk, eller till ett obestäm dt 
bruk, då låntagaren blir berättigad att af tinget 
göra hvad bruk som helst, blott under de för allt 
lån väsendtliga förbehållen af tingets behöriga vår
dande, och dess återlemnande i behörig tid. I 
det Romerska Rättssystemet togs ordet commoda- 
tura i den inskränktare bemärkelse, att dermed 
endast menades ett lån, lemnadt till bestämd t 
bruk, h varemot ett lån, lem nad t ti 11 o b e s t ä m d t 
bruk, betraktades såsom ett annat kontrakt, hvil
ket kallades pactum p r e c a r i u m. Till sitt egent
liga väsende utgöra dock båda samma aftal, nem- 
ligen ett altal, genom hvilket man utan vedergäll
ning till en annan bortgifver rättigheten till det 
temporära nyttjandet af ett ting, som skall in 
specie återlemnas: livad de Romerske Juristerne 
kallade commodatum och pactum precarium utgör 
således rätteligen blott ett och samma aftal under 
t venue modifikationer, ehuru af åtskillnaden mel
lan dessa tvcnne modifikationer äfven följer en viss 
åtskillnad mellan de för båda gällande rättsbestäm- 
n ingår.

I hänseende åter till utlåningstiden kan 
ett lån tänkas under trenne modifikationer. Det 
kan nemligen vara lemnadt, antingen på obestämd 
tid, i hvilket fall långifvaren förbehåller sig rättig
heten att när som helst återfordra det utlånta, 
och låntagaren förhinder sig att vid anfordran åter-



lemna det; eller på absolut bestämd tid, i 
livilket lall långifvaren förbinder sig att ej åter
fordra det utlånta förr än efter den bestämda ti
dens förlopp, hvaremot låntagaren förbinder sig 
att efter denna tids förlopp genast återlemna det; 
eller ändtligen på en blott relatift bestämd 
tid, li vilket vill säga, alt utlåningstiden blott är 
bestämdi förhållande till något annat. Det
ta, i förhållande hvartill utlåningstiden är bestämd, 
kan åter vara något, som har afseende antingen 
på långifvaren, eller på låntagaren, eller på 
något utom båda varande. Om jagt. ex. låter 
en annan bebo mitt hus, eller begagna sig af min 
boksamling o. s. v., så länge jag är frånvarande 
på en resa, utan att det är bestämdt huru lang 
tid jag kommer att på denna resa använda: så är 
utlåningstiden relatift bestämd med afseende på 
något, som rör långifvaren: deremot är den rela
tift bestämd med afseende på något, som rör lån
tagaren, om lånet är lemnadt för låntagarens lifs- 
tid, t. ex. vid en förläning af en jordegendom, 
ställd på förläningstagarens lifstid, eller om lånet 
är lemnadt till ett visst ändamål, med det vil— 
kor, att låntagaren skall få behålla det, så länge 
han behöfver det för delta ändamål, utan alt det 
är på förhand bestämdt, huru länge han för detta 
ändamål behöfver detsamma: ändteligen är den 
relatift bestämd med afseende på något, som är 
utom både långifvaren och låntagaren, om jagt. ex. 
låter någon begagna sig af ett mig tillhörigt ting, 
till dess någon annan person, åt hvilken jag lof- 
vat det, hemkommer ifrån en resa. Härvid bör 
dock anmärkas, att ehuru i de fall, då ett lån är 
lemnadt antingen på absolut eller relatift bestämd 
tid, långifvaren i allmänhet icke är berättigad att
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Återfordra det utlånta, förr än vid den absolut 
eller relatift bestämda utlåningstidens slut, fordrar 
dock billigheten det undantag härifrån, att lån- 
gifvaren bör kunna äfven före denna tids förlopp 
återfordra det utlånta, i fall han kommer i oför- 
ntsedt trängande behof deraf. Grunden härtill är 
den, att då aftalet utgör på långifvarens sida en 
yttring af välvilja, för hvilken lian ej får någon 
vedergällning, och låntagaren ej billigtvis kan fordra, 
att han skall utöfva denna välvilja på ett sätt, 
som för honom sjelf medför betydlig olägenhet, så 
bör aftalet tänkas ingånget under det tysta förbe- 
håll å ömse sidor, att långifvaren, i fall han före 
utlåningstidens slut kommer i något sådant oför- 
utsedt, trängande behof af det utlånta, skall vara 
berättigad att återfordra det. Emedlertid, då detta, 
ehuru enligt med billighetens fordran, likväl möj
ligen kan blifva ett föremål för tvist mellan kon
trahenterna, är det nödigt att den borgerliga La
gen i en Stat innehåller ett bestämdt stadgande 
derom.

Då det ofta kan hända, att det utlånta, me
dan det af låntagaren innehafves, förstöres eller 
åtminstone skadas och försämras, så uppkommer 
i anledning deraf den frågan, huruvida och i hvilka 
fall långifvaren blir berättigad att al låntagaren 
fordra ersättning för denna det låntagnas förstöring 
eller försämring. Det allmänna svaret pa denna 
fråga måste blifva det, att då långifvaren icke 
kan tänkas lemna låntagaren sin egendom till nytt
jande annorlunda, än under den förutsättning, och 
med det förtroende till honom, att han skall göra 
allt hvad af honom beror, för att förekomma det 
låntagnas förstöring eller försämring, så maste lån
tagaren vara förbunden att ersätta all sådan lör-



störing eller försämring af det län tagna, h vilken 
det berott af honom att förekomma, hvaremot lån- 
gifvaren ieke blir berättigad att af honom fordra 
ersättning för sådan förstöring eller försämring af 
det lå ii tagna, som det icke berott af låntagaren 
att förekomma. Häraf följer först och främst, att 
låntagaren blir förbunden att ersätta långifvarens 
forlust, i fall han uppsåtligen förskingrar, 
d. v. s. bortgifver, föryttrar, förstör eller 
skadar det låntagna. Vidare blir han förbunden 
att ersätta all den skada, hvilken uppkommer ge
nom hans vårdslöshet eller vållande (culpa). 
Hit hör dels om han af oförsigtighet borttappar 
det lånta, dels ock om det förstöres eller skadas 
genom hans van vårdnad eller oförsigtiga be
handling deraf. Låntagaren blir förbunden att 
vid nyttjandet af det låntagna och dess vårdande 
använda all uppmärksamhet och sorgfällighet, samt 
att ersätta all den skada, det låntagna kan lida 
derigenom, att han icke iakttagit denna sorgfällig
het. Han blir således, enligt de Romerska Juri
sternas terminologi, förbunden att prestera cul
pa. Och då aftalet, åtminstone i de flesta fall, 
är ett sådant, vid hvilket hela fördelen är på lån
tagarens sida, hvaremot långifvaren deraf ej har 
någon fördel, utan t ver tom gör en uppoffring; så 
uppkommer deraf för låntagaren en så mycket 
storre förbindelse till sorgfällighet i det låntagnas 
behandling och vårdande. Hän blir förbunden till 
den högsta grad af sorgfällighet, eller att 
ersätta all den skada det låntagna lidit äfven ge
nom den minsta grad af oförsigtighet å 
hans sida, eller han blir, efter de Romerska Juri
sternas uttryck, förbunden att prestera culpa levis-



filma *). Slutligen måste låntagaren äfven anses 
lbrbunden att ersätta all den skada, hvilken det 
lantagna lidit genom ett kontraktsstridigt bruk 
af detsamma, d. v. s. derigenom, att han antin
gen nyttjat det pä ett annat sätt, än hvartill 
han genom aftalet var berättigad, i fall det var 
lemnadt till ett bcstämdt bruk, eller ock en 
längre tid, än genom aftalet var bestämd, hvil
ka bada arter af kontraktsstridigt bruk de Romer
ske Juristerne hafva sammanfattat under benäm
ningen furtum usus. Och då låntagaren, såväl 
genom ett sådant kontraktsstridigt bruk, som ge
nom det låntagnas uppsåtliga skadande, eller bri
stande sorgfällighet i dess vårdande och behand
ling, i sjelfva verket bryter aftalet, så bör ock 
långifvaren i alla dessa fall anses berättigad att 
upphäfva detsamma, och således att genast åter
fordra sin egendom, om ock den absolut eller rela- 
tift bestämda utlåningstiden icke tilländalupit. —• 
Deremot blir,, äfvenledes i följd al den angilna 
allmänna regeln, långifvaren icke berättigad att af

Enligt den Romerska Lagen måste låntagaren pre
stera culpa levissima blott i det egentliga commoda
tum; men deremot endast culpa lata i det så kallade 
pactum precarinm. Ilärtill gifves dock svårligen nå
gon fullt gültig grund; ty den grund man uppgifvit, 
nemligen att ett pactum precarinm icke medför lika stor 
fördel för låntagaren, som ett egentligt commodatum , 
innebär något, som åtminstone icke gäller utan mänga 
undantag. I fall för öfrigt ett commodatum är af den 
beskaffenhet, att det medför någon fördel äfven för lån
gifvaren, så bör detta i någon man nedsätta graden af 
låntagarens praestatio eulpae, nemligen ifrån levissima till 
levis, d. v. s. han blir då blott förbunden att i det lån
tagnas vårdande iakttaga den grad af sorgfällighet, som 
en person med vanlig ointanka plägar använda, för att 
bevara sin egendom för skada eller förstöring.
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låntagaren fordra någon ersättning för den för
sämring, hvilken det utlånta, oaktadt låntagaren 
till dess bevarande och vårdande användt all den 
sorgfällighet, till hvilken han var förbunden, under
gått genom ett kontraktsenligt bruk deraf, 
d. v. s. genom nötning o. s. v. (Det vore vis
serligen ej rättsstridigt, om tingets ägare vid dess 
ntlemnande förbehölle sig en ersättning för den 
försämring det kan lida genom ett kontraktsenligt 
bruk; men denna ersättning skulle då utgöra en 
hyra för tingets nyttjande, och aftalet blefve såle
des då ej ett lån, utan ett hyresaftal). Vidare är 
klart, att långifvaren icke är berättigad att fordra 
någon ersättning för den skada det utlånta utan 
låntagarens åtgärd lidit genom långifvarens eget 
förvållande, (i fall detta någon gång skulle kunna 
äga rum, ehuru långifvaren icke sjelf har det ifråga
varande tinget under sin vård). Slutligen blir lån
gifvaren ej heller berättigad att af låntagaren fordra 
ersättning för den försämring eller förstöring det 
låntagna undergått genom olyckshändelse, ca
sus, under hvilken benämning vi här samman
fatta hvarje sådan orsak till tingets förstöring eller 
försämring, hvilken icke berott hvarken af lån
gifvarens eller låntagarens åtgärd, och hvilken ingen
dera kunnat förekomma, antingen för öfrigt denna 
orsak utgöres af en naturhändelse, eller af någon 
intelligent varelses verksamhet. Långifvaren är 
tingets ägare: hvarje sådan åter måste enligt sakens 
natur sjelf vidkännas den förstöring eller försäm
ring hans egendom genom olyckshändelse under
går, hvilket de Romerske Juristerne uttryckt ge
nom regeln: cas um sentit dominus, eller res 
périt domino; och han kan ej rättsenligt fordra 
ersättning af låntagaren för en olycka, till livil-



ken denne icke pä något siitt varit vållande. Men ock
så förutsattes här, att tingets förstöring eller för
sämring verkligen varit af den beskaffenhet, alt 
den icke af låntagaren kunnat förekommas, ehuru 
han till dess förekommande änvändt all den sorg- 
fällighet, till hvilken han var förbunden. Emedler- 
tid gifves det likväl vissa fall, då låntagaren bör 
anses förbunden att ansvara äfven för den förstö
ring eller skada, b vilken tinget lider genom olycks
händelse. Delta äger nemligen först och främst 
rum i fall låntagaren särskildt och uttryckligen 
åtagit sig en sådan vidsträcktare ansvarighet; vidare 
om låntagaren nyttjar det låntagna på annat sätt, 
eller behåller det längre tid, än han efter afta- 
let var berättigad, (i hvilket sistnämda fall ban 
enligt de Romerske Juristernes terminologi är in 
mor a). I båda dessa fall öfverlräder han aftalet, 
och långifvaren kan med skäl yrka, att den, som 
på detta sätt brutit aftalet, likasom till straff der- 
för, måste ansvara äfven för den skada det ut- 
lånta genom olyckshändelse undergått. Man kan 
väl härvid åter ifrån hvarandra åtskilja tvenne 
olika fall. Olyckshändelsen kan nemligen antin
gen vara af Jen beskaffenhet, att det låntagna 
sannolikt ej hade genom densamma blifvit för- 
stördt eller skadadt, om det icke blifvit på kon- 
traktsstridigt sätt nytljadt, eller om det blifvit i 
behörig tid återlemnadt, (i hvilket fall dröjsmålet 
kallas ett skadligt dröjsmål, mora nocua); 
eller ock kan den vara sådan, att det låntagna 
sannolikt i allt fall hade blifvit förstördt eller ska
dadt, äfven om låntagaren icke nyttjat det på 
kontraktsstridigt sätt, eller behållit det utöfver 
den utsatta tiden, (i hvilket fall dröjsmålet kallas 
ett oskadligt dröjsmål, mora innocua). Idet



förra fallet blîr låntagaren otvifvelaktigt förbunden 
att ersätta skadan: i det senare fallet blir saken 
mera tvetydig. A ena sidan kan det nemligen 
svnas enligt med billighetens fordran, att långif
varen sjelf måste lida förlusten, livilket derföre 
ock i den Romerska Lagen är stadgadt; men å 
den andra, då det likväl alltid berott af låntaga
ren sjelf, att genom aftalets behöriga iakttagande 
undgå den ifrågavarande förlusten, så kan han ej 
beklaga sig öfver något förnärmande af sin rätt, 
om den borgerliga Lagen stadgar, att han äfven 
i detta fall skall ersätta långifvarens förlust. Här
till kan man slutligen lägga äfven det fall, då lån
tagaren, utan särskild tillåtelse, till någon annan 
utlånt det låntagna, h varom straxt mera.

Vi hafve nämt de fall, då låntagaren blir för
bunden att ersätta långifvarens förlust af sin ut- 
lånta egendom. Men det kan äfven gifvas vissa 
fall, då långifvaren bör anses förbunden att gifva 
låntagaren en skadeersättning. Då nemligen afta
lets ändamål och mening är den, att låntagaren 
skall kunna till sin fördel begagna sig af det lån
tagna, så följer deraf, att i fall det låntagna har 
något sådant fel, som långifvaren kände, men som 
dock icke är så uppenbart, att låntagaren utan all 
svårighet bort märka det, och detta fel är af den 
beskaffenhet, att låntagaren derigenom sättes helt 
och hållet ur stånd att af det låntagna draga den 
påräknade nyttan, så måste långifvaren, i fall han 
antingen af oredlighet eller försumlighet uraktlåtit 
att yppa detsamma för låntagaren, anses förbun
den att ersätta den skada låntagaren derigenom 
lidit.

Likaledes måste långifvaren anses förbunden 
att ersätta den betydligare kostnad låntagaren nå



gon gang för det låntagnas underhållande nödgats 
använda. Hvad som nemligen kan betraktas s£- 
som vanlig underhållskostnad, bör utan tvifvel 
bestridas af låntagaren, men i fall till det låntag
nas vidmakthållande fordras större utgifter, än som 
kunna räknas till vanlig underhållskostnad, så böra 
dessa, enligt rättvisans fordran, icke falla på lån
tagaren, emedan aflalet derigenom måhända skulle 
for honom blifva mera betungande än fördelaktigt. 
I fall då låntagaren ej varit i stånd att underrätta 
långifvaren om det ifrågavarande behofvet, utan 
nödgats sjelf förskjuta kostnaden, bör han anses 
berättigad att få ersättning åtminstone för så stor 
del deraf, som öfverstiger hvad som hade utgjort 
den vanliga hyran för det utlånta under utlå- 
ningsliden.

En omedelbar följd af låntagarens i det före
gående nämda ansvarighet för det låntagnaär det, 
att i fall liera personer till gemensamt bruk lån- 
tagit något, och således alla äro att anse såsom 
låntagare, så blifva de ock gemensamt ansvarige 
for detsamma. Huruvida de då böra anses såsom 
ansvarige pro parte rata, d. v. s. livar oeh en 
blott för sin proportionella andel, efter deras antal 
beräknad, eller såsom solidariskt ansvarige, 
en for alla och alla för en, hör genom sjelf va af
lalet bestämmas.

Om någon bortlånar en annans egendom utan 
att genom särskild grund vara dertill berättigad, 
så måste, då ingen kan på en annan öfverflytta 
en rättighet, hvilken han sjelf ej äger, detta aftal 
anses såsom ogilltigt. Låntagaren blir då en orätt- 
mätig innehafvare, antingen oredhg, eller redlig, 
allt efter som lian visste eller icke visste, att inne- 
hafvaren icke var berättigad att utlåna egendomen.



Ägaren blir i följd deraf berättigad att af honom 
genast återtaga sin egendom, blott med iakttagande, 
i hänseende till frågan om skadestånd, af den 
förut nämda åtskillnaden mellan en redlig och 
en oredlig innehafvare. Egentligen bör ägaren 
med sin fordran af skadeersättning vända sig mot 
utlånaren, af hvilken lian har rätt att fordra, icke 
blott ersättning för den skada eller förstöring egen
domen undergått, äfven i fall densamma uppkom
mit genom olyckshändelse, utan ock för all den 
vinst af den utlånta egendomen, som frångått äga
ren genom egendomens obehöriga utlåning. Men 
i fall ägaren icke , eller icke ulan svårighet, 
kan utbekomma denna ersättning af utlånaren, 
bör han anses berättigad att i stället uttaga 
den af låntagaren, så vida denne icke var i god 
tro. Var han åler i god tro, så bör ersättnings
anspråket emot honom icke sträckas längre än till 
detsamma, som äfven en rättmätig låntagare är 
förbunden att ersätta. Derjemte måste den i god 
tro varande låntagaren anses berättigad, att, då 
ägaren före utlåningstidens slut från honom åter
tager sin egendom, af utlånaren fordra ersättning 
för hvad han derigenom förlorat.

Då långifvaren mot låntagaren utöfva" en hand
ling af välvilja, vid hvilken man måste formoda, 
att han äfven tagit i beräkning det förtroende han 
kan hysa för denna persons sorgfällighet att vårda 
hans egendom, men det ej kan tagas för afgjordt, 
alt han skall visa samma välvilja mot hvilken an
nan som helst, om hvars sorgfällighet att vårda 
det lån tagna han icke äger någon säkerhet; så kan 
ett lån icke anses innebära någon rättighet för lån
tagaren att på någon annan öfverflytta den nytt- 
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jan.de rätt han sjelf erhållit. En låntagare kan der- 
före icke anses berättigad att till någon annan ut
låna eller uthyra det låntagna, så vida han ej der- 
till erhållit långifvarens särskilda tillåtelse. Om han 
utan sådan särskild tillåtelse utlånar eller uthyrer 
det låntagna, så måste han anses hal va hrutit aftalet, 
och derigenom halva gjort sig förlustig sin låne- 
rätt; och då han tillika måste bedömmas såsom 
den, hvilken utlånt livad han ej var berättigad att 
utlåna, så måste de rättsbestämningar, hvilka nyss 
blifvit nämde rörande ägarens rättighet, så väl 
mot en obehörig utlånare, som mot den, hvilken 
af honom emottagit lånet, äfven här finna sin til
lämpning.

För s trä c k n in g utan ränta.

För st räck ning utan ränta, Mutuum, är 
ett aftal, genom livilket en person, hvilken här 
kallas Försträckningsgifvare, Mntuans, åt 
en annan, hvilken kallas Försträcksningstaga- 
re, Mutuatarius, lemnar ett ting, så att han 
blir ägare af detta individuella ting, mot det vil- 
kor, att han framdeles skall återbetala ett ting af 
samma slag, myckenhet och värde, men utan att 
han blir förbunden att derutöfver erlägga något, 
såsom vedergällning för den nytta han hem tat af 
det åt honom lemnade tinget. Med gåfva i ordets 
inskränktare bemärkelse har detta aftal de1 gemen
samt, att försträckningstagaren, likasom en gåfvo- 
tagare, blir ägare af sjelfva det individuella, 
åt honom lemnade tinget; men en försträck- 
ning åtskiljer sig ifrån egentlig gåfva derigenom, 
att försträckningstagaren framdeles skall återbetala 
ett ting af samma slag, myckenhet och värde,
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livilket vid en egentlig gåfva icke äger rum. Här- 
af är klart, att den fördel, h vilken fbrsträcknings- 
tagaren genom detta aftal vinner, egentligen ut- 
göres af den nytta eller afkastning han kan hemta 
af det försträckta ifrån den tid, då han emottog 
det, intill den, då återbetalningen sker; och då 
han icke blir förbunden att för denna nytta eller 
afkastning gifva någon särskild vedergällning, så 
innebär aftalet en skänk af denna nytta eller 
afkastning: det är härigenom, som aftalet utgör 
ett gåfvo-aftal, och åtskiljer sig ifrån det mot
svarande bytes-aflal, li vilket vi längre fram kom
me att omtala under namn af försträckning 
mot ränta. I följd af det här anförda, kan då 
försträckning utan ränta, i likhet med lån, be
traktas såsom en gåfva af rättigheten till ett tings 
temporära begagnande. Men den åtskiljer sig ifrån 
ett lån derigenom, att försträcksningstagaren blir 
ägare af sjelfva det till honom lemnade individuella 
tinget, och således icke blir förbunden att åter- 
lenma detta ting, utan blott ett ting af samma 
slag, myckenhet och värde, eller att återbetala 
det försträckta, icke in specie, utan in genere. 
Häraf följer, att en försträckning måste handla 
omen res fungi bilis, h vilket äter innebär, att tin
get måste vara ett sådant, i afseende på hvilket 
det för försträckningsgilVaren kan anses likgilltigt 
att återfå samma individuella ting, eller ett annat 
af samma slag, myckenhet och värde, men af 
hvilket försträckningstagaren icke skulle kunna dra
ga den åsyftade nyttan, utan att få förtära eller 
föryttra det. Häraf är ock klart, att då vid ett 
lån långifvaren förbiifver ägare af sjelfva det in
dividuella tinget, bibehåller en försträckningsgif- 
vare sin egendomsrätt endast till tinget in genere



betraktadt, eller till ett ting af samma slag, myc
kenhet och värde, som det till försträckning 
lemnade.

I begreppet om den återbetalning, till hvil- 
ken en forsträckningstagare blir förbunden, inne
fattas l:o att han skall återbetala ett ting af sa in
ni a slag, hvaraf följer, att ban icke blir berätti
gad att återbetala ett ting af annat slag, om ock 
i värde jemgodt med det emottagna, så vida ban 
ej der till erhåller försträckningsgif varens särskilda 
tillåtelse, och 2:o att ban skall återbetala lika 
mycket och lika g od t, som det emottagna. I 
falidet, såsom ett undantag härifrån, betingas, att 
försträckningstagaren må återbetala, antingen till 
qvantiteten mindre, eller till qvaliteten sämre, 
än det han ernottagit, så blir aftalet icke en blott 
försträckning, utan en blandning af försträck
ning och gåfva. Det blir nemligen en gåfva i 
hänseende till så mycket, som värdet af det till 
forsträckning lemnade öfverskjuter värdet al det, 
som återbetalas. I fail det åter betingas, att för
sträckningstagaren skall återbetala till qvantiteten 
mera, eller till qvaliteten bättre, än han emotta- 
git, så blir aftalet ej ett gåfvo-aftal, utan ett bytes- 
aftal, nemligen en för sträck ning emot ränta, 
emedan det, b varmed värdet af det, som åter
betalas, öfverskjuter värdet af det till lörsträck- 
liing lemnade, då blir att anse såsom en ränta, 
eller en betalning, b vilken försträckningstagaren 
erlägger för den fördel ban kunnat vinna genom 
användningen af det till försträckning lemnade.

I likhet med ett lån, kan äfven en försträck
ning lemnas, antingen på helt och hållet obe
stämd tid, hvilket innebär, att försträcknings- 
gifvareu blir berättigad att när som helst fordra



återbetalning, och att försträckningstagaren blir 
förbunden att vid an f o r d r a n å terbetala sin skuld ; 
eller och på absolut bestämd tid, hvilket 
innebär att försträckningstagaren blir förbunden 
att betala vid en bestämdt utsatt tidpunkt, och 
att försträckningsgifvaren ej blir berättigad att 
fordra betalning förr än vid denna bestämda tid
punkt ; eller ändteligen på r e la t i f t bestämd tid, 
livilket vill säga, att betalningstiden endast är be* 
stämd i förhållande till något annat, hvilket sist- 
nämda åter kan vara något, som bar afseende an
tingen på försträckningsgifvaren eller försträcknings
tagaren, eller något utom dem varande. Hit hör 
äfven det fall, då en försträckning är lemnad mot 
vi Ikor att återbetalas en viss tid efter skeende an- 
fordrau, eller under förbehåll afen viss uppsäg
ningstid, i hvilket fall betalningstiden är be
stämd i förhållande till den skeende uppsägningen, 
men det deremot icke är bestämdt, huru snart 
denna skall äga rum.

Mutuum hän for es i det Romerska Rättssyste
met till Real-kontrakterna, likasom commodatum, 
och af samma skäl, nemligen å försträcknings taga
rens sida, att hans förbindelse till försträckningens 
återbetalning icke kan taga sin början förr än han 
emottagit den, och å försträckningsgifvarens sida, 
att han genom försträckningens lemnande utöfvar 
en välvilja, för hvilken han icke åtnjuter någon 
vedergällning, i följd hvaraf det med skäl skulle 
kunna anses mindre billigt att uppfyllandet af 
hans löfte om en sådan försträckning skulle kunna 
med tvång utkräfvas.

Då vid ett försträckningsaftal försträcknings
tagaren blir ägare af sjelfva det individuella ting 
han emottagit, och således blir berättigad atl efter



behag konsumera eller föryttra det emottagna, så 
bortfalla här de frågor, livilka vid ett lån före
komma, rörande det utlåntas behöriga vårdande, 
och skadestånd för dess förstöring eller försämring. 
Försträckningstagarens enda förbindelse är att på 
de genom aftalet bestämda vilkor, i afseende på 
betalningstiden m. m., återbetala ett ting af sam
ma slag, myckenhet och värde. Fullgör han ej 
godvilligt denna förbindelse, så blir försträcknings- 
gifvaren berättigad att med tvång utkräfva sin be
talning, och om denna icke kan erhållas i ett ting 
af samma slag, blir han berättigad att af försträck- 
ningslagarens egendom af annat slag erhålla så 
mycket, som i värde motsvarar det till förslräck- 
liing lemnade.

Om.någon utan ägarens tillåtelse lemnar nå
gon till försträckning det, som tillhör en annan, 
så blir detta aftal ogilltigt, och ägaren blir såle
des berättigad att utan afseende på den utsatta 
tiden genast återfordra det försträckta. Denna 
hans rättighet gäller både emot den obehörige för- 
sträckningsgifvaren och emot försträckningstagaren: 
han måste derföre anses berättigad att återfordra 
sin egendom af hvilkendera han helst vill, och 
att, om tillgång saknas hos den ene, uttaga det 
bristande hos den andre. I fall försträckuings- 
tagaren var i god tro, bör han, om han före den 
utsatta tidens förlopp nödgas Lill ägaren återbetala 
det han till försträck ning erhållit, anses berättigad 
att af den obehörige försträckningsgifvaren, såvida 
denne icke sjelf var i god tro, fordra skadestånd 
för hvad han härigenom lidit. Var åter försträck
ningsgifvaren äfvcn i god tro, d. v. s. om han ej 
visste annat, än att det han utlemnade var hans 
egendom, och man ej med skäl kunde fordra, att



lian skulle veta motsatsen, så bortfaller detta för- 
sträckningstagarens ersättningsanspråk.

För öfrigt öfverensstäminer det här ifråga
varande aftalet med det motsvarande bytes-aftalet, 
försträckning emot ränta, i hänseende till allt det, 
som ej har afseende på det, som gör det sistnämda 
till ett bytes-aftal, nemligen den betingade räntan. 
Det som gäller om det sistnämda, låter derföre 
till en stor del äfven tillämpa sig på det förra.

Bytesaftal rörande Ting.

Då vi här, inom den egentliga Rättsläran, 
ännu abstrahera ifrån det aftal, genom hvilket 
tvenne personer förvärfva en rättighet till hvar
andras person, ett aftal, på hvilket vi först inom 
Samhällsläran, vid undersökningen om det husliga 
Samhället, kunne fästa vår uppmärksamhet, så 
måste alla de Bjr tesa fta 1, om liviika i Rätts
läran kan blifva fråga, handla, antingen om nå
gon rättighet till ting, eller om någon rättighet, 
som en person kan förvärfva att för sina ändamål 
använda en annan persons krafter. Härvid åter 
kunna, då vid alla Bytesaftal frågan är om ett ut
bytande af tvenne i värde jeingoda rättigheter mot 
hvarandra, blott trenne fall förekomma. Antin
gen kan nemligen en rättighet till ett ting på ena 
sidan utbytas mot en rättighet till ett ting på den 
andra; eller ock kan en rättighet till ett ting på 
ena sidan utbytas mot en personlig kraftyttring på 
den andra; eller ändteiigen kunna tvenne sådana 
personliga kraftyttringar utbytas emot hvarandra. 
I det första fallet förekommer ett utbyte af ting 
mot ting, i det andra af ting mot arbete, i



det tredje af arbete mot arbete. DA i bada 
de senare fallen frågan således blir, antingen å bå
da sidor, eller åtminstone å den ena, om en per
sonlig kraftyttring, så kunne vi räkna dessa aftal 
för sådana, som handla om ett bruk af en per
sons krafter. Såsom egentliga Bytes a ft al röran
de ting återstå då blott de förstnämda, eller de, 
i hvilka en rättighet till ting på ena sidan utbytes 
emot en rättighet till ting på den andra. Såvida 
de rättigheter till ting, hvilka här mot hvarandra 
utbytas, betraktas såsom i värde jemgoda mot hvar
andra, blir aftalet ett egentligt Bytesaftal. I fall 
åter det, som på ena sidan lemnas, är af större 
värde, än det, som till1 utbyte deremot lemnas 
på den andra, så blir aftalet en blandning af Gåfvo- 
och Bytes-aftal.

Likasom Gåfvoaftalen rörande ting kunna 
handla om öfverlemnandet af en rättighet till ett 
ting, antingen för alltid, eller ock blott tem
porärt, d. v. s. mot vilkor af ett framtida åter- 
lemnande, vare sig af samma individuella 
ting, eller af ett ting af samma slag, myc
kenhet ocli väl de, hvarigenom vi erhållit tren
ne slag af Gåfvoaftal rörande ting; äfvenså kunna 
ock samma trenne förhållanden äga rum vid ut
bytandet af rättigheten till ett ting emot rättig
heten till ett annat ting. Derigenoin uppkomma 
trenne slags Bytesaftal rörande ting, hvilka svara 
emot de trenne Gåfvoaftalen, och åtskilja sig ifrån 
dessa endast genom det, som ger dem karakteren 
af Bytesaftal. Det gifves nemligen ibland Bytes- 
aftalen rörande ting först ett, som handlar om ut
bytandet af rättigheten till ett ting för alltid, 
eller egendomsrätten till ett ting, emot egen
domsrätten till ett annat ting af lika vär^le: detta



aftal, li vilket ibland Bytesafta len utgör det mot
svarande emot egentlig Gåfva ibland Gåfvoaftalen, 
är det, soin under tvenne olika modifikationer, 
men likväl såsom till sitt egentliga väsende ett 
och sannna aftal, kallas dels Byte i ordets in
skränktare bemärkelse, Permuta ti o, dels För
säljning och Köp, Emtio Vend itio. Vidare 
gifves det ett Bytesaftal, som handlar om rättig
heten till det temporära bruket af en res 
non fungi bilis, mot vilkor af samma indivi
duella tings framtida återlemnande, jemte 
en vedergällning för tingets nyttjande: 
detta aftal, hvilket ibland Bytesaftalen utgör det 
motsvarande mot Lån ibland Gåfvoaftalen, är af- 
talet rörande Leg a och Hyra, Locatio Con
duct i o re i. Ändteligen gifves det ock ett Bytes
aftal, som innebär ett öfverlemnande af en 
res fungi b i lis åt någon, mot förbehåll af ett 
framtida återlemnande af ett ting af samma slag, 
myckenhet och värde, jemte en tillagd v e d e r- 
gäilning för den fördel emottagaren åt
njutit genom det ifrågavarande tingets 
användning för sina ändamål: detta aftal, 
som ibland Bytesaftalen utgör det motsvarande 
emot livad Försträckning utan ränta är ibland 
Gåfvoaftalen, får namn af Försträckning mot 
ränta, Contractus us u rari us. Dessa ä ro såle
des de trenne slag af Bytesaftal rörande ting, på 
livilka vi här liafve att fästa vår uppmärksamhet.

Byte och K Öp.

Detta aftal är det, genom hvilket någon ofver- 
lemnar åt en aiinan rättigheten till ett ting för 
alltid, eller egendomsrätten till ett ting, mot



v i I k or alt tillbaka erhålla egendomsrätten till ett 
annat ting, livilket betraktas såsom i värde jem- 
godt med det förra. Men detta utbyte kan åter 
förekomma under tvenne modifikationer. Antin
gen kunna nemligen båda de ting, som emot hvar
andra utbytas, utgöra Varor, Merces, i detta 
ords vidsträcktaste bemärkelse, i hvilket fall såle
des aftalet blir ett utbyte af Vara mot Vara; 
eller ock kan det ting, som på ena sidan lemnas, 
utgöra en Vara, men det, som till utbyte deremot 
lemnas å andra sidan, utgöras af Penningar, i 
h vilket fall således aftalet handlar om ett utbyte af 
Vara mot Penningar. I det förra fallet får 
aftalet namn af egentligt Byte, Permuta tio; i 
det senare af Försäljning och Köp, Emtio 
Ven di tio. Åtskillnaden mellan båda beror såle
des af åtskillnaden mellan begreppen af Vara och 
P e n n i n g a r.

Med en Vara i detta ords vidsträcktaste be
märkelse mena vi hvarje ting, som betraktas så
som ägande en större eller mindre användbarhet 
till fyllande af något bestämdt menskligt beliof, 
eller äfven blott till beqvämlighet, prydnad, nöje 
o. s. v. Under begreppet af en Vara innefatta vi 
således här icke blott res mobiles, utan äfven res 
immobiles, äfvensom res incorporates, emedan äf
ven dessa, t. ex. en jagt- eller fisk-rättighet, kun
na användas till fyllandet af bestämda menskiiga 
behof. Med Penningar åter menas sådana ting, 
hvilka, så vida de betraktas såsom Penningar, icke 
tänkas såsom ägande en omedelbar användbarhet 
för ett bestämdt menskligt bohof, utan endast så
som uttryckande ett visst värde, d. v. s. en viss 
större eller mindre qvantilet af tings användbar
het för. menskiiga behof, och hvilka derigenom



tjena alt representera alla varor, eller att mäta 
deras värde i förhållande till h varandra. Pennin
gar utgöra i följd häraf sådana ting, livilka icke 
betraktas såsom omedelbart tjenliga till fyllan
det af bestämda menskliga beliof, men livilka der- 
emot blifva medelbart användbara till dessa be- 
bofs fyllande, derigenom att jag för penningar kan 
i den menskliga sammanlefnaden förskaffa mig en 
viss q\antitet af livilken vara som helst. Det 
material, som till penningar användes (t. ex. guld 
■eller silfver) kan visserligen vara ett sådant, som 
äger en omedelbar användbarhet för bestämda be
liof; det kan således betraktas äfven såsom vara. 
Men så vida jag gör afseende på denna dess ome
delbara användbarhet för bestämda beliof, betrak
tar jag det icke såsom penningar. Såsom pennin
gar betraktar jag det endast då jag abstralierar 
ifrån dess omedelbara användbarhet för bestämda 
beliof, för att blott tänka det såsom en represen
tant af alla varor, eller såsom en mätare af deras 
värde. Denna abstraktion ifrån materialets ome
delbara användbarhet för bestämda beliof uttryckes 
inom det borgerliga Samhället vanligtvis på ett 
för den yttre åskådningen tydligt sätt, genom myn
tets prägling, en handling, genom livilken Sta
ten lillkännagifver, att detta material, t. ex. detta 
stycke metall, så länge det bär denna prägel, icke 
skall betraktas såsom vara, utan blott såsom repre
sentant af alla varors värde. Också kan materialet 
i de flesta fall icke användas såsom vara annor
lunda, än derigenom, att dess prägel forstöres, 
t. ex. genom myntets nedsinältning.

Allt utbyte af ting mot b varandra var ifrån 
början egentligt eller omedelbart varubyte, cl. v. s. 
^tt utbyte af vara mot vara, hvarigenom den, som



ägde mera, än för lians egna behof erfordrades, 
af ett visst slags vara, för detta öfverskott till— 
bytte sig en vara af ett annat slag af någon, som 
deraf ägde ett öfverskott utöfver sitt behof. Re
dan vid detta omedelbara varubyte blef fråga om 
att med hvarandra jemföra särskilda till sin speci- 
fiska beskaffenhet olika, och för olika behof an
vändbara ting, med afseende på deras större eller 
mindre värde, d. v. s. den större eller mindre 
q van ti teten af deras användbarhet för mensk- 
li;ra behof. Detta tingens värde måste ifrån bör- 
jan bestämmas, dels genom den större eller mindre 
vigten af det behof, till hvars fyllande ett ting 
tjenar, och dels genom dess större eller mindre 
användbarhet till detta behofs fyllande. Härigenom 
bestämmes ett tings ursprungliga eller natur
liga värde. Men under menniskornas fortfarande 
sammanlefnad har, enligt hvad redan i det före
gående blifvit näindt, deras sätt att bedömma Lin
gens värde icke alltid rättat sig endast efter denna 
deras större eller mindre användbarhet till fyllan
de af ett verkligt, mer eller mindre trängande be
hof, utan åtskilliga ting hafva, i följd af vissa 
anledningar, i menniskornas allmänna opinion, 
och derigenom tillika i handel och vandel, kommit 
att erhålla ett konventionellt eller opinions- 
värde, betydligeii öfverstigande deras ursprung
liga eller naturliga värde. Tingen utbyttes då i 
början omedelbart mot hvarandra med afseende 
på deras, dels naturliga, dels konventionella värde. 
Men det kunde, under det industriella lifvets fort
gående utveckling, ej dröja länge, innan detta 
omedelbara varubyte visade sig såsom alltför obe- 
qvämt och för de menskliga behofvens fyllande 
otillräckligt, då ofta sådana fall måste förekomma,



vid hvilka den, som för sitt öfverskott af en viss 
vara önskade erhålla en vara af annat slag, icke 
genast fann någon, som på en gång ägde att aflåta 
livad den förre behöfde, och var hågad att i ut
byte emottaga hvad han kunde lemna. Det blef 
derföre nödigt att till denna olägenhets afhjelpande 
påfinna en utväg till livad inan kan kalla ett me
delbart varubyte, derigenom, att man antog ett 
ting till representant af alla varor, och mätare af 
deras värde, på det att den, som ägde en vara 
att aflåta, kunde af den, som behöfde densamma, 
emottaga ett emot dess värde svarande q vantum 
af den antagna varurepresentanten, för hvilken 
han sedan hos en tredje kunde tillby ta sig den 
vara, hvilken han sjelf behöfde. Häraf föranled
des införandet af penningar, hvilka, såsom repre
senterande alla varor, och uttryckande eller mä
tande deras värde, blefvo allmänna bytesmedel. 
Jemte det egentliga Bytet, Per muta tio, eller 
utbytet af vara mot vara, uppkom nu äfven den 
andra modifikation af det ömsesidiga utbytet af 
egendomsrätt till ting, som utgöres af ett utbyte 
af vara mot penningar, eller Försäljning och 
Köp, Emtio Y end i t io. Det senare har, under 
menniskornas fortfarande sammanlefnad, och det 
industriella lifvets fortgående utveckling, smånin
gom blifyit långt vanligare än det förra. Så vida 
det blott är inom ett borgerligt Samhälle, som 
begreppet om penningar uppkommer och utbildas, 
är det ock blott inom ett sådant Samhälle, som 
begreppet om försäljning och köp kan fa sin egent
liga och fullständiga utbildning, Emedlertid tro 
vi oss likväl, med afseende på det nära samman
hanget mellan Byte och Köp, såsom blott utgöran
de tvenne olika modifikationer af ett och samma



aftal, här böra på en gång omtala båda, och an- 
gifva de för båda gällande allmänna rättsbestäm- 
ningar.

Ilvad slags ting hos ett Folk skall komma att 
antagas och användas såsom allmän representant 
af alla varor och deras värde, eller såsom pen
ningar, beror visserligen af en frivillig, uttrycklig 
eller tvst, öfvercnskoinmelse, och kan derföre vid för
sta påseende förefalla likgilltigt eller arbiträrt. Lik
väl är det ej hell och hållet arbiträrt: det gifves 
vissa egenskaper, genom hvilka vissa ting företrä
desvis blifva tjenlige att användas såsom pennin
gar. För att härtill vara tjenligt bör nemligen 
ett ting l:o vara rörligt och delbart till den 
grad, som erfordras för dess användbarhet till ut- 
bvte äfven mot varor af mindre värde; 2:o vara 
delbart i kommensurabla delar, eller i sådana, 
som jemt gå upp i det hela, och sjelfva låta jemt 
dela sig i mindre delar; 3:o hvarken finnas i för 
stor eller för liten m yckenhet; 4:o inom en 
liten vo lu ni innehålla och uttrycka ett 
stort värde, hvarigenom vinnes, att det blir lätt 
tra nsportabelt, och 5:o äga den grad af var
aktighet, att det under penningarnes oupphör
liga cirkulation ej må iätt skadas genom nötning, 
eller på annat sätt förstöras. De så kallade ädla 
metallerna förena i hög grad hos sig dessa egen
skaper, och halva i anledning deraf hos de llesta 
mera odlade Folk blifvit använde såsom pennin
gar. Emedlertid har dock begreppet om pennin
gar blott småningom vunnit sin fulla utbildning. 
Såsom det första momentet af denna utbildning, 
hvilket ännu icke väsendtligen åtskiljer sig ifrån 
det omedelbara varubytet, och blott bereder öfver- 
gången derifrån till begreppet af penningar, kan



man nämna det, då en vara af stort naturligt 
värde småningom började användas för att be
stämma de öfriga varornas värde, t. ex. då de 
öfriga tingen utbyttes emot Boskap, eller deras 
värde uttrycktes genom denna, såsom den förnäm
sta egendom hos de nomadiska Folken. (Ordet 
P ecu nia härstammar af Pecus). I den mån de 
ädla metallerna blefvo bos de flesta Folk i hög 
grad begärliga, eller fingo ett högt konventionellt 
värde, började man småningom använda dem till 
allmänna bytesmedel, och mätare af de öfriga varor
nas värde, hvilket kan betraktas såsom det andra 
momentet i utbildningen af begreppet om pennin
gar. Men i början betraktades likväl de ädla me
tallerna, äfven då de användes såsom sådana all
männa bytesmedel, ännu hufvudsakligen såsom 
varor, h vårföre ock deras q vantitet ännu bestäm
des genom vigten: (man köpte något för en mark 
silfver o. s. v.). Detta röjer således en ännu ofull
komlig uppfattning af begreppet om penningar. 
Sin fulla utbildning fick detta begrepp först der- 
igenom, att man började fullkomligt abstrahera 
ifrån metallens egenskap af vara, eller dess an
vändbarhet för bestämda beliof, och endast be
trakta den såsom en representant af alla varors 
värde, hvilken abstraktion, enligt hvad redan blif- 
vit näindt, uttrycktes genom metallens prägling, 
hvarigenom den först blef egentligt mynt. Delta 
kan betraktas såsom det tredje momentet i utbild
ningen af begreppet om penningar. Präglingen ut
gör på en gång ett uttryck af den nämda abstrak
tionen ifrån materialets egenskap af vara, och 
tillika en handling, genom hvilken den offentliga 
Makten i en Stat tilikännagifver och ansvarar för 
att ett visst stycke metall har en viss halt och



vigt, hvarigenom Statens medlemmar befrias ifrån 
mödan att vid hvarje särskildt tillfälle genom egen 
profiling förvissa sig derom. Det vid präglingen 
åsatla värdet eller benämningen utgör penningens 
räk ne värde, hvilket tjenar att med hvarandra 
jemföra särskilda q van ti te ter af samma slags mynt. 
Penningens inre, intrinseka värde ntgöres deremot 
af sjelfva materialets antingen naturliga, eller åt
minstone hos de flesta Folk antagna konventionella 
värde. Hos många Folk har under det industriella 
lifvets fortgående utveckling, utom det metalliska 
myntet, såsom närmast representerande varorna, 
ännu ett annat slags mynt blifvit införd t, hvars 
väsende hestår deruti, att det omedelbar t repre
senterar sjelfva det egentliga, eller af ädla metaller 
bestående myntet, och blott medelbart, eller 
såsom representerande detta, hänför sig till va
rorna. Detta utgör, för att så säga, penningar i 
andra potentsen (representanter af Varurepresen- 
tanter), och införandet deraf medelst Pappersmynt, 
Statsobligationer o. s. v., kan betraktas såsom det 
sista momentet i utbildningen af begreppet om 
penningar.

Enligt hvad redan blifvit nämdt, utgöra byte 
och köp till sitt egentliga väsende ett och samma 
aftal, ehuru under tvenne olika modifikationer. 
Denna deras väsendtliga identitet har dock ej all
tid varit klart insedd och erkänd. I det Romer
ska Rättssystemet betraktades permutatio och emtio 
vendi tio såsom tvenne väsendtligt åtskilda kontrak
ter. Emtio vendi tio betraktades nem ligen såsom 
ett konsensual-konlrakt, men permutatio såsom ett 
real-kontrakt, nemligcn såsom ett af de så kallade 
contractus reales in no mi na ti. Romerska La
gen tilläde vid detta sistnämda aftal båda kontra-



heiiterna en $å kallad jus poenitendi, d. v. s. 
en rättighet att, äfven sedan samtycket å båda 
sidor var lemnadt, kunna upphäfva öfverenskom- 
melsen, i fall man ångrade sig. Till ocli med 
om den ene kontrahenten å sin sida redan aflem- 
nat det till utbyte ämnade, hade han ännu rättig
het att upphäfva öfverenskommelsen, så vida han 
ännu icke af den andre emotlagit det motsvarande 
tinget: först då han af den andre kontrahenten 
emottagit hvad denne förbundit sig att lemna, 
blef aftalet för honom juridiskt bindande, så att 
han ej mer var berättigad att utan den andres 
samtycke upphäfva detsamma. Emedlertid ges det 
dock icke någon i detta aftals väsende liggande 
grund, hvårföre man här mera än vid ett köp bör 
antaga en sådan jus poenitendi. Det rätta är utan 
tvifvel, att både byte och köp betraktas såsom 
konsensual-kontrakter, eller såsom fullgilltiga, så 
snart samtycket blifvit å ömse sidor lemnadt, med 
iakttagande af alla de i det föregående nämda vil- 
koren för samtyckets gilltighet. Det skäl, i an
ledning hvaraf gåfvo-aftalen rörande ting anses så
som real-kontrakter, nemligen att i dessa aftal den 
ene kontrahenten visar den andre en välvilja, för 
livilken han icke erhåller någon vedergällning, 
borLfaller vid byte, likasom vid köp, emedan den 
ene kontrahenten här anses få tillbaka något jem- 
godt mot livad han lemnar den andre. Derföre 
liafva i nyare tiders Lagstiftningar både byte och 
köp vanligen blifvit betraktade såsom konsensual- 
kontrakter. För båda gälla ock samma rättsbe- 
stämningar, endast med undantag af de skiljaktig
heter, hvilka föranledas deraf, att i det ena före
kommer ett utbyte af vara mot vara, men i det 
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nnrlra ett utbyte af vara mot penningar. Vi fäste 
derföre här närmast vår uppmärksamhet på köp, 
såsom långt vanligare än egentligt byte: hvad som 
gäller om det förra, låter lätt tillämpa sig på det 
senare, i allt det, som derpå kan tillämpas.

Vid ett Köp förekomma trenne momenter, 
på hvilka man har att reflektera, neiniigen l:o Va
ran, som säljes och köpes (Merx), 2:o det i pen
ningar bestämda Pris (P r e t i u m), för h vilket den 
säljes och köpes, och 3:o sjelfva Öfverenskom- 
m el sen om varans försäljning för detta pris.

Hvad först och främst Varan beträffar, så 
kan denna vid ett köp (likasom vid ett byte) vara 
antingen en res corporalis, eller en res incorpora- 
lis, och i det förra fallet, antingen lös eller fast 
egendom. Vidare kan ett köp röra antingen ett 
ting, som i närva r a nde ögon b lick finnes, och 
är i säljarens våld, eller ock ett sådant, som ej 
för det närvarande finnes, eller åtminstone ej för 
det närvarande är i säljarens våld. men som han 
likväl hoppas att framdeles få i sitt våld. I det 
senare fallet kan åter köpet handla, antingen om 
något sådant, hvars tillkommande existens eller 
beskaffenhet kan med någon större grad af sanno
likhet förutses (t. ex. då man säljer en växande 
gröda, d. v. s. den tillkommande skörden af en 
åker), eller något, hvars tillkommande existens 
eller beskaffenhet icke kan med någon större grad 
af sannolikhet beräknas, utan beror af livad man 
vanligtvis kallar lyckan eller hazarden (t. ex. då 
man säljer en lottsedel, d. v. s. den möjliga blif- 
vande vinsten på ett lotteri). Enligt filosofiska 
rättsbegreppet kan allt, som icke hör till någon 
af menniskans oförytterliga rättigheter, och således 
hvarje rättighet till ting, blifva föremål för köp.



Den borgerliga Lagstiftningen Ater kan möjligtvis 
härifrån undantaga vissa föremål, såsom sådana, 
som icke få säljas eller köpas. Så fingo t. ex. res 
sacræ och religiöses, enligt den Romerska Lagstift
ningen, icke säljas och köpas: äfvenså kan Staten, 
om den förbjuder införseln och bruket af vissa 
varor, undantaga dem ifrån antalet af de ting, 
som få säljas och köpas; förbjuda försäljningen af 
en konfiskerad Skrift o. s. v.

Om någon säljer något, som han icke var berätti
gad att sälja, t. ex. något, som tillhör en annan, utan 
att dertill hafva af ägaren erhållit tillåtelse eller 
uppdrag, så måste denna försäljning anses såsom 
ogilltig, emedan den strider emot det i det före
gående nämda vilkor för rättsgiiltigheten af ett 
af tal, att det ej må handla om något, som icke 
ligger inom promittentens rättssfer. Det är följakte- 
ligen klart, att köparen icke af den, som sjelf icke 
var berättigad att sälja, kan förvärfva någon rät
tighet till det köpta, emedan hans rättighet till 
detsamma skulle vara härledd af säljarens rätt der
till, hvilken här saknas. Köparen blir följaktligen 
här en orättmätig innehafvare, af hvilken, enligt 
hvad i det föregående blifvit nä md t, ägaren är 
berättigad att återtaga sin elpmdom. Väl kan den 
borgerliga Lagen i ett Samhälle finna skäl att 
stadga åtskilliga inskränkningar i denna äga
rens rättighet att af en sådan köpare återtaga sin 
egendom, så att den i vissa fall (neinligen då 
köparen icke haft någon utväg att förvissa sig om 
säljarens rättighet att sälja det ifrågavarande tin
get) kan antingen fråndömina ägaren rättigheten 
att återtaga sin egendom af en i god tro varande 
köpare, eller åtminstone blott tillägga honom rät
tighet att återbekomma den mot lösen eller betal-



hing af livad köparen för densamma erlagt; men 
delta är något, hvarpå vi här, på den filosofiska 
Rättslärans ståndpunkt, icke kunne göra afseende: 
efter filosofiska rättsbegrepp måste vi tillägga äga
ren en rättighet att alltid utan lösen återtaga sin 
egendom af den, som genom ett sådant orättmätigt 
köp kommit i besittning af densamma, endast 
med iakttagande af den i det föregående nämda 
åtskillnaden mellan en redlig och en oredlig inne- 
hafvare, i hänseende till frågan om ägarens rättig
het att fordra skadestånd för egendomens möjligt
vis undergångna försämring, och för den afkastning, 
livilken ägaren förlorat derigenom, att han varit 
beröfvad besittningen af sin egendom. I enlighet 
härmed bör ägaren, i fall både säljaren och köpa
ren voro in mala fide, anses befogad alt med detta 
sitt ersättningsanspråk vända sig mot båda, och 
att, om tillgång till ersättningens utbetalning sak
nas hos den ene, af den andra utkräfva det bri
stande. I fall blott den ene af dem var in mala 
fide, bor denne ensam anses förbunden att betala 
den ifrågavarande ersättningen. Voro ändteligen 
båda i fullkomligt god tro, så bör, åtminstone en
ligt billighetens fordran, ägarens ersättnings
anspråk for egendomeHs försämring och afkastning 
anses bortfalla, och han således åtnöja sig med att 
blott återbekomma sjelfva egendomen, sådan den 
vid åteilemnandet belinnes. —• Hvad åter beträffar 
det Ömsesidiga förhållandet mellan den 
obehörige säljaren och köparen, så måste, 
då ägaren af köparen återtager sin egendom, köpa
ren anses berättigad att af säljaren återbekomma 
den för densamma erlagda köpeskillingen, emedan 
hela öfverenskommelsen är ogilltig, och derföre 
allt bör försättas i samma tillstånd, som det var



innan denna Öfverenskommelse ingicks. Men i fall 
köparen var i god tro, Lör Lan dessutom anses 
berättigad att af säljaren, sa vida denne icke var 
i god tro, erhålla ett skadestånd, eller en ersätt
ning för sin Ledragna väntan, och för den förlust 
denna till äfventyrs adragit honom. I fall åter 
äfven säljaren var i god tro, så bortfaller detta 
köparens ersättningsanspråk, och han måste åtnöja 
sig med att blott återbekomma den erlagda köpe
skillingen. Detsamma gäller ock om köparen icke 
var i god tro. Men i detta fall måste derjemte 
denne köpare, på samma sätt, som den icke i god 
tro varande säljaren, anses såsom straffbar, den 
ene för det han sålt, den andre för det han köpt, 
livad han vetat, eller bort veta, att han icke var 
berättigad att sälja eller köpa. Allt detta låter 
utan svårighet tillämpa sig på den, som säljer eller 
köper tjufgods.

Om någon säljer till en annan något, som i 
det ögonblick, då aftalet ingås, icke mera finnes, 
utan är förstördt (t. ex. om en köpman säljer sitt 
på en resa varande fartyg, om hvilket man efteråt 
får veta, att det, då aftalet ingicks, redan var 
förgånget), hvilket af de Romerska Juristerna kal
las en försäljning al en res exstincta, så måste 
en sådan försäljning anses såsom ogilltig, och köpa
ren således blifva berättigad att återbekomma köpe
skillingen, om en sådan af honom blifvit erlagd. 
I fall säljaren icke var i god tro, d. v. s. i fall 
lian vid försäljningen visste, att det ifrågavarande 
tinget redan var förstördt, ehuru han icke för kö
paren det yppat, bör köparen derjemte anses be
rättigad att al säljaren erhålla skadestånd för sin 
bedragna väntan, på hvilken han till äfventyrs 
grundat sina beräkningar. Detta köparens ersätt-



fiingsanspråk bortfaller deremot, ora säljaren var 
i god tro, d. v. s. om ban ej vid försäljningen 
visste, eller kunde veta, att det ifrågavarande tin
get redan var förstörd t.

Vid försäljningen af en vara, som är af den 
beskaffenhet, att dess q vantitet kan genom väg- 
ning, räkning eller mätning bestämmas, äro tven- 
ne fall möjliga; det ena, att varans qvantitet i 
sjelfva verket genom vägning, mätning eller räk
ning bestämmes, det andra åter, att detta icke 
sker, i hvilket fall således varan försäljes efter en 
blott ungefärlig beräkning af dess värde. Det förra 
kallas af de Romerska Juristerna em tio ad men- 
suram, det senare åter emtio per a versionera.

Priset måste vid ett köp vara bestämdt i 
penningar; eljest utgör aftalet ieke ett köp, utan 
ett byte. Det måste ock vid ett egentligt köp an
ses i värde motsvara varan: eljest blir aftalet icke 
ett blott köp, utan en blandning af köp och gåfva. 
Ofta kan det dock visserligen hända, att det be
tingade priset i sjelfva verket öfver- eller under
stiger varans värde, ehuru kontrabenterne, eller 
åtminstone den ene af dem, ieke vet annat, än att 
vara och pris motsvara hvarandra i värde. Om 
vid ett sådant köp egentlig irring eller bedrägeri 
ägt rum (t. ex. om någon säljer såsom varande af 
guld något, som är af en sämre metall), så blir 
köpet ogilltigt, men i annat fall förlorar det ge
nom denna olikhet mellan vara och pris i all
mänhet icke sin gill tighet, emedan det tillhör kon
trahenterna att sjelfva göra sig underrättade om 
värdet af det, som säljes och köpes, innan de in
gå ofverenskommelse derom. Den Romerska La
gens stadgande rörande en så kallad læsio enormis, 
eller det stadgande, enligt hvilket ett köp blef



ogilltigt, om värdet af det, som leinnades på ena 
sidan, icke uppgick till halfva värdet af det, som 
lemnades på den andra, har således icke någon 
gilltighet på den filosofiska Rättslärans ståndpunkt. 
Dock kan i vissa fall ett alltför stort missförhål
lande mellan värdet af varan och dess pris be
traktas såsom ett bevis på irring eller bedrägeri, 
och således i dessa fall göra aftaiet ogilltigt. Att 
för ofri «t Staten stundom, genom bestämmande af 
så kallade Taxor, brukat utsätta ett maximum för 
priset å vissa nödvändighetsvaror, på det detsam
ma icke till skada för den torftigare folkklassen 
måtte alltför mycket uppstegras, livilket liufvud- 
sakligen ägt rum, då försäljningen af sådana varor 
icke varit lemnad öppen, utan på ett uteslutande 
sätt varit öfverlemnad åt vissa individer eller 
korporationer, är något, hvarpå den filosofiska 
Rättsläran icke kan göra afseende.

Hvad sjelfva Af ta lets natur beträffar, så må
ste ett kö]) betraktas såsom ett konscnsual-kontrakt, 
hvilket blir fullgilltigt genom det å ömse sidor 
lemnade samtycket. Ofta kan detta genast åtföljas 
af prestation, nemligen af varans aflemnande å 
säljarens, och prisets betalning å köparens sida. 
Der åter detta icke är händelsen, medför öfver- 
enskommelsen en, icke blott moralisk, utan äfven 
juridiskt gültig förbindelse för säljaren, att på 
de i öfverenskommelsen bestämda vilkor aflenuui 
varan, och för köparen, att under de i aftaiet be
stämda vilkor erlägga betalningen för densamma. 
I allmänhet, och då ej annorlunda bli f vi t ölver- 
enskommet, böra varans aflemnande ocb köpeskil
lingens betalning ske på en gång, så att säljaren 
icke har rätt att erhålla betalning, förr än han 
aflemnar varan, och köparen icke har rätt alt be



komma varan, förr än då han lemnar den för den
samma betingade betalningen. Härifrån kan dock 
genom sjeiiva öfverenskommclsen ett undantag gö
ras, så att köparen antingen erhåller varan, innan 
ban erlagt betalningen, då lian säges köpa på kre
dit, eller erlägger betalningen, innan han bekom
mit varan, då han säges betala den förskottsvis.

För de fall, i hvilka vid ett köp öfverens- 
kommelsens ingående icke genast åtföljes af varans 
öfverlemnande, uppkommer den frågan, vid hvil
ken tidpunkt ägande rätten hör tänkas öfvergå ifrån 
säljaren till köparen, huruvida nemligen denna 
ägande rättens öfverilvttning bör tänkas ske genom 
sjclfva öfverenskommelsens ingående, eller först 
genom traditionen. Enligt det, som i det före
gående blifvit nämdt rörande åtskillnaden mellan 
Jus ad rem och Jus in re, måste vi på det sätt 
besvara denna fråga, att köparen genom sjelfva 
aftalets ingående blott erhåller Jus ad rem, d. v. s. 
en blott emot säljaren gällande rättighet 
eller fordran, att han på de i öfverenskommelsen 
bestämda vilkor skall till köparen öfverlemna va
ran; men att han deremot först genom traditionen 
erhåller Jus in re, den verkliga ägande rätten, 
eller en emot alla gällande rättighet till 
det köpta.

Genom en tillämpning liäraf måste åtskilliga 
vid ett köp möjligtvis förekommande rättsfrågor 
besvaras. En sådan är i synnerhet den, som upp
kommer då någon först med en person ingår aftal 
om ett tings försäljning, och derefter försäljer sam
ma ting till en annan. I sådant fall blir nemligen 
frågan, hvilketdera köpet bör äga bestånd, det 
tidigare, eller det senare. Om ännu ingen tradi
tion skett till någondera köparen, så är klart, att



den förste köparen ni As te äga företrädesrätt fram
för den senare; emedan den förres genom öfver- 
enskommelsens ingående förvärfvade Jus ad rem 
icke kan upphäfvas genom det senare a(talet, li vil
ket säljaren icke var berättigad att ingå. Ännu 
tydligare är denna den förste köparens företrädes
rätt, om tradition till honom skett, hvarigenom 
han således erhållit Jus in re, (i fall man liem- 
ligen ville föreställa sig, att någon annan i okun
nighet härom läte förleda sig att med säljaren in
gå en öfverenskommelse rörande ett köp af sam
ma ting). I dessa båda fall får följaktligen den 
senare köparen icke någon emot den lörste köpa
ren gällande rättighet, utan blott en rättighet emot 
säljaren, nemligen till skadestånd för sin bedragna 
väntan. Men man kan vidare tänka sig att tradi
tion skett till den senare köparen, d. v. s. alt säl
jaren, efter att med en person hafva öfverenskom- 
mit om försäljningen af något, ingår ett nytt aftal 
med en annan rörande samma tings försäljning, 
och ofverlemnar det åt denne senare. Äfven i 
detta fall måste det utan tvifvel medgifvas, att 
säljaren icke var berättigad att ingå det senare al- 
lalet, äfvensom att den senare köparen, i fall lian 
icke var i god tro, d. v. s. om lian kände, eller 
åtminstone borde känna, det med den förre köpa
ren ingångna aftalet, icke var berättigad att ingå 
en öfverenskommelse rörande ett köp af hvad ban 
visste, eller borde vela, redan vara försåld t till 
en annan. Deraf åter följer, att lian genom den
na olofliga öfverenskommelse icke kan förvärfva 
någon rättighet till det köpta. Äfven i detta fall 
bor derföre den förste köparen anses äga företrädes
rätt till detsamma. Deremot om den senare köpa
ren var i god tro, d. v- s. om han ej kände, eller



kunde känna, det med den förre köparen ingångna 
aftalet, kan åtminstone den borgerliga Lagen med 
skäl stadga, att lian genom den till honom skedda 
traditionen bör anses liafva vunnit Jus in re, och 
i följd deraf är berättigad att behålla det köpta, 
i hvilket fall således den förste köparen, som ge
nom det icke af tradition åtföljda aftalet endast 
erhållit en emot säljaren gällande rättighet, eller 
Jus ad rem, blott har att af honom bekomma 
skadestånd för sin förlust, men icke blir befogad 
att fråntaga den senare köparen det till honorn 
öfverlemnade föremålet för det ifrågavarande köpet.

I de fall, då öfverenskommelsen om ett köp 
icke genast åtföljes af tradition, kan det hända, 
att det sålda skadas, förstöres, eller förkorn mer, 
innan det blifvit till köparen afiemnadt. Frågan 
blir då, huruvida förlusten bör drabba säljaren 
eller köparen. I afseende på denna fråga är först 
och främst klart, att om någondera af kontrahen
terna sjelf varit vållande till den ifrågavarande 
försämringen, förstöringen, eller förskingringen, 
förlusten bör drabba honom. Således i fall det 
sålda är qvar i säljarens förvar, och det genom 
hans vållande skadas, förstöres, eller förkommer, 
bör ban vidkännas förlusten, emedan, då en kö
pare ingått en öfverenskommelse om ett köp af 
något, h vi I ket tills vidare förbi if ver i säljarens 
förvar, det alltid måste tänkas liafva skett under 
det förbehåll, att säljaren skall vårda detsamma 
med den grad af sorgfällighet, hviiken hvarje om
tänksam person använder på vårdandet af sin egen
dom. Häraf följer äfven, att om det sålda genom 
säljarens vållande skadas, utan att förstöras, bör 
köparen anses berättigad att efter behag antingen 
upphäfva köpet, eller låta det äga bestånd, mot



vilkor att af säljaren erhålla skadestånd för varans 
eller egendomens genom lians vållande undergång
na försämring. Säljaren blir då, enligt den Romer
ska Lagens uttryck, förbunden att prestera culpa 
levis. Om man deremot ville föreställa sig, att 
den ifrågavarande försämringen eller förstoringen 
skett genom köparens vållande (hvilket likväl knappt 
bör kunna hända, innan det sålda blifvit till ho
nom aflenmadt), är det lika klart, att förlusten 
borde blifva hans, och att han således borde an
ses förbunden att det oaktadt låta köpet äga be
stånd, och att uppfylla köpevilkoren. I fall åter 
ingendera af kontrahenterna varit vållande till det 
såldas försämring eller förstöring, och denna såle
des skett, antingen genom någon annan persons 
åtgärd, eller genom naturorsaker, hvilka båda fall 
vi här kunne sammanfatta under benämningen af 
olyckshändelse, casus, kan det på den liloso- 
fiska Rättslärans ståndpunkt svnas obestämdt och 
oafgjordt, huruvida förlusten bör drabba säljaren 
eller köparen. Detta måste derföre genom den 
borgerliga Lagstiftningen i en Stat bestämmas. Den 
Romerska Lagen (med hvilken åtskilliga nyare Lag
stiftningar i denna punkt öfverensstämma) stadgar, 
att förlusten i allmänhet bör drabba köparen, lik
väl med undantag af vissa fall, då den bör blifva 
säljarens. Dessa undantag äro de följande: Loda 
säljaren särskildt åtagit sig att vidkännas förlusten, 
om det sålda genom olyckshändelse skadas, för- 
störes, eller förkommer, innan det blifvit till kö
paren aflenmadt; 2:o då det såldas försämring eller 
förstöring är en följd af ett sådant inre i det
samma liggande fel, hvilket säljaren (antingen han 
sjelf känt det, eller ej) icke för köparen yppat, 
och hvilket ej var så uppenbart, att köparen utan



all svårighet hort genast märka det; (äfven i delta 
fall bör förlusten drabba säljaren, emedan man 
måste förmoda, att köparen, om han känt detta 
fel, antingen icke bade ingått öfverenskommelsen, 
eller åtminstone ej ingått den annorlunda, än un
der det förbehåll, att säljaren skulle ansvara för 
den försämring eller förstöring det sålda genom 
detta fel kunde undergå; hvartill äfven kommer, 
att säljaren, i fall han känt felet och ej yppat det 
för köparen, handlat bedrägligt, och i följd deraf 
ej har rätt att fordra att öfverenskommelsen skall 
äga bestånd); 3:o i fall sjelfva öfverenskommelsen 
om köpet, ehuru för öfrigt rättsgilltigt ingången, 
likväl ännu var i något hänseende ofullständig 
i det ögonblick, då det sålda skadades eller för
stördes. (Den kan åter vara ofullständig på tre 
sätt: a) i hänseende till varan, om den skulle 
mätas, vägas eller räknas, och detta ännu ieke 
skett i det ögonblick, då den förstördes; b) i hän
seende till priset, om detta ej var fullt bestämdt; 
och c) i hänseende till samtycket, om detta var 
gifvet under vissa vilkor, hvilka i det ögonblick, 
då varan förstördes, ännu icke voro uppfyllde). 
Härtill kan man 4:o lägga ännu det fall, då sälja
ren, efter de Romerske Juristerncs uttryck, är in 
ra o ra, d. v. s. då han uraktlåtit att vid den i 
öfverenskommelsen bestämda tiden allemna det 
sålda, och det efter denna tid genom olyckshän
delse förstöres. Härvid förekommer väl åter den 
redan i det föregående nämda skillnaden mellan 
ett skadligt och o s k a d 1 i g t dröjsmål. Det förra 
äger nemligen här rum, då det såldas förstöring 
så vida berott af säljarens dröjsmål, att den sanno
likt icke hade ägt rum, om säljaren i behörig tid 
aflemnat detsamma (t. ex. om säljarens hus efter



denna tid brinner upp, jemte varan, hvilken ban 
der förvarar): det senare åter, i fall det såldas 
förstöring icke berott af säljarens dröjsmål, utan 
sannolikt hade ägt rum, äfven i fall han vid den 
bestämda tiden hade aflemnat detsamma. Man 
kan i anledning deraf yrka, att säljaren blott i det 
förra, men icke i det senare fallet, bör vidkännas 
förlusten. Men härom gäller detsamma, som i det 
föregående blifvit nämdt med afseende på en lån
tagare, som uraktlåtit att i behörig tid återlemna 
det låntagna. Åtskillnaden mellan ett skadligt och 
oskadligt dröjsmål är nemligen väl i sig sjelf icke 
oriktig; men då det likväl ofta kan vara svårt att 
bestämdt afgöra, huruvida det sålda hade blifvit 
förstördt eller ej, i fall det vid den bestämda ti
den blifvit aflemnadt, och huruvida således dröjs
målet bör anses såsom skadligt eller oskadligt, och 
det dessutom alltid^ står i säljarens makt att und
vika den ifrågavarande förlusten derigenom, att 
han uppfyller aftalet, och på bestämd tid aflem- 
nar det sålda, kan den borgerliga Lagen utan obil
lighet stadga, att han skall vidkännas förlusten, 
så snart han är in mora, utan afseende på denna 
åtskillnad mellan skadligt och oskadligt dröjsmål.

Men det kan äfven hända, att det sålda icke 
före, utan först efter skedd tradition, genom olycks
händelse skadas eller förstöres. Det är klart, att 
denna förlust i allmänhet bör drabba köparen, 
såsom numera ägare af det han köpt. Dock bör 
äfven härifrån ett undantag göras för det fall, då 
denna skada eller förstöring var en följd af ett 
sådant inre fel, som säljaren, han må sjelf liafva 
känt det eller icke, ej för köparen yppat, och 
hvilket ej var så uppenbart, att köparen utan svå
righet bort kunna märka det. I sådant fall fordrar



billigheten, att köparen, så vida han ej uttryck
ligen förbundit sig att emottaga tinget sådant det 
är, utan afseende på dess möjliga fördolda fel, 
må anses berättigad att efter behag upphäfva öfver- 
enskommelsen, eller låta den äga bestånd, mot 
billig ersättning for livad ban genom det nu yppa
de felet förlorat. Dock bör den borgerliga Lagen, 
för att skydda säljaren mot alltför långvariga er
sättningsanspråk , utsätta en viss kort preskriptions
tid ifrån det köparen fick kunskap om felet, inom 
hvilken lian bör göra sin talan gällande, om af
seende på den skall göras.

I följd af de i det föregående uppgifna all
männa vilkoren för rättsgilltigheten af en öfver- 
enskommelse, miste ett köp anses ogilltigt, om en 
irring eller ett bedrägeri dervid ägt rum, d. v. s. 
i fall köparen, med eller utan säljarens vetskap, 
misstagit sig, antingen i afseende på hela före
målet, så att han trott sig köpa ett annat ting, 
än det var säljarens mening att afyttra, eller i af
seende på någon för tinget väsendtlig egenskap, 
så att han t. ex. köpt det såsom varande af guld, 
då det likväl icke är af guld, eller köpt en egen
dom, såsom varande af en viss rymd, eller ett 
qvantum spannmål såsom utgörande ett visst antal 
tunnor, och det efteråt befinnes, att uppgiften varit 
oriktig; eller om det sålda saknar vissa förmåner, 
livilka blifvit uppgifna såsom tillhörande detsam
ma; eller om det bar vissa väsendtliga olägenheter, 
livilka säljaren ej för köparen näint. I alla dessa 
fall måste köparen anses berättigad att efter behag 
antingen upphäfva köpet, eller låta det äga be
stånd emot billig skadeersättning.

O O

I fall af det sålda före dess tradition någon 
frukt eller afvel faller, uppkommer den frågan,



huruvida denna bör tillfalla säljaren eller köparen. 
Om denna frukt är en sådan, som vid öfverens- 
kora me Isens ingående kunnat med sannolikhet för
utses, oeh således vid prisets bestämmande af kon
trahenterna tagas i beräkning, kan det synas billi
gast, att den tillfaller köparen, så vida ej genom 
uttryckligt förbehåll annorlunda blifvit öfverens- 
kommet. Om den deremot vid köpets ingående 
icke kunnat med sannolikhet förutses, kan det sy
nas billigare, att den tillfaller säljaren. Men då 
det är svårt att i särskilda fall bestämd t afgöra, 
när det förra eller senare bör anses hafva ägt rum, 
och då de förra fallen utan tvifvel äro talrikare 
än de senare, så kan den borgerliga Lagen med 
afseende härpå i allmänhet stadga, att den frukt, 
som före traditionen faller af det sålda, skall till
falla köparen, då det således tillhör säljaren att 
vid prisets bestämmande på denna möjliga, ehuru 
osäkra och tillfälliga, afkastning göra ett tillbörligt 
afseende.

Vid aftal rörande köp kunna ofta tillägg göras, 
uttryckande vissa mellan kontrahenterna öfverens- 
komna vilkor eller förbehåll. Såsom sådana för
behåll nämnas af de Romerska Juristerna: l:o Pa
ctum reser va ti dom i nii, genom h vilket för- 
behålles, att det sålda, ehuru öfverlemnadt åt kö
paren, skall förbi if va säljarens egendom, till dess 
det blifvit betaldt; 2:o det aftal, genom hvilket 
säljaren förbehåller sig, att, om han det åslundar, 
få köpa tillbaka det sålda, antingen inom en be
stämd tid, eller när som helst, och antingen för 
försäljningspriset, eller utan detta vilkor; 3:o Pa
ctum protimiseos, genom h vi I ket förbehålles, 
att om köparen framdeles vill sälja det köpta, bör 
det först hembjudas åt säljaren, med företrädes



rätt för honom att köpa det, så vida han vill gifva 
och prestera detsamma, som hvarje annan köpare ; 
4:o Pactum constituti possessorii, genom 
hvilket betingas, att säljaren skall, såsom hyres
man, förblifva i besittning af det sålda; 5:o Pa
ctum ad die t io urs in diem, genom h vilket säl
jaren förbehåller sig att, i fall inom en viss tid 
någon annan köpare anmäler sig, vara berättigad 
att, om han dervid finner sin fördel, antaga den
nes anbud; och 6:o Pacturn commissorium, 
b varigenom betingas, att köpet skall återgå, i fall 
köpeskillingen ej inom eu viss tid är betald. Ett 
ganska vanligt förbehåll är äfven det, medelst 
hvilket något säljes på hvad man kallar öppet 
köp, d. v. s. då köparen tager något på prof, 
mot förbehåll, att inom en viss tid få återleinna 
det, om lian ej finner sig nöjd dermed.

Lega och Hyra.

LegaochHyra, L o c a t i o C o n d u c t i o r e i, 
är ett aftal, genom hvilket en person, hvilken här 
kallas Utlcgare, Locator, åt en annan, hvil
ken kallas Hyresman, Conductor, lemnar en 
res non fungibilis till begagnande för nå
gon längre eller kortare tid, mot förbehåll 
att derefter återbekomma samma individuella 
ting, och att derjemte erhålla en så kallad Ilyra, 
såsoin betalning för tingets begagnande. Det är 
härvid genast klart, att detta aftal utgör ibland 
Bytesaftalen rörande ting det motsvarande emot 
Län ibland Gåfvoaftaien rörande ting, emedan båda 
bandia om det temporära begagnandet af en 
res non fungibilis, och att det torra åtskiljer 
sig ifrån det senare endast genom det, som gör



det förra till ett Bytesaftal, pemligen den be
tingade vedergällningen för tingets begagnande, 
b vilken vid ett Lån icke äger rum. Derfore blifva 
ock de rättsbestämningar, h vilka gälla om Lega och 
Hyra, desamma som de, hvilka blifvit liämde 
rörande Lån, med undantag blott af de skiljaktig
beter, hvilka liafva afseende på den betingade Hy
ran, eller bero af denna.

I följd af detta aftals begrepp förekomma vid 
detsamma trenne momenter, på hvilka man bar 
att fästa sin uppmärksamhet, nemligen l:o det, 
som utleges, 2:o den för dess begagnande be
tingade vedergällningen eller Hyran, och 3:o sjelf- 
va af ta lets art och beskaffenhet.

Het som utleges måste, enligt hvad redan 
är nämdt, vara en res non fungibilis, hvilken skall 
in specie âterlemnas. Men denna res non fungibi
lis kan här, likasom vid ett lån, vara antingen en 
res corporalis, eller en res incorporalis, och i det 
förra fallet, antingen en res mobilis eller en res 
immobilis. Vidare är klart, att utlegaren, likasom 
långifvaren vid ett lån, förblifver ägare af sjelfva 
det individuella tinget, och således ej åt hyres
mannen öfveilåter sin egendomsrätt till detta ting, 
utan blott rättigheten till dess temporära begag
nande. Egentligen handlar detta aftal, likasom 
lån, blott om nyttjandet af ett ting. Emed- 
lertid betingas det dock ganska ofta, att äfven den 
afkastning, hvilken under hyrestiden kan vin
nas af det hyrda, skall tillfalla hyresmannen; men 
i alla sådana fall kan aftalet sägas innebära på en 
gång en hyra af tingets bruk eller nyttjan
de, och ett köp af dess afkastning, emedan 
denna afkastning blir en del af hyresmannens 
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egendom, hvtlken han ej blir förhanden att åter- 
lemna, utan får för alltid behålla, förtära eller 
föryttra. Hyran måste då tänkas utgöra på en 
gång en vedergällning för tingets nyttjande, och 
en betalning för egendomsrätten till den under 
hyrestiden af detsamma påräknade afkastningen.

Hvad sjelfva nyttjandet beträffar, så kan ett 
ting utlegas antingen blott till ett bes tä nid t bruk , 
eller (hvilket är det vanligaste) till hvad bruk 
som lie 1st, blott under det förbehåll, att det ej 
skadas eller förstöres. I hänseende åter till hyres
tiden kan ett ting utlegas, antingen på absolut 
bestämd tid (t. ex. ett år, en månad o, s. v.); 
eller på r e 1 a t i f t bestämd t i d, då tiden b lott 
är bestämd i förhållande till något annat, somrör 
utlegaren, eller hyresmannen, eller något utom dem 
varande, (t. ex. då någon arrenderar en egendom 
för sin lifstid, eller för utlegarens lifstid o. s. v.); 
eller ändteligen på obestämd tid, då utlegaren 
förbehåller sig att när som helst kunna återfordra 
det utlegda; (i hvilket fall dock den borgerliga 
Lagen kan, vid frågan om arrende af jordegendom, 
utsätta en viss så kallad fardag, såsom den tid, då 
arrendatorn, efter skedd uppsägning, bör frånträda 
egendomen). Hå något blifvit utlegdt på absolut eller 
relatift bestämd tid, kan, sedan denna tid tillända-* 
lupit, liyresaftalet förnyas eller förlängas, hvilket 
kallas relocatio. En sådan förnyelse af ett liyres- 
aftal kan antingen utgöra en relocatio ex p r e s s a, 
då den sker genom en uttryckligen ingången ny 
öfverenskommelse mellan paciscenterna, eller en 
relocatio tacita, då, utan någon sådan uttryck
lig öfverenskommelse, hyresmannen behåller det 
hyrda utöfver den bestämda tiden, och utlegaren 
icke återfordrar det. I detta fall måsLc nemligen



hyresmannens uraktlåtande att återlemna det hyr
da, och utlegarens uraktlåtande att återfordra det, 
betraktas såsom innebärande ett å Ömse sidor på 
negatift sätt gifvet tyst samtycke till hyresaftalets 
förnyande. Huruvida aftalet i sådant fall bör an
ses förnyadt för någon bestämd tid, eller blott 
för obestämd tid, d. V. s. blott till dess utiegaren 
återfordrar det utlegda, måste genom den borger
liga Lagen i en Stat afgöras, hufvudsakligen med 
afseende på den olika beskaffenheten af det ut
legda, och det vanliga bruket vid dess utlegande. 
Den kan t. ex. stadga, att en sådan relocatio tacita 
i hänseende till ett rum, eller ett hus, skall an
ses gälla för eLt halft år, i hänseende till en jord
egendom för ett år, i hänseende till de llesta res 
mobiles åter endast för obestämd tid, eller till 
dess de af utlegaren återfordras»

Den betalning, hvilken vid ett hyresaftal 
erlägges för det ifrågavarande tingets begagnande, 
får, efter den olika beskaffenheten af det utlegda, 
flera olika namn, t. ex. af lega, hyra, arrende, 
afrad o. s. v. Den kan utgöras antingen af pen
ningar, eller af andra ting, t. ex. spannmål o. s. v. 
Dess belopp måste naturligen bestämmas genom 
ett förenad t afseende på den nvtta, (vare sig blott 
usus, eller både usus och fruetus), hvilken un
der hyrestiden kan vinnas af det utlegda, och den 
försämring det under denna tid kan undergå 
genom dess nyttjande, genom nötning o. s. v. Men 
med afseende på dessa t ven ne momenter kan den 
bestämmas antingen absolut eller relatift. Den 
är absolut bestämd, då den utgör es af en be- 
stämd q va n ti tet penningar eller varor, som för en 
viss tid skall erläggas, t. ex. om en egendom ut
arrenderas för 100 Riksdaler, eller 100 tunnor



spannmål om året. Deremot är den relatift be
stämd, då det betingas, att en viss del, t. ex. 
hälften eller tredjedelen, af egendomens blifvande 
afkastning skall erläggas såsom hyra, i hvilket fall 
således denna kan Llifva det ena Aret större, det 
andra åter mindre, i den mån afkastningen ökes 
eller minskas. Den är t. ex. på detta sätt relatift 
bestämd, då en jordegendom lemnas åt någon på 
så kalladt hälftenbruk, hvilket aftal dock tillika 
har en viss likhet med ett Bolag, i fall ägaren 
består någon del af utsädet o. s. v., emedan äga
ren och brukaren då kunna sägas sammanskjuta 
hvar sin del af sin egendom, för att sig emellan 
dela den blifvande afkastningen.

Hvad sjelfva af La lets beskaffenhet angår, så 
måste lega och hyra, på samma sätt som byte och 
köp, betraktas såsom ett konsensual-kontrakt, eller 
såsom juridiskt bindande genom sjelfva aftalets in
gående, och således äfven före det verkliga öfver- 
lemnandet af det utlegda åt hyresmannen. Det 
skäl, hvårföre ett lån af den borgerliga Lagen be
traktas såsom ett real-k on trakt, nemligen att lån- 
gifvaren visar låntagaren en välvilja, för hvilken 
han icke åtnjuter någon vedergällning, bortfaller 
vid ett hyresaftal, der utlegaren genom den be
tingade hyran erhåller en motsvarande vedergäll
ning för den fördel, hvilken hyresmannen kan 
vinna genom begagnandet af det hyrda.

I afseende på frågan om ansvaret för den för
sämring eller förstöring det utlegda under hyres
tiden kan undergå, gälla i allmänhet samma rätts- 
bestämningar för lega och hyra, som för lån. En 
hyresman «►blir nemligen, af samma skäl, som en 
låntagare, förhunden att ersätta den försämring 
eller förstöring, hvilken det hyrda undergått, an



tingen derigenom, att han uppsåtligen skadat, 
förstört, hortgifvit eller föryttrat detsamma, eller 
genom lians vårdslöshet i dess förvarande och 
behandling, eller ändteligen genom hans kon- 
traktsstridiga bruk af detsamma, d. v. s. om 
han antingen nyttjat det på annat sätt, eller be
hållit det en längre tid, än genom aftalet var be- 
tingadt. I hänseende till graden af præstatio 
culpæ äger likväl en åtskillnad rum mellan en 
låntagares och en hyresmans förbindelse. Då nem- 
ligen en hyresman icke, i likhet med en låntagare, 
åtnjuter en välvilja för hvilken han ej ger någon 
vedergällning, utan genom hyran erlägger en be
talning för begagnandet af utlegarens egendom, 
livarigenom fördelen här blir ömsesidig och lika 
för båda kontrahenterna, sa blir deraf en följd, att 
en hyresman icke, i likhet med en låntagare, bör 
anses förbunden att prestera culpa le vissi ma, 
utan blott att prestera culpa levis, d. v. s. att 
för det hyrdas bevarande iakttaga den grad af sorg- 
fällighet, hvilken en ordentlig och omtänksam per
son vanligen använder för vårdandet af sin egen
dom, och att ersätta den skada eller förstöring 
det undergått genom uraktlåtandet af denna sorg- 
lallighet. Då en hyresman, som uppsåtligen eller 
genom vårdslöshet skadar det hyrda, eller nyttjar 
det på kontraktsstridigt sätt, derigenom bryter 
det ingångna aftalet, måste utlegaren i sådana 
fall äfven anses berättigad att, utan afseende på 
den bestämda hyrestiden, genast uppsäga aftalet, 
och återtaga det utlegda. Deremot är utlega
ren icke berättigad att af hyresmannen fordra 
någon ersättning för den försämring eller förstö
ring det utlegda lidit genom kon tra ktsenlig t 
bruk (emedan hyran redan måste anses inne



bara en ersättning för den) ; eller genom utlegarens 
eget vållande (i fall detta någon gång här kan 
äga rum); eller genom olyckshändelse (d. v. s. 
genom någon al både utlegaren och hyresmannen 
oberoende orsak, den må för öfrigt bestå i en 
naturhändelse, eller en intelligent varelses verk-" 
samhet). Såsom undantag härifrån gäller dock, 
att en hyresman, likasom en låntagare, bör anses 
förbunden att stå faran äfven för det hyrdas för
sämring eller förstöring genom olyckshändelse, i 
fall han särskildt förbundit sig dertill; i fall han 
nyttjat det hyrda på kontraktsslridigt sätt, eller 
är in mora, d. v. s, om han, oaktadt utlegarens 
an fordran (då således ej någon reloeatio tacita kan 
antagas) uraktlåtit att vid hyrestidens slut åter- 
lemna det hyrda; och ändteligen i fall han, utan 
att vara dertill berättigad, till någon annan ut- 
legt detsamma.

Under hyrestiden är hjTesmannen rättmätig 
innehafvare al det hyrda. Ägaren är derföre, då 
hy restiden är antingen absolut eller relalift bestämd , 
ej berättigad att återtaga det utlegda förr än den
na tid tilländalupit, så vida ej hyresmannen ge
nom uraktlåtet uppfyllande af de betingade vil- 
koren förverkat sin rätt. Delta oaktadt stadgar 
dock den Romerska Lagen (i likhet med flera 
nyare, efter densamma bildade Lagstiftningar), att 
om en egendom genom försäljning öfvergår ifrån 
en ägare till en annan, den nye ägaren må kun
na upphäfva ett af den förre ingånget hy resa fiai, 
fastän hyrestiden ej är förfluten, elier att, såsom 
man uttryckt det, köp bryter legostämma. Det 
tillhör oss ej här att undersöka, huruvida, och 
med hvilka inskränkningar eller undantag, den 
borgerliga Lagen kan äga skäl att loreskrifva detta.



Men afven der detta i allmänhet är stadgadt, hör 
det likväl vara en hyresman tillåtet, att i hyres- 
aftalet göra det särskilda förbehåll, att ägaren un
der hyrestiden ej må sälja egendomen annorlunda, 
än under vilkor af det ingångna hyresaftaiets orub
bade bestånd, till dess den absolut eller relatift 
bestämda tiden tilländalupit. De olägenheter, 
jivilka häraf möjligtvis kunde föranledas, kunna 
förekommas derigenom, att den borgerliga Lagen 
bestämmer ett maximum för hyrestiden vid vissa 
slags hyresaftal, t. ex. arrende af jord, dock all
tid med förbehållen rätt för kontrahenterna till 
aftalets förnyande efter denna tids förlopp.

Den, som hyrer något af en annan, gör det 
naturligtvis under den förutsättning, alt det hyrda 
skall vara brukbart till det der med. åsyftade ända
målet, och att hyresmannen skall utan sin skada 
kunna begagna sig deraf, och han kan derföre med 
skäl fordra i att utlegaren skall ansvara för denna 
det utlegdas brukbarhet och oskadlighet. Deraf 
följer, att i allmänhet taget, och blott med un
dantag af de fall, då utlegaren vid aftalets ingå
ende förklarat, att han ej kan ansvara för det ut
legdas brukbarhet, och hyresmannen samtyckt att 
det oaktadt emottaga detsamma, måste, i fall det 
utlegda befinnes hafva något sådant fel, som gör 
det oanvändbart för det åsyftade ändamålet, eller 
af hvilket hyresmannen eljest tager skada, banan- 
ses berättigad att, om han det vill, genast upp- 
häfva hyresaftalet, och att derjemte, antingen han 
■vill upphäfva detsamma, eller låta det äga be
stånd, af utlegaren erhålla ersättning för den skada 
han lidit. Att denna rättighet måste tillkomma 
hyresmannen, i fall utlegaren förut kände felet, 
är först och främst klart, emedan utlegaren i så-
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dant fall begick ett bedriigeri, då bail uraktlät att 
vid aflalets ingående för hyresmannen yppa felet; 
men äfven om utlegaren ej kände detsamma, kan 
lian dock ej derigenom befrias ifrån den genom 
sjelfva naturen af ett hyresaftal gifna ansvarigheten 
för det utlegdas brukbarhet och oskadlighet.

I fall någon utleger det, som tillhör en an
nan, utan att dcrtill hafva erhållit ägarens sam
tycke, så är klart, att då utlegaren ej hade rätt 
att utlega, och hyresmannens nyttjande rätt till 
det hyrda måste härledas af utlegarens rätt att 
utlega detsamma, ett sådant aftal måste vara ogill- 
tigt, och ägaren således vara berättigad att när 
som helst af hyresmannen, såsom orättmätig inne- 
hafvare, återtaga sin egendom. Det är vidare 
klart, att den som olofligen utlegde, blir ansvarig 
for ail skada, som det utlegda lidit, ej blott om 
den skett genom hans eget eller hyresmannens vål
lande, utan äfven om den skett genom olyckshän
delse. Hvad åter hyresmannen beträffar, så måste 
denne, i fall lian icke var i god tro, d. v. s. om 
han visste, eller borde veta, att utlegaren icke 
var befogad att utlega det ifrågavarande tinget, 
anses lika straffbar, som utlegaren och lika an
svarig som han för all den skada tinget lidit, hvar- 
af följer,, att i sådant fall ägaren blir berättigad 
att utkräfva sitt skadestånd af hyresmannen, i fall 
det icke, eller icke utan svårighet, kan bekommas 
af utlegaren. I fall åter hyresmannen var i god 
tro, d. v. s. om han ej visste, eller kunde ivela, 
att utlegaren icke hade någon rättighet att utlega 
det, hvarom frågan är, så blir väl aftalet ogi 11- 
tigt, och ägaren berättigad att återtaga sin egen
dom; men hyresmannen, såsom en redlig, ehuru 
©rättmätig inuehafvare, bör då ej anses förbunden



till någon annan skadeersättning, än den, hvilken, 
enligt det förut anförda, åligger hvarje hyresman. 
I detta fall blir derföre ägaren väl berättigad att 
för den skada tinget lidit genom hyresmannens 
vållande, efter behag utkräfva skadestånd af hyres
mannen eller af utlegaren, och att af den ene taga 
livad som brister hos den andre; men för den 
skada tinget lidit utan hyresmannens vallande, 
d. v. s. antingen genom olyckshändelse, eller 
genom utlegarens vallande, har han endast 
att fordra skadestånd af utlegaren. Har den i god 
tro varande hyresmannen förskottsvis betalt något 
på hyran, så kan den positiva Lagen, i anledning 
af en billighetens fordran, stadga, att ägaren bör 
återbetala honom detta, då han återtager sin egen
dom, dock med förbehåll af ägarens rätt att äfven 
för denna utbetalning bekomma ersättning af ut
legaren.

I fall någon utleger något åt tvenne, och så
ledes fråga uppkommer, hvilketdera aftalet skall 
blilva bestående, det tidigare, eller det senare, så 
måste denna fråga besvaras på ett sätt, som ofver- 
ensstämmer med livad förut blifvit liämdt rörande 
de fall, då någon sålt samma ting till tvenne. 
Om nemligen tradition ännu ej skett till någon
dera hyresmannen, måste det tidigare hyresaftalet 
äga företrädesrätt framför det senare, äfvensom i 
fall tradition redan skett Lill den förste hyres
mannen; i hvilka fall således den senare hyres
mannen blott har att af utlegaren fordra skade
stånd för livad han lidit genom sin bedragna vän
tan. Äfven om tradition skett till den senare hyres
mannen måste, i fall han icke var i god tro, d. v. s. 
oin han kände, eller borde känna, det förut med 
en annan ingångna aftalet, det senare hyresaftalet



anses såsom ogilltigt, emedan det å båda kontra-v 
henternas sida innebär ett uppsåtligt förnärmande 
af den förste hyresmannens rätt. Deremot, i fail 
den senare hyresmannen, till hvilken tradition skett, 
var i god tro, d. v. s. om han ej kände, teller 
kunde känna, det med en annan förut ingångna 
aftalet, kan den borgerliga Lagen, efter analogien 
af h vad som gäller rörande en försäljning af något 
till en i god tro varande senare köpare, med skäl 
stadga, att den senare hyresmannen må behålla 
det hyrda, i hvilket fall således den förre hyres
mannen blott blir berättigad att af utlegaren er
hålla skadestånd för livad han derigenom förlorat.

Likasom ägaren icke är berättigad att af en 
rättmätig hyresman, som uppfyller alla genom af- 
lalet bestämda vilkor, återtaga det utlegda före 
den bestämda tidens förlopp; äfvenså är i allmän
het en hyresman ej heller berätligad att före hyres
tidens slut uppsäga aftalet och öfvergifva eller åter- 
lemna det hyrda. Härifrån måste man dock undan
taga de fall, da det hyrda utan hyresmannens 
vållande förlorar sin brukbarhet för det åsyftade 
ändamålet, t, ex, om det hyrda huset blir så bo- 
fälligt, att det ej mer kan bebos, och ägaren ej 
vill eller kan iståndsätta detsamma.

I fail utlegaren, i följd af villfarelse eller be
drägeri, oriktigt uppgifvit beskaffenheten af det 
utlegda, t. ex, om han uppgifvit en utlegd jord
egendom såsom större än den är, tillagt den för
måner, hvilka den ej verkligen äger, eller icke 
yppat väsendtliga olägenheter, med hvilka den är 
betungad, måste hyresmannen anses berättigad att 
efter behag uppsäga aftalet, och utkräfva skade
stånd för livad han derigenom förlorat, eller låta
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aftalet äga bestånd mot en lämplig nedsättning af 
den betingade hyran.

Om tvenne eller flera personer hyrt något till 
gemensamt begagnande, blilva de i enlighet med 
det, som förut blifvit nämdt om låntagare, soni huit 
något till gemensamt nyttjande, gemensamt an
svarige för detsamma, pu det sätt, som genom 
sjelfva aftalet blifvit bestämdt.

Ofta kan det hända, att den, som hyrt nå
got af en annan, sjelf utleger detsamma, eller nå
gon del deraf, åt en tredje. Detta nya aftal kal
las sublocatio: den primitive hyresmannen, som 
utleger det hyrda åt en tredje, får här namn af 
sublocator, och den åt hvilken han utleger det, 
kallas subconductor. Huruvida en hyresman 
skall vara berättigad, eller ej, att på detta sätt 
till en annan utlega det hyrda, bör vid hyres- 
aftalets ingående bestämmas. Den borgerliga La
gen kan i afseende på denna punkt antingen stad
ga, att sublokation skall anses för tillåten, så vida 
ej utlegaren förbehållit sig, att den ej må äga rum, 
eller ock tvertom, att sublokation ej skall anses 
tillåten, så vida ej utlegaren gifvit hyresmannen 
särskild tillåtelse dertil'1. Båda dessa stadganden 
förekomma ömsom i de borgerliga Lagstiftningarne, 
ehuru det förra är vanligast. I de fall, då en 
sublokation tillätes, blir i allmänhet den pri
mitive hyresmannen icke genom densamma befriad 
ifrån sin ansvarighet mot utlegaren, i afseende på 
hyrans betalning, och ersättningen af den skada 
det hyrda kan lida genom hans egen eller subcon
ductors åtgärd: han blir således ansvarig äfven 
för den skada det lidit genom subconductor, och 
är icke berättigad att hänvisa utlegaren till sub- 
conductor till hyrans eller skadeersättningens ut



bekommande. Deremot om en hyresman med äga
rens samtycke öfverlemnar det liyrda åt en tredje, 
mot det vi Ikor, att denne tredje Öfvertager den 
förre hyresmannens hela förbindelse, både i af- 
seende på hyrans betalning och ansvaret för det 
hyrda, och att således den förre hyresmannen blir 
befriad från sin förbindelse; så utgör detta icke 
en sublokatiön, utan ett öfverfly tta nde eller 
transporterande af det primitiva hyresaftalet 
på en annan person, hvilken då träder i samma 
förhållande till ägaren, som det, hvaruti den pri
mitive hyresmannen förut stod, och således icke 
blir subconductor under den primitive hyresman
nen, utan sjeif blir egentlig hyresman. Det är 
klart, att en sådan öfverflyttning af ett hyresaftal 
på en annan person aldrig rättsenligt kan ske utan 
den primitive utlegarens samtycke, emedan frågan 
här är om ingåendet af ett nytt af tal mellan 
utlegaren och en tredje person, hvartill bådas sam
tycke måste erfordras.

Emphy te vsis.

Den väsendtliga åtskillnaden mellan ett köp 
och ett hyresaftal består, enligt det föregående, 
deruti, att det förra utgör en abalienation af en 
rättighet till ting för alltid, mot en viss summa 
penningar, hvaremot det senare blott innebär ett 
bortlemnande af tingets temporära begagnan
de mot en betingad vedergällning derför. Men 
det gifves äfven ett aftal, som på ena sidan kan 
betraktas såsom ett slags köp, men derjemte på 
den andra har en viss likhet med ett hyresaftal, 
och således kan anses såsom något mellanliggande 
mellan båda, af hvilket skäl det här, i samman-



hang med dessa båda aftal, bör åtminstone med 
några ord nämnas. Detta är den i den Romer
ska Lagen så kallade Emphytevsis, eller Con
tractus Empli y tevseos. Härmed menas det 
aftal, genom livilket någon åt en annan för all
tid Öfverlemnar hela besittnings- och nytt
jande rätten till en jordegendom, under för
behåll af egendomens vidmakthållande och 
förbättrande, samt af en viss årlig afgifts 
e r 1 ä g g a n d e. Den som lemnar egendomen åt den 
andre, kallas Dominus emphytevseos; den 
åter, som emottager den, får namn af Emphy- 
tevta. Ilans rättighet till egendomen, äfvensom 
sjelfva egendomen, och aftalet om densamma, kal
las Emphy te vsis. Detta aftal kan på ena sidan 
betraktas såsom ett slags försäljning, emedan det 
handlar om en abalienation af en rättighet för 
alltid. Men det åtskiljer sig på den andra ifrån 
en egentlig försäljning, och liknar ett hyresaftal, 
dels derigenom, att man här icke afhänder sig 
hela ägande rätten, och dels derigenom, att man 
förbehåller sig en viss årlig afgift af egendomen, 
samt att densamma skall vidmakthållas och för
bättras. I det Romerska Rättssystemet uttryckes 
detta på det sätt, att dominus emphy te vseos till 
emphytevta afstått dominium utile, men sjelt 
behåller dominium directum. I likhet med 
både köp och lega, betraktas äfven detta aftal så
som ett konsensaalkontrakt: genom sjelt va öfver- 
enskommelsens ingående får emphytevla således 
Jus ad rem, eller en emot dominus eraphytevseos 
gällande rättighet att fordra aftalets uppfyllande; 
h vare mot han först genom traditionen erhåller Jus 
in re, eller sjelfva det på honom öfverllyttade 
dominium utile.



Petta dominium utile innefattar rättigheten, 
ej blott till ususfruptus, d. v. s. allt bruk och 
nyttjande af egendomen, samt all den afkastning 
af densamma kan vinnas, utan ock till vidtagan
det af alla sådana förändringar med egendomen, som 
låta förena sig med dess vidmakthållande och för
bättring. Härmed följer äfven for Emphytevta rät
tigheten att genom gåfva, byte, försäljning, förpant- 
ning o. s. v. åt en annan, (så vida denne af domi
nus emphytevseos godkänues) öfverlåta sitt domi
nium utile, och på honom öfverflytta ansvaret för 
egendomens vidmakthållande och förbättrande, 
samt den årliga afgiftens erläggande. För domi
nus emphytevseos åter utgör denna afgift egentli
gen ett erkännande af hans dominium directum, 
eller han får den, enligt den Romerska Lagens 
uttryck, in recognitionem dominii directi.

En emphvtevsis kan upphöra, antingen der- 
igenom, att emphytevta icke uppfyller sin förbin
delse i afseende på egendomens förbättrande och 
afgiftens erläggande, samt derigenom förverkar sin 
rätt; eller derigenom, att dominus emphytevseos 
åter inlöser det föryttrade dominium utile; eller 
derigenom, att emphytevta genom köp eller gåfva 
o. s. v. får äfven dominium directum, och således 
den fulla äganderätten; eller änd tel igen derigenom, 
att dominium directum och dominium utile möj
ligtvis kunna genom häfd blifva förenade hos en 
och samma person.

F ö r s t r a c k n i n g mot Ränt a.

Försträckning mot Ränta, Contractus 
usurarius, är ett aftal, medelst h vil ket en per
son, som här kallas Borgenär, Creditor, lemnar



en annan, som kallas Gäldenär, Debitor, en res 
fungibilis, mot vilkor att framdeles åter bekom ma 
ett ting af samma slag, myckenhet och värde, 
samt att derjemte erhålla en betalning för den för
del Gäldenären haft af försträckningen, hvilken 
betalning då kommer att för Borgenären utgöra 
ett slags frukt eller afkastning af det försträckta. 
Denna afkastning får namn af Ränta, Intresse, 
Usina, och sjelfva det till försträckning lemnade 
kallas, i synnerhet då det består af en summa 
penningar, Hufvudstol, Kapital, Sors. Försträck
ning mot Ränta utgör hland Bylesaflalen det mot
svarande mot Försträckning utan Ränta bland 
Gåfvoaftalen. Det förra åtskiljer sig ifrån det se
nare endast genom det, som gör det förra till ett 
Bytesaftal, nemligen den betingade Räntan, hvii- 
ken vid det sistnämda aftalet icke äger rum.

Vid detta aftal förekomma åter (likasom vid 
köp och lega) tre momenter, på hvilka man har 
att fästa sin uppmärksamhet, nemligen l:o det för
sträckta, 2:o den deror betingade räntan, och 
3:o sjelfva aftalets beska Renhet.

Hvad det förstnämda beträffar, så måste det, 
som till försträckning lemnas, vara en res lungi- 
bilis, hvarigenom detta aftal åtskiljer sig ifrån ett 
b yresa f tal. Häraf följer, att gäldenären blir ägare 
af sjelfva det individuella tinget, h va re möt borge
nären förblifver ägare af tinget in genere betrak- 
tadt, hvilket är detsamma, som att han är be
rättigad att återfå ett t ng af samma slag, mycken
het och värde. Det försträckta kan för öfrigt vara 
hvad slags res fungibilis som helst, spannmål, pen
ningar o. s. v. Gäldeniren blir förbunden att åter
betala, ej blott ett ting ;af samma värde, utan äl
ven af samma slag odh myckenhet, så vida ej



borgenären sjelf samtycker att emottaga sin betal
ning i något ting af annat slag än det till för
sträckning lemnade. Vanligast utgores emedlertid 
det, som till försträckning lemnas, af penningar.

IIvad vidare den betingade räntan beträf
far, så utgör den en betalning, hvilken gäldenären 
erlägger för den fördel han drager af att under 
någon längre eller kortare lid för sina ändamål 
använda det till försträckning lemnade. Då det 
är klart, att denna fördel blir för gäldenären dess 
större, ju större det Lill försträckning lemnade kapi
talet är, och ju längre tid han får begagna sig 
deraf, så bestämmes räntans belopp naturligen af 
kapitalets storlek i förening med tidens längd, och 
utsattes derföre vanligen till en viss del (vissa 
procent) af kapitalet om året. Räntan kan betrak
tas, på ena sidan, i hänseende till gäldenären, så
som en betalning, hvilken han har att erlägga för 
den fördel han drager af det försträcktas använd
ning, och på den andra, i hänseende till borge
nären, såsom lians ersättning för den nytta, hvil
ken han sjelf kunnat draga af det försträckta, om 
lian behållit det, och t. ex. användt det i någon 
näringsgren. Men då man betraktar räntan såsom 
borgenärens ersättning för den fördel han sjelf kun
nat draga af det till försträckning lemnade, måste 
inan tillägga ännu ett moment, på hvilket vid rän
tans bestämmande ett billigt afseende bör göras. 
I fall nemligen borgenären sjelf hade användt sitt 
kapital i någon näring, så hade han, för att deraf 
hemta någon afkastning, nödgats använda ett mer 
eller mindre mödosamt arbete. Då han åter mot 
en betingad ränta åt en annan öfverlemnar sitt 
kapital, liemlar han deraf en afkastning, utan att 
for dess erhållande behöfva använda något egent-



ligt arbete; livaremot detta arbete nu kan anses 
falla på gäldenären, så vida han af det emottagna 
kapitalet skali hcmta någon vinst. Deraf följer, 
att man, for att enligt billighetens fordran be
stämma räntans belopp, rätteligen bör ifrån hela 
den vinst borgenären kunnat i någon näring hem- 
ta af kapitalet, göra ett afdrag, svarande emot 
värdet af det arbete han då skulle nödgats använ
da, och ifrån hvilket han nu är befriad, men hvil
ket gäldenären i stället måste underkasta sig. Detta 
afdrag bör här anses såsom gäldenärens naturliga 
och billiga vinst, hans arbetslön för det arbete 
han måste använda, för att af det emottagna kapi
talet erhålla någon afkastning. Det är således egent
ligen den efter detta afdrag återstående vinsten, 
som bör bestämma räntans rätta belopp. Dessa 
båda momenter kunna väl vanligtvis icke med full 
noggrannhet beräknas. Men en ungefärlig eller 
approximatif bestämning af deras belopp är 
dock utan tvifvel möjlig, och man företager alltid 
en sådan, då man bedömmer en viss betingad 
ränta såsom billig eller obillig, och i senare fallet 
såsom alltför hög, eller alltför låg; äfvensom Sta
ten måste ledas af en sådan ungefärlig beräkning, 
då den under namn af laglig ränta stadgar ett 
maximum, hvilket den ej må öfverskrida. Såsom 
ett tredje moment, hvilket vid räntans bestäm
mande kommer i fråga, kan man ändteligen näm
na, att den naturligen måste höjas, i fall borgenä
ren, antingen är i någon betydligare mån osäker 
om sjelfva kapitalets äterbekommande, eller måste 
frukta att återbekomma det till sitt värde lorrin- 
gadt, genom det gångbara myntets fallande värde. 
Men detta moment kan dock blott betraktas såsom 
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oväsendtligt eller tillfälligt, emedan det icke är 
nödvändigt att borgenären alltid, och under alla 
förhållanden, skall nödgas befara dessa olägenheter.

Enligt en ungefärlig beräkning af de nämda 
momenterna, skulle, om ej särskilda omständig
heter rubbade förhållandet, den i allmänhet 
gångbara penningräntan bos elt Folk sjelf- 
mant, eller genom frivillig öfverenskommelse mel
lan kontrahenterna, reglera sig till det belopp, 
som är med billigheten öfverensstämmande. Rän
tans storlek i förhållande till det försträckta kapi
talet skulle på detta sätt naturligen blifva olika 
hos särskilda Folk, eller hos ett och samma Folk 
vid särskilda tider, med afseende på den olika af- 
kastning, som hos särskilda Folk, eller hos ett och 
samma Folk vid särskilda tidpunkter, i de för
nämsta näringsgrenar kan dragas af ett och sam
ma kapital, det olika arbete, som dertill kan er
fordras, och den olika grad af säkerhet, man kan 
anses äga om kapitalets återbekommande, och om 
myntvärdets orubbade fort varande. Emed lertid 
beror dock den vanliga penningräntan i ett land 
icke ensamt häraf, utan tillika af den större eller 
mindre tillgången på penningar, och af förhållan
det mellan antalet af dem, som kunna gifva för
sträckningar, och af dem, som behöfva sådana. I 
fall nemligen tillgången på penningar i ett land 
är större, än näringarnes behofkräfver, och i fall 
antalet af dem, som kunna lem na försträckningar, 
är stort, i jemförelse med antalet af dem, som be
höfva sådana, kommer den vanliga räntan att ned
falla under det, som eljest skulle utgöra dess rätta 
belopp. Der åter tillgången på penningar är ringa, 
och antalet af dem, som behöfva försträckningar 
är stort, i jemförelse med antalet af dem, som



kunna lemna sådana, kommer penningräntan att 
uppstegras utöfver hvad som eljest skulle utgöra 
dess rätta belopp. Det är ett sådant räntans upp- 
stegraude man kallar Ocker *). För att före
komma en sådan, i synnerhet för den fattigare 
folkklassen tryckande uppstegring af räntan, har 
man i de flesta Stater ansett nödigt att stadga ett 
maximum, (bestämdt till vissa procent om året), 
liviIket den betingade räntan ej må öfverstiga, 
samt att såsom ocker bestraffa en högre räntebe- 
räkning. Huruvida ett sådant stadgande är lämp
ligt eller ej, är en fråga, hvilken, med afseende 
på olika omständigheter och förhållanden, torde 
hos särskilda Folk böra på olika sätt besvaras. I 
ett hänseende är dock en genom Lagen gifven be
stämning af räntan öfverallt nödig, nemligen en 
bestämning af huru stor ränta förmyndare, eller 
andra, som under eget ansvar förvalta främmande 
egendom, böra erlägga å det hos dem innestående 
kapitalet.

Hvad sjelfva aftalet beträffar, så kan en för
sträckning mot ränta, på samma sätt, som förut 
blifvit nämdt om försträckning utan ränta, leinnas 
antingen på helt och hållet obestämd tid, d. v. s.

*) Såsom ett slag af ocker liar man äfven ansett den 
i den Hoinerska Lagen så kallade Anatocismus, eller 
beräkningen af ränta på ränta, då den ej på utsatt tid 
blifiit betald. Dock finnes ej fullgilltigt skäl att be
trakta en sådan beräkning af ränta på ränta såsom ocker, 
emedan den utöfver forfallotiden innestående räntan med 
rätta kan anses såsom ett nytt kapital, å 1» a i 1 ket borge
nären bör vara lika berättigad till ränta, som å det ifrån 
början lemnade, och räntans fördröjda erläggande ofta 
för honorn kan medföra betydlig olägenhet, lör hvilken 
han med skäl kan fordra en ersättning.
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mot vilkor att betalas -vid anförd ran, eller på 
absolut bestämd tid, eller på r el a ti ft be
stämd tid, hvartill man äfven kan hänföra det, 
dåden är lemnad mot vilkor att betalas en viss 
tid efter skeende uppsägning. I detta sist- 
nämda fall bör det genom öfverenskommelsen be
stämmas, huruvida uppsägningstiden skall anses 
gälla endast för gäldenären (d. v. s. att han ej är 
förbunden att betala förr än en viss tid efter 
skeende uppsägning), eller äfven för borgenären 
(d. v. s. att han ej är förbunden att cmottaga be
talning förr än efter samma uppsägningstids för
lopp). Den borgerliga Lagen kan lämpligast stad
ga, att i fall ej något härom i sjelfva öfverens
kommelsen är uttryckligen bestämdt, uppsägnings
tiden skall anses gälla för både borgenär och gälde- 
när. Vanligtvis betingas det, att ett försträck- 
ningsaftal skall kunna uppsägas både af borgenär 
och gäldenär: dock kan elt sådant äfven stundom 
ingås mot vilkor att endast vara uppsägeligt på 
ena sidan, men ej på den andra, t. ex. då ett 
Statslån upptages mot viikor att ieke kunna upp
sägas af borgenären, men med rättighet för Staten 
att när som helst uppsäga och betala det.

Det som i det föregående, vid frågan om för
sträckning utan ränta, blifvit nämdt rörande det 
fall, då någon utan ägarens tillåtelse lemnar någon 
till försträckning det, som tillhör en annan, gäller 
naturligtvis äfven om denna försträckning blifvit 
lemnad mot en betingad ränta.

I de flesta fall ingås aftalet rörande försträck
ning skrifteligen, på det sätt, att gäldenären lem
nar borgenären en skriftelig förbindelse, eller så 
kallad skuldsedel, såsom bevis på hans fordran. 
Denna skuldsedel kan då vara ställd, antingen blott



på en viss person såsom fordringsägare, eller 
på en viss person, med rättighet för honom att 
transportera den på hvilken annan som helst 
(på viss man eller Ordres), eller ändlcligen 
på in neh af varen, utan alt någon viss person 
är i skuldsedeln nämd. I båda de senare fallen 
kallas skuldsedeln vanligtvis löpande. Med af- 
seende på den olika beskaffenheten af skuldsedlar 
såsom löpande eller icke löpande, föranledes den 
borgerliga Lagstiftningen till olika sladganden röran
de borgenärens rätt emot gäldenären.

En skuldsedel kan vidare vara utfärdad, an
tingen blott af en person, eller gemensamt af 
flera. I det senare fallet kunna dessa hafva för
bundit sig att ansvara, antingen pro parte rata, 
d. v. s. för livar sin proportionella del af det hela, 
beräknad efter deras antal, t. ex. för hälften hvar, 
om de äro två o. s. v., i hvilket fall de således alla 
komma att ansvara för lika stora delar af det 
hela; eller ock pro parte cer ta s. de ter m i na ta, 
d. v. s. för olika, bestämda delar af det hela, 
t. ex. en för en tredjedel, en annan åter för två 
tredjedelar deraf; eller ändteligen in soli dum, 
en för alla och alla för en, i hvilket fall bor
genären blir berättigad att af hvilkendera som 
helst utkräfva hela sin fordran, samt att, om full 
tillgång ej finnes hos denne, utkräfva det bristan
de af hvilkendera som helst bland de öfriga. 1 
detta sistnämda fall bör likväl den af gäldenärer- 
ne, som nödgats betala hela skulden, liafva regress 
till de öfriga, hvilken regress helst bör bestäm
mas på det sätt, att han af en hvar af dem kan 
fordra dess proportionella andel af det hela, be
räknad efter gäldenärenies antal, samt att om till
gång härtill hos någondera af dem saknas, bristen



mellan de öfriga gäldenärerna lika fördelas, så att 
hvardera erlägger sin proportionella del deraf. Det 
låter äfven tänka sig, att gäldenärerne egentligen 
förbinda sig att ansvara antingen pro parte rata, 
eller pro parte determinata, men med det tillagda 
viikor, att om tillgång hos någon af dem sak
nas till gäldande af lians andel i skulden, skall 
bristen fyllas af en eller flera af de öfriga, eller 
af dem alla gemensamt. Då innebär aftalet på en 
gång en försträckning, och tillika en borgen, 
bvilken en eller flera af gäldenärerna ingå för en 
eller flera af de öfriga, eller ock alla ömsesidigt 
för livarandra.

Aftal på vinst och förlust.

Till de bär nämda Bytesaftalen rörande Ting 
kunne vi ännu lägga de så kallade Aftal en på 
vinst och förlust, eller, såsom man äfven kal
lar dem, Hazard-k on t ra k terna, Contractus 
al earn continentes. Man menar dermed de 
aftal, enligt hvilka man ger något, i hopp att fram
deles erhålla någon fördel eller vinst, men hvar
vid det beror af livad man vanligtvis kallar lyc
kan eller hazarden, huruvida man skall erhålla 
någon sådan fördel i stället för livad man erlagt, 
eller för detsamma icke få något tillbaka, och så
ledes lida en förlust. Sådana aftal kunna åter vara 
af många slag, t. ex. Spel, Lotterier, Vad,Asseku- 
ranser, aftal om Lifstidsränta o. s. v. I hänseen
de till sin beskaffenhet, och de med dem åsyfta
de ändamålen, äro de af olika moralisk halt. En 
del af dem (t. ex. liazardspel) äro grundade på en 
beräkning af menniskors lättsinnighet eller vinnings
lystnad, tjena att gifva näring åt dessa fel, och



kanna genom den eggelse, som sjelfva hazarden 
medför, användas såsom medel att locka den obe
tänksamme till allt större förluster. Dessa kunna 
följaktligen ej betraktas annorlunda, än såsom i mo
raliskt hänseende förkastliga. Andra aftal på vinst 
och förlust äro deremot i moraliskt hänseende 
oklanderliga, såsom utgörande medel, hvilka den 
menskliga omtankan påfunnit, antingen för att 
lätta och befrämja andra lolliga sätt att förvärfva, 
eller för att på förhand bereda säkerhet om en 
ersättning för möjliga förluster eller olyckshändel
ser, genom vådeld, sjöskada o. s. v. På sådana 
aftal grunda sig Assekurans-inrättningar m. m. 
Af dessa aftals olika moraliska halt måste älven 
svaret på frågan om deras rättsgilltigliet bestäm
mas, i följd af den i det föregående nämda regeln, 
att ett aftal, för att vara rättsgilltigt, hör handla 
om något, som icke strider mot den moraliska 
Lagen. Enligt denna regel kunna nein ligen de 
aftal, som höra till den förstnämda klassen, icke 
äga någon rättsgilltighet: de höra derföre älven i 
Staten antingen genom den positiva Lagen uttryck- 
ligen förbjudas, eller åtminstone icke al densam
ma erkännas såsom gilltiga. De aftal åter, hvilka 
höra till den senare klassen, äro att anse såsom 
rättsgilltiga, och höra af den positiva Lagen såsom 
sådana erkännas. Vissa slags aftal på vinst och 
förlust äro till sin moraliska halt tvetydiga, sa att 
de, under olika omständigheter och förhållanden, 
kunna vara än öfverensstämmande med, än åter 
stridande emot, den moraliska Lagens fordran. Ett 
sådant icke ovanligt aftal är t. ex. det rörande 
Lifstidsränta, genom hvilket man afstår sin egen
dom åt någon, mot vilkor att i sin lifstid der
före erhålla en viss årlig ränta. Sådana aftal kun



na af den positiva Lagen erkännas såsom gilltiga, 
under vissa till missbruks förekommande nödiga 
inskränkningar. — Då för öfrigt dessa aftal på 
vinst och förlust till större delen äro sådana, som 
förutsätta ett borgerligt Samhälle, och då de för 
dem gällande allmänna rättsbestämningar utan svå
righet låta härleda sig af det, som redan blifvit 
nämdt om de egentliga aftalen rörande ting, be- 
höfve vi ej här åt dem egna någon utförligare un
dersökning.

Aftal rörande användningen af Der so
ners krafter.

Vi hafve hittills fästat vår uppmärksamhet 
på de särskilda arterna af aftal rörande rättigheter 
till Ting. Derifrån måste vi nu öfvergå till be
traktandet af de aftal, genom hvilka en person 
kan förvärfva en rättighet att för sina ända- 
mål använda en annan persons krafter, 
eller en rättighet att af honom fordra vissa 
kraftyttringar.

Vi hafve i det föregående omtalat tvenne sätt 
att förvärfva rättigheter till ting, nemligen det 
ursprungliga, som utöfvas genom ockupation, 
och det härledda, hvilket, sådant vi här, då vi 
ännu abstrahera från begreppet om ett Samhälle, 
lärt känna det, endast kan utöfvas genom öfver- 
enskommelse. Frage vi åter, huru en person kan 
förvärfva en rättighet att för sina ändamål använ
da en annan persons krafter, så finne vi, att en 
sådan rättighet icke kan förvärfvas genom något 
slags bemäktigande, eller något, som svarar emot 
livad vi kallat det ursprungliga sättet att förvärfva



rättighet till ting. Man kan i ötVercnsslümmelse 
med förnuftets fordringar bernäktiga sig elt ting, 
emedan ett ting icke är en Person, d. v. s. eme
dan det icke är att anse såsom elt syftemål i och 
för sig sjelf, eller såsom ägande anspråk på en 
sjelfständig, af egna syftemålsbegrepp bestämd verk
samhet; men deremot kan en person icke vara be
rättigad att i samma mening, eller genom en mo
dus originarius adqvirendi, bernäktiga sig en an
nan person, d. v. s. tillegna sig ett herravälde 
öfver honom, eller öfver någon del af hans kraf
ter, emedan hvarje förnuftig varelse är berättigad 
till ett uteslutande herravälde öfver sin egen per
son, och Öfver alla sina till denna personlighet 
hörande själs- och kroppskrafter. Häraf följer, att 
ingen kan rättsenligen förvärfva något herravälde 
öfver en annan person, eller få någon rättighet att 
för sina ändamål använda hans krafter, annor
lunda än genom denna sistnämda persons frivilliga 
samtycke, d. v. s. der igenom, att han frivilligt för
binder sig att i en annans tjenst, eller för hans 
ändamål, och efter hans föreskrift, använda någon 
större eller mindre del af sin verksamhet. Då nu 
denna frivilligt åtagna förbindelse, såsom inne
bärande en promission , hvilken af den andre 
accepteras, utgör en Öfverenskommelse, så följer 
deraf, att det endast är genom öfverenskom
melse, som en person kan förvärfva en rättighet 
att för sina ändamål använda en annans krafter.

Det är klart, att då vi här tale om en öfver
enskommelse, genom h vilken en person för vä rf var 
en rättighet att för sina ändamål använda en 
annans krafter, frågan icke kan vara om det slags 
förhoppning om en annan persons bistånd, Ii vi 1- 
ken man > utan någon af honom ingången öfverens-



kommelse, kau grunda på hans vänskap, välvilja 
eller hjelpsamhet. Frågan härom hör ej Lill RäLLs- 
läran, utan Lill Ethiken: det tillhör denna att ut
reda menniskans moraliska förbindelse till hjelp
samhet mot sina medmenniskor. Men denna ethi- 
ska förbindelse grundlägger ej för den, emot 
hvilken man har densamma, en rättighet, eller 
en uttvingbar fordran, af dess uppfyllande. 
Ilär är deremot fråga om huru man genom en 
öfverenskommelse kan förvärfva en verklig oeh 
egentlig rättighet att lör sina ändamål använ
da en annans krafter, eller att af honom fordra 
en viss kraftyttring.

Hvarje sådan öfverenskommelse innebär att en 
person Lill en annan afstår, eller på honom Öfver- 
llyttar, någon större eller mindre del af sitt eget 
ursprungliga, uteslutande herravälde öfver använd
ningen af sm ki after. Då nu rättigheten till ett 
uteslutande herravälde öfver sina egna själs- och 
kroppskrafter utgör en medfödd eller ovilkorlig 
rättighet, och således den här ifråga varande öfver- 
enskommelsen alltid innebär ett bortgifvande af 
en medfödd rättighet, så blir den första frågan 
här den, huruvida man är befogad att ingå en 
sådan öfverenskommelse, eller att till en annan 
afstå den medfödda rättigheten till ett uteslutande 
herravälde öfver sina egna krafter. Denna fråga 
måste besvaras genom en tillämpning al det i det 
föregående liämda vilkor för en öfverenskommelses 
gilltighet, att en öfverenskommelse aldrig må inne
bära något bortgifvande af en o för y t ter lig rät
tighet. Om vi vilje göra oss reda lör tillämpnin
gen och betydelsen af detta vilkor i hänseende till 
de öfverenskommelser, som röra användningen al 
personers krafter, så finne vi, att då menniskans



personlighet ej utgöres nf något annat, än af dess 
andeliga och kroppsliga väsende, eller dess själs- 
oeh kroppskrafter, betraktade i hela deras omfång, 
så skulle en sådan öfverenskommelse, genom livil- 
ken någon ställde sina krafter, i hela deras om
fång och alla deras yttringar, under en annans 
herravälde, innebära ett upphäfvande af hans karak
ter af person, och således ett bortgilvande af en 
oförytterlig rättighet. En sådan vore den öfver
enskommelse, genom hvilken någon gjorde sig till 
en annans sia!, eller till ett blott verktyg för hans 
vilja. Följaktligen kan det endast vara en par
tiell och temporär yttring af sina krafter, som 
man är berättigad att genom en öfverenskommelse 
till en annan Lortlenma, ehuru denna kraftyttring 
för öfrigt kan vara vidsträcktare eller inskränktare, 
d. v. s. på ena sidan omfatta en större eller mindre 
del af menniskans krafter, och på den andra deras 
yttring for en längre eller kortare tid. Att en 
öfverenskommelse rörande användningen af en per
sons krafter icke må röra deras to ta litet, utan 
blott deras partiella och Le m porära yttring, 
blir således en allmän regel vid frågan om sådana 
öfverenskommelsers rättseilltighet. —• Äfvenså har 
ett annat af de i det föregående nämda vil koren 
för en rättsgilltig öfverenskommelse, nemiigen det, 
att den icke må handla om något immoraliskt, 
här den speciella tillämpning, att en öfverenskom- 
melse rörande användningen af en persons krafter, 
för att vara rättsailltm, icke må handla om en 
nio t den moraliska Lagen stridande an
vändning af dem.

Hvad nu de särskilda arterna af dessa aftal 
beträffar, så kunna de först och främst, i likhet 
med aftalen rörande ting, vara antingen gäl vo-



eller bytesaftal, eller en blandning af båda. 1 de 
fall åter, då aftalet utgör ett bytesaftal, eller en 
blandning af gåfvo- och bytesaftal, kan den för 
användningen af en persons krafter betingade veder
gällningen antingen bestå i en rättighet till ting, 
eller oek i ett arbete, en kraftyttring: aftalet kom
iner således då att innebära, antingen ett utbyte 
af arbete mot en rättighet till ting, eller 
ock al arbete mot arbete, (då vi nemligen un
der benämningen arbete sammanfatta all använd
ning af menniskans själs- eller kroppskrafter). Det 
förra kan åter förekomma under tvenne modifika
tioner, emedan man antingen kan tänka sig en 
rättighet till ting såsom först lemnad, hvaremot 
ett arbete å andra sidan lemnas såsom vedergäll
ning, eller ock tvertom ett arbete såsom först 
presteradt, för hvilket en rättighet till ting lem
nas såsom betalning. — Men ehuru aftalen röran
de en användning af personers krafter, på samma 
sätt, som aftalen rörande ting, kunna utgöra an
tingen gåfvo- eller bytesaftal, eller en blandning 
al båda, behöfve vi dock ej här, såsom vid afta
len rörande ting, särskild t betrakta gåfvo- och 
bytesafta len. För att få en öfversigt af de sär
skilda aftalen rörande en användning af personers 
krafter är det tjenligare att följa en annan indel
ningsgrund, hemtad af den olika beskaffenheten 
och ändamålet af de kraftyttringar, om hvilka 
dessa altal handla. Med afseende härpå kunne vi 
ifrån hvarandra åtskilja fyra allai rörande använd
ningen af personers krafter, nemligen: l:o det allai, 
genom hvilket en person åtager sig att förvara och 
vårda en annans egendom (aftalet rörande Inlag, 
Depositum); 2:p det allai, genom hvilket någon, 
ulan alt handla i en annans namn, eller såsom



en lians fullmäktig, lof var ott åt honom för
rätta något arbete, hvilket aftal åter kan före
komma under t venue olika modifikationer, eme
dan arbetet kan vara antingen af ett lägre eller 
högre slag (operæ illiberales eller liberales, 
efter den Romerska Lagens uttryck), d. v. s. an
tingen ett hufvudsakligen kroppsligt arbete, hvil
ket icke, för att utföras, förutsätter någon högre 
grad af kunskaper eller lärdom, (i hvilket fall af- 
talet, så vida det utgör ett bytesafta 1, eller så 
vida arbetet sker mot vedergällning, får namn 
afArbetslega, L o c a t i o C o n d u c t i o opera- 
rum vel oper is); eller ock ett sådant, som en
samt, eller åtminstone hufvudsakligen, utgör en ytt
ring af själskrafternas verksamhet, och som, för 
att utföras, förutsätter en högre grad af kunskaper 
eller lärdom; 3:o det aftal, genom hvilket någon 
åtager sig att i en annans namn, eller såsom 
hans fullmäktig, uträUa något för honom (F u 11 - 
mäktigskap, Mandatum); samt ändteligen 4:o 
det aftal, genom hvilket tvenne eller liera per
soner förena sig, för att genom användningen af 
sin egendom, eller sina krafter, eller båda tillsam
mans, uppnå ett gemensamt ändamål (Bo lags- 
aftal, Societas), hvilket i alla de fall, då både 
arbete och egendom användes till det gemensam
ma ändamålets uppnående, utgör på en gång ett 
aftal rörande en användning af personers krafter 
och ett aftal rörande ting. Dessa fyra slags aftal 
hafve vi då här att närmare betrakta.

Inlag.

Aftalet rörande Inlag, Depositum, är det 
aftal, genom hvilket någon åtager sig att utan



vedergällning förvara och vårda en annans egen
dom, samt att vid anfordran återlemna den åt 
ägaren. Den, som här lem nar sin egendom åt en 
annan i förvar, får namn af Deponens: den, 
som emottager den till förvarande och vårdande, 
kallas Depositarius. I detta allai är i följd här- 
af visserligen frågan om eLt ting, som af deponen- 
ten öfverlemnas åt depositarien, och af honom 
emoltages. Men al talet innehar dock icke något 
öfverflyttande af rättigheten till detta 
ting ifrån deponenten till depositarien. Deposita
rien får nemligen först och främst ej ägande 
rätten till det hos honom deponerade, utan det 
förblifver deponentens egendom; och han får vi
dare ej heller vid det rena och egentliga deposi
tion (d epos itum reguläre), någon rättighet att 
nyttja detsamma: han förbinder sig att förvara 
och vårda det, utan att nyttja det. Frage vi då, 
hvaruti detta allais egentliga väsende består, så 
blir svaret det följande. Då i ett egentligt depo
sition depositarien åtager sig att utan veder
gällning förvara och vårda deponentens egen
dom, så utgör aftalet ett gåfvoaftal, emedan 
hela fördelen är på ena sidan, nemligen på depo
nentens , som får sin egendom förvarad och 
vårdad; hvaremot depositarien genom aftalet ej 
vinner någon fördel, utan blott åtager sig en möda 
och ett ansvar. Man får följa kteiigen ej deraf, att 
deponenten lemnar sin egendom åt depositarien, 
sluta, att deponenten är promittent, och deposi
tarien acceptant: det är tvertom depositarien, som 
här är promittent, och deponenten som är accep
tant. Depositarien lofvar nemligen deponenten 
att utan vedergällning använda den möda och 
om tan ka, som erfordras, för att förvara och vår



da lians egendom, så att den ej skadas, forstores 
eller förkommer. Denna möda och omtanka är 
åter något, som vi måste subsumera under det all
männa begreppet af en kraftyttring. I detta hän
seende utgör således ett depositum ett gåfvoaftal, 
medelst hvilket depositarien skänker depo- 
nenten en viss användning af sina kraf
ter. Så vida åter depositarien, för att vårda de- 
ponentcns egendom, tager den i sitt förvar, 
innebär ett depositum tillika ett slags commo
dat um, nemligen ett hyresfritt begagnande 
af ett depositarien tillhörigt förvarings
rum. Fullständigt betraktadt innehåller således 
ett depositum i ordets egentliga bemärkelse på en 
gång ett af tal rörande en kraftyttring och 
ett slags commodatum. (Vid depositum af 
fast egendom, — i fall man nemligen antager äf- 
ven ett sådant, — bortfaller det senare momen
tet). Då åter af dessa båda momenter det förra 
kan anses såsom det förnämsta, så hänföre vi ur 
detta skäl depositum till aftalen rörande en an
vändning af en persons krafter.

Ett depositum i ordets egentliga eller in
skränktare bemärkelse handlar blott om för
varandet och vårdandet al lös egendom. Af åt
skilliga Rättslärare har dock ordet depositum blif- 
vit taget i en vidsträcktare bemärkelse, enligt 
hvilken de talat äfven om ett depositum af fast 
egendom, nemligen då någon åtager sig en all
män uppsigt öfver en annans fasta egendom, utan 
att dertill fordras några bestämda handlingar eller 
förrättningar, (i hviiket fall aftalet blir ett man
datum). Om någon t. cx. åtager sig att hafva 
uppsigten öfver en annans hus, medan han för en 
kort tid är frånvarande, då det ej är att förmoda



att, några särskilda göromål tlervid skola förekom
ma, så betraktas detta af dessa Rättslärare såsom 
ett slags depositum. Om man deremot åtager sig 
en sådan mera långvarig uppsigt deröfver, som är 
förenad ined bestämda göromål, t. ex. att besörja 
reparationer, uthyra rum, indrifva hyror o. s. v., 
så utgör detta ett mandatum, emedan man i dessa 
göromåls besörjande bandiar i ägarens namn, eller 
på hans vägnar.

I begreppet af ett depositum ligger, att depo 
sitarien ieke får någon ägande rätt till det depo
nerade: han handlar således rättsstridigt, om han 
förstör, säljer, bortgifver, eller på annat sätt för
skingrar det deponerade; om han utlånar, utleger, 
eller pantsätter det; och ändteligen, om han väg
rar alt på deponentens begärail återlemna det
samma. 1 ett depositum reguläre är han ieke be
rättigad att nyttja det deponerade: om han det 
oaktadt nyttjar det, så bryter hanaftalet, och be
går ett fur tum usus. Ändteligen följer det ock 
af deponentens fortfarande ägande rätt till tinget, 
alt all afkastning af det deponerade tillhör de- 
ponenten, och att den således al depositarien bör 
till honom aflemnas.

Då depositarien åtagit sig att förvara och vår
da deponentens egendom, så blir lian förbunden 
att för detta ändamål iakltaga samma sorgfälligliet, 
som om denna egendom tillhörde lionom sjell. 
Häraf följer rättsregeln för bestämmandet al an
svaret och risken för det deponerade. Deponenten 
måste nemligen, såsom ägare, sjell vidkännas all 
den förstöring eller försämring det deponerade un
dergår utan depositariens vållande, eller 
genom casus, då vi i detta ord inbegripa hvarje 
af depositaries åtgärd oberoende orsak till den



deponerade egendomens försämring eller förstöring $ 
hvaremot depositarien blir förbunden att ersätta 
den försämring eller förstöring det deponerade li
dit genom lians vållande, d. v. s. antingen ge
nom lians oredlighet, (om han uppsåtligen ska
dat, förstört, bortgifvit, sålt, eller på annat sätt 
förskingrat det), eller genom lians vårdslöshet, 
i dess förvarande och behandling, eller ändteligen 
derigenom, att han utan tillstånd nyttjat det
samma. Dessa bestämningar hafva, såsom man 
genast finner, en viss likhet med dem, som gälla 
vid ett lån. Dock gifves det en åtskillnad mellan 
en depositaries och en låntagares ansvarighet i af- 
seende på graden af deras præstatio culpæ. 
Så vida nemligen vid ett lån låntagaren ensam 
har hela fördelen af öfverenskommelsen, eller aflån- 
gifvaren åtnjuter en välvilja, utan att för densamma 
gifva någon vedergällning, hvaremot vid ett depo- 
situm depositarien icke har någon fördel af öfver
enskommelsen, utan blott en möda och ett ansvar, 
och deponenten här är den, som har hela förde
len, så fordrar billigheten, att en låntagare måste 
anses förbunden till en högre grad af sorg
fä 11ig het i afseende på det emottagnas vårdan
de, än en depositarius. Derföre, då en låntagare 
är förbunden att prestera culpa levissima, så 
anses af de Romerska Juristerna en depositarius 
blott förbunden att prestera culpa lata, d. v. s. 
att ansvara för den skada det deponerade lider ge
nom gr of vårdslöshet. Riktigare synes dock 
vara att anse honom förbunden till prestation af 
culpa levis, d. v. s. till samma grad afaktsam- 
het, soin en ordentlig och omtänksam person an
vänder att vårda sin egendom, eller kortare ut- 
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tiyckt, att vårda det emottagna såsom sitt eget, 
så vida ej depositarien uttryckligen förbehållit 
sig en lägre grad af ansvarighet oeh blott un
der detta vi Ikor emottagit det deponerade. I 
vissa fall bör depositarien vidkännas förlusten, äf- 
ven om det deponerade förstöres eller skadas ge
nom olyckshändelse. Förlusten bör nemligen drab
ba honom, l:o om han särskildt förbundit sig att 
på detta sätt stå faran för det deponerade, och 
2:o om han uraktlåtit att återlemna det, då 
det af deponenten blifvit åtérfordradt, och det der- 
efter genom olyckshändelse skadas eller förstöres. 
Man har dertill 3:o lagt äfven det fall, då det 
deponerade var en res fungibilis, af h vilken depo
sitarien med deponentens tillåtelse fått begagna 
sig; men detta är oriktigt, ty rätteligen bör de
positarien då endast anses förbunden att ersätta så 
mycket af det deponerade som han verkligen an- 
vändt (t. ex. den del af den deponerade spann
målen, som han konsumerat), och hviiket således 
ej är förstördt genom olyckshändelse; hvaremot 
han ej är förbunden att ersätta den öfriga, icke 
af honom konsumerade, utan genom verklig olycks
händelse förstörda delen af det deponerade. — Då 
depositarien ej längre vill behålla det deponerade, 
och han i följd deraf tillsagt deponenten att af- 
lremta det, men deponenten det oaktad t urakt
låter att afhemta det, så har efter denna tid de
positarien ej mer någon ansvarighet för detsamma.

I afseende på depositaries ansvarighet för det 
deponerade måste ytterligare anmärkas, att den i 
någon mån modificeras genom de olika förhållan
den, under hvilka han kan emottaga ett déposition. 
De Romerska Juristerna göra i detta hänseende först 
och främst en åtskillnad mellan ett depositum



miserabile s. necessarium, och ett déposi
tion simplex s. voluntarium. Det förra äger 
rum, då någon i en trängande nöd anförtror 
sin egendom åt en annan; det senare, då ett de- 
positum lemnas och emottages utan någon trän
gande nöd. Då man i det förra fallet icke har 
samma rådrum att efter behag välja sin deposita- 
rius, som i det senare, så fordrar billigheten, att 
ett afseende härpå göres vid bestämmandet af de- 
positariens ansvar, om han af oredlighet förstör 
eller förskingrar det emottagna, eller nekar att 
liafva emottagit det: han blir nemligen i det förra 
fallet att anse såsom ännu straffbarare, än i det 
senare. En annan åtskillnad i hänseende till de
positaries ansvarighet består deruti, att han blir 
förbunden till en något högre grad af sorgfällig- 
het och aktsamhet, om han sjelf er bud i t sig att 
emottaga ett depositum, utan att detta erbjudande 
skett af medlidande med en person, som ej annor
lunda kunnat få sin egendom förvarad och vår
dad, än om han blott i anledning af dépo
nente ns begäran emottagit detsamma. Äfvenså 
blir slutligen depositarien förbunden till en högre 
grad af aktsamhet, om han får nyttja det depo
nerade, och således sjelf har någon fördel af öfver- 
enskommelsen, än om han icke får nyttja det 
deponerade.

Ehuru en depositarius vid ett egentligt depo
situm icke fordrar någon betalning för den depo
nerade egendomens förvarande och vårdande, så 
är det dock klart, alt han, i fall han måste vid
kännas några oundvikliga kostnader för egendomens 
bevarande, blir berättigad att af deponenten få 
ersättning för dessa kostnader, samt att han ej är



förbunden att återlernna det deponerade, innan 
han erhållit denna ersättning.

I den Romerska Lagen räknas depositum för 
ett af realkontrakterna. Detta innebär först oeh 
främst, att depositaries förbindelse att vårda det 
deponerade icke tager sin början, förr an det till 
honom är öfverlemnadt. Men det innebär tillika, 
att löftet att emottaga ett depositum, ehuru det 
för den, som gifvit det, medför en moralisk för
bindelse, dock icke bör anses såsom juridiskt bin
dande. Grunden dertili är aftalets natur af elt 
gåfvoaftal, eller att depositarien, som lofvar att 
utan vedergällning emottaga och vårda deponen- 
tens egendom, derigenom utöfvar en handling af 
välvilja. Också skulle det, åtminstone i de llesta 
fall, vara stridande mot deponentens eget intresser 
att tvinga promiltenten till löftets uppfyllande, 
emedan han, i sådant fail, svårligen skulle kunna 
förlita sig på depositaries sorgfälligbet att vårda 
det honom påtvingade depositum.

Då deponenten måste tänkas välja sin depo
sitaries med afseende på dennes af honom kända 
redlighet ocli pålitlighet, och det således icke kan 
anses för deponenten likgilltigt, hos hvem hans 
egendom finnes i förvar, så följer deraf, att en de- 
positarius icke kan vara berättigad att, utan depo
nentens dertili lemnade samtycke, öfverflytta det 
emottagna depositum, och sin dermed följande för
bindelse, på någon annan, eller att göra den
ne i sitt ställe till depositarius. Härifrån måste 
dock undantagas det fall, då en depositarius ge
nom något oförutsedt hinder (t. ex. en angelägen 
hastig bortresa) blir urståndsatt att längre vårda 
det deponerade, och det likväl, i anseende till 
deponentens frånvaro, eller något annat lika gäl



lande skal, är honom omöjligt att genast clerom 
lem na dcponenten underrättelse, på det han må 
kunna återtaga sin egendom, eller skaffa sig en 
annan depositarius. I sådant fall måste deposita
ries i följd af det honom lemnade förtroendet, 
anses äga en förbindelse och en rättighet att öfver- 
lemna det deponerade åt någon annan pålitlig per
son, som åtager sig att i hans ställe vårda det, till 
dess deponenten, härom underrättad, blir i stånd 
att sjelf vidtaga den åtgärd han finner lämplig.

Om en egendom af flera gemensamt är depo
nerad, så är klart, att den, i fall den ej kan de
las, icke må utlemnas åt endera ensamt, så vida 
han ej visar sig vara berättigad att äfven å de 
öfriges vägnar återfordra det deponerade. Häraf 
följer, att depositaries om han utlemnar egen
domen åt en af delägarne, utan att denne kunnat 
visa sig vara berättigad att äfven å de öfrigas väg
nar utfordra den, måste blifva de öfriga delägarne 
ansvarig för den förlust de härigenom lida, dock 
med rättighet för honom 'att åter fordra skade
stånd af den, till hvilken han utlemnat det depo
nerade. I fall åter det deponerade är af den be
skaffenhet, att det kan delas (t. ex. om det utgör 
en penningsumma), och livar och en af deponen- 
terna äger en bestämd del deraf; så blir deposi- 
tarien förbunden att åt hvardera vid anfordran ut- 
lemna hans del, om ock de öfrige ej vilja uttaga 
sina andelar.

I det egentliga depositum åtager sig deposi- 
tarien att utan ersättning för sin möda och sitt 
ansvar lörvara ocli vårda deponentens egendom. 
Likväl låter det äfven tänka sig, att någon till 
lörvarande och vårdande emottager en annans egen
dom mot någon derför betingad vedergällning. Men



i sådant fall utgör aftalet icke ett egentligt depo- 
situm, utan en art af locatio conductio, ncm- 
ligen en blandning af locatio conductio rei 
och locatio conductio operarum. Så vida 
nemligen betalningen är att anse såsom en betal
ning för egendomens förvarande hos deposita- 
rien, så utgör den en hyra, och så vida är afta
let en locatio conductio rei. Men så vida 
betalningen tillika utgör en vedergällning för de- 
positariens möda och ansvar i hänseende till 
egendomens vårdande, så utgör aftalet äfven ett 
slags locatio conductio operarum.

En viss likhet härmed har det slags deposi- 
tum, i hvilket depositarien väl ej erhåller någon 
egentlig betalning för egendomens förvarande och 
vårdande, men der han dock erhåller tillåtelse att 
till sin fördel nyttja eller använda det depone
rade, hvilket af de Romerska Juristerna kallas ett 
Depositum irreguläre. I fall den fördel, hvil- 
ken depositarien drager af tingets begagnande, är 
af den betydenhet, att den kan anses såsom en 
tillräcklig vedergällning för tingets förvarande och 
vårdande, så kan aftalet här, likasom i det nyss- 
nämda fall, då depositarien får en egentlig betal
ning, betraktas såsom ett slags locatio conductio 
(rei och operarum på en gång). Om åter den för
del depositarien har af den deponerade egendomens 
begagnande icke är af den betydenhet, att den kan 
anses såsom en tillräcklig vedergällning för tingets 
förvarande och vårdande, så bibehåller aftalet väl 
karakteren af ett depositum, men likväl så, att 
det närmar sig, antingen till ett lån, i fall det de
ponerade utgör en res non fungibiiis, eller till en 
försträckning utan ränta, i fall det deponerade är 
en res fungibiiis. Dock åtskiljer det sig från ett



egentligt låq, eller en egentlig försträckning, genom 
aftalets hufvudändamål. I fall nemligen altalets 
egentliga ändamål är att en annan person skall få 
begagna sig af min egendom, och således aftalet 
egentligen åsyftar en fördel för den, åt hvilken 
egendomen lemnas, så blir det ett lån eller en 
försträckning. Deremot om aftalets egentliga ända
mål icke är att en annan skall få begagna sig af 
min egendom, utan att jag skall få. min egendom 
af en annan förvarad och vårdad, i hvilket fall 
det således egentligen åsyftar en fördel för den, 
som äger och utlemnar egendomen, och det blott 
utgör en tillagd bestämning, att den, som emotta- 
ger egendomen till förvarande och vårdande, til
lika må få begagna sig af den; så utgör aftalet ett 
depositum, ehuru ett sådant, som närmar sig in
till ett lån eller en försträckning: det utgör då 
ett depositum med ett deruti inbiandadt 
com moda tum eller mutuum.

En särskild modifikation af depositum är den, 
hvilken man kallar Seqvester eller Sequestra
tion. En sådan äger rum, då ett mellan tvenne 
eller flera personer omtvistadt föremål deponeras 
bos en neutral person, till dess tvisten blifvit af- 
gjord, för att derefter utlemnas till den, som fun
nits äga bästa rätt dertill. Denna åtgärd, som är 
lämplig eller nödig i sådana fall, då man med 
skäl kan frukta, att det omtvistade föremålet, om 
det under tvistens fortgång finge innehafvas af nå
gondera af de tvistande, skulle af honom kunna 
undanskaffas, förskingras, förstöras eller skadas, 
kan antingen af en Domstol förordnas, eller aide 
tvistande enskildt vidtagas. I förra fallet kan den 
icke äga rum annorlunda än i ett borgerligt Sam
hälle. I senare fallet kan den ^möjligtvis tänkas



äfVen utan att förutsätta ett Samhälle, nemligen 
om tvenne tvistande personer öfverlemna tvistens 
afgörande åt en af dem utsedd skiljedomare, hvil
kens afgörande de lofva att godkänna, och emedler- 
tid, eller till dess han fällt sin dom, deponera det 
omtvistade hos skiljedomaren sjelf, eller någon 
annan neutral person. Den, som emottager tinget, 
hlir här en depositarius, med samma förbindelser 
och rättigheter, som tillhöra hvarje sådan.

Arbetsaftal.

Med Arbetsaftal, i detta ords vidsträck
tare bemärkelse, mena vi det aftal, genom hvil
ket en person, utan att representera en annan, 
eller handla i hans namn, och såsom hans Full
mäktig, åtager sig att åt honom förrätta något 
arbete. Detta aftal kan först och främst antingen 
vara ett gåfvo- eller ett bytes-aftal, emedan man 
kan utan eller mot betalning åt en annan förrätta 
något. Yidare kan ock sjelfva arbetet vara af ett 
lägre eller högre slag. Det kan antingen vara ett 
sådant, som ensamt, eller åtminstone till en huf- 
vudsaklig del, måste utföras genom användningen 
af menniskans kroppsliga kraft, och ej förutsätter 
en högre grad af kunskap eller lärdom, eller ock 
ett sådant, som hufvudsakligen måste förrättas ge
nom yttringen af menniskans högre, andeliga kraft, 
och förutsätter en högre grad af kunskap eller lär
dom. Det förra slaget af arbete kallas af de Ro
merska Juristerna operæ illiberales, det se
nare operæ liberales. Mellan dem gifves dock 
icke någon med full noggrannhet bestämd gräns; 
ty det gifves af ven sådana kraftyttringar, som
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kunna betraktas såsom något mellanliggande mel
lan båda.

I de fall, då det ifrågavarande aftalet är ett 
bytesaftal, ocli handlar om operæ illiberales, får det 
namn af Arbetsaftal i ordets inskränktare be
märkelse, eller Arbetslega, Locatio conductio 
operarum vel oper is. Den, som medelst ett så
dant aftal förbinder sig att arbeta för en annan, kal
las Mercenarius, ocli sjelfva den lofvade betal
ningen eller arbetslönen kallas Merces. I likhet 
med allt aftal rörande en användning af en per
sons krafter, måste äfven detta, för att vara rätts- 
gilltigt, endast liandia om det partiella och tem
porära bruket af en persons krafter, men ej om 
totaliteten af hans krafter, emedan det dä skulle 
innebära ett bortgifvande af en oförytterlig rättig
het. Men detta partiella och temporära bruk af 
en persons krafter kan likväl åter vara antingen 
vidsträcktare eller inskränktare. Antingen kan nem- 
ligen någon bafva förbundit sig att i allmänhet 
under någon längre eller kortare tid arbeta för en 
annan, eller använda sina krafter i hans tjenst; 
eller ock kan han bafva förbundit sig endast att 
åt honom förrätta eller förfärdiga ett bestäm dt 
arbete. Det förra kallas Locatio conductio 
operarum, det senare åter Locatio condu
ctio oper is. Det förra utgör i alla de fall, i 
hvilka den arbetande under den tid, då han ar
betar åt en annan, blir en medlem af hans hus
håll, hvad man kallar Tjcnstehjonsaftal, eller 
ett förhållande mellan husbonde och tjenstehjon. 
På detta förhållande, hvilket, jemte det egentligt 
juridiska aftalet, innehåller ännu ett annat mo
ment, som uppkommer genom tjcnsteh jouets upp
lagande i husbondens hushåll, måste vi i Samhälls-



läran fästa vår uppmärksamhet, vid undersöknin
gen om det husliga Samhället. Här hafve vi der- 
emot blott att betrakta det slags arbetsaftal, i hvil
ket den arbetande icke blir en medlem af dens 
hushall, för hvilken han arbetar. Äfven detta 
kan åter förekomma under flera modifikationer. 
En sådan är först och främst den egentligen så 
kallade dagsverkslegan, genom hvilken någon 
förbinder sig att mot en viss betalning, som här 
lar namn af dagspenning, åt en annan förrätta nå
got arbete: en annan modifikation är vidare det 
aftal, genom hvilket en handtverkare mot en viss 
betalning förfärdigar ett visst arbete: en tredje är 
hvad man vanligen kallar arbetsbeting eller 
entreprenad, der någon mot en viss lofvad 
betalning åtager sig att åt en annan t. ex. bygga 
ett hus o. s. v. I de senare tvenne fallen kan 
det material, hvaraf arbetet förfärdigas, antingen 
vara lemnadt af den, som beställt arbetet, eller 
ock tillhöra den, som förrättar detsamma, och så
ledes äfven dess värde tagas i beräkning vid 
frågan om den betalning, som för produkten bör
erläggas.

Denna betalning kan åter sjelf vara af flera 
olika slag. Vanligast bestämmes den antingen i 
penningar, eller i andra res mobiles, t. ex. spann
mål. Men den kan dock äfven bestå i nyttjande 
rätten af en fast egendom, t. ex. i det aftal, en
ligt hvilket en jordtorpare förrättar vissa dagsver
ken mot rättigheten att innehafva en jordlägenhet. 
(Detta aftal kan dock äfven lika riktigt betraktas 
ifrån en annan sida, nemligen såsom en Locatio 
conductio rei, ett hyresaftal, medelst hvilket tor
paren an© iderar jordlägenheten, och såsom arren
de erlägger ett visst arbete, vissa dagsverken). På



samma sätt kan betalningen utgöras af rättigheten att 
använda en res incorporalis, t. ex. om någon för
binder sig till vissa dagsverken mot rättigheten 
att fiska i ett fiskvatten o. s. v. (hvilket dock äf- 
ven kan betraktas såsom en locatio conductio rei, 
ett arrende af den ifrågavarande res incorporalis, 
mot vilkor af vissa dagsverken såsom arrende). 
Ändteligen kan ock betalningen bestå i ett visst 
arbete af ett annat slag, i hvilket fall aftalet blir 
ett utbyte af arbete mot arbete, t. ex. om en handt- 
verkare förfärdigar åt en annan ett slags arbete, 
mot vilkor att den andre åt honom skall såsom 
betalning förfärdiga ett arbete af ett annat slag.

En Locatio conductio opeiarum har, såsom 
äfven benämningen antyder, en viss likhet med 
Locatio conductio rei. Det förra utgör nemligen 
ett utlegande af ett bruk af en persons krafter, 
likasom det senare utgör ett utlegande af ett ting. 
Derföre kan i de fall, då aftalet innebär ett ut
byte af ting på ena sidan mot arbete på den an
dra, det ofta synas oafgjordt eller obestäindt, huru
vida aftalet skall betraktas såsom en Locatio con
ductio rei, eller en Locatio conductio operarum. 
Detta beror nemligen af hvilketdera af de t venue, 
tinget som lemnas å ena sidan, eller arbetet, som 
förrättas å den andra, skall anses såsom det som 
utleges, och hvilketdera, som skall anses såsom 
betalning för det utlegda, hvilket ofta kan synas 
obestämd t eller likgilltigt.

I likhet med Locatio conductio rei, är äfven 
Locatio conductio operaruin ett konsensual-kontrakt. 
I likhet med det förra kan det ingås antingen på 
absolut bestämd, eller re la t i ft bestämd, 
eller obestämd tid. I det sistnämda fallet bör det 
vara å ömse sidor uppsägeligt; ty om denna upp-



säglighet borttoges, och om således den arbetan
de icke hade rättighet att uppsäga aftalet, så öfver- 
ginge det derigenom på hans sida i en lifegenskap, 
ocli skulle således innebära bortgifvandet af en 
oförytterlig rättighet.

En egentlig Arbetslega, Locatio conductio ope- 
rarum, handlar, enligt livad redan är nämdt, 
om operæ illiberales. Men det gifves äfven flera 
slags aftal, genom hvilka någon kan förbinda sig 
att till en annans nytta eller nöje använda sina 
högre, andeliga krafter, och hvilka aftal såle
des handla om operæ liberales, utan att likväl kunna 
subsumeras under begreppet af Fullmäktigskap. 
Man kan i sådant fall förbinda sig att till eu an
nans fördel använda sina krafter, antingen utan 
någon vedergällning, då aftalet blir ett gåfvo-aftal, 
eller mot en vedergällning, då det blir ett slags 
bytes-aftal. I den Romerska Lagen betraktas lik
väl vedergällningen i dessa slags aftal icke såsom 
egentlig betalning, utan blott såsom ett tacksam- 
hetsbevis, och kallas derföre icke Merces, utan 
Honorarium. Ett sådant aftal är t. ex. det, 
medelst hvilket man förbinder sig att lemna nå
gon undervisning i en Vetenskap eller Konst. Hit 
kan man ock räkna aftal rörande artistiska produk
tioner, t. ex. det aftal, medelst hvilket en Målare 
förbinder sig att åt någon måla en Talla, äfven
som det aftal, som äger rum mellan en Virtuos, 
som ger en Koncert, eller ett Skådespelaresällskap, 
som ger en theatralisk representation, och den All
mänhet, inför hvilken den gifves. Ehuru sådana 
aftal äro af ett högre slag än en arbetslega röran
de operæ illiberales, gälla dock i hänseende till 
dem samma väsendtliga rättsbestämningar, som i 
hänseende till en locatio conductio operarum.



Fullmäktigskap.

Fullmäktigskap, Om buds manskap , 
Mandat um, är det aftal, genom livilket någon 
åtager sig att å en annans vägnar, eller i hans 
namn, och således såsom en lians represen
tant, besörja eller uträtta något åt honom. Den, 
som åt en annan uppdrager att handla å hans väg
nar , får naranaf Hufvudman, Principal, Man- 
dans; den åter, som åtager sig den ifrågavarande 
angelägenhetens besörjande, kallas Fullmäktig, 
Ombud, Manda ta rius. Ifrån locatio conductio 
operarum åtskiljer sig detta aftal först och främst 
derigenom, att ombudet i ett fullmäktigskap hand
lar i hufvud mannens namn, eller såsom en 
lians representant, hvilket deremot icke gäl
ler om en mercenarius i en locatio conductio ope
rarum; vidare derigenom, att ett fullmäktigskap 
handlar om operæ liberales; och slutligen äl
ven derigenom, att en fullmäktig, om han ock ej 
får handla helt och hållet efter eget godtfinnande, 
utan är bunden af den honom gifna fullmaktens 
innehåll, likväl icke gerna kan tänkas stå under 
en så nära uppsigt af den, åt hvilken han uträt
tar något, som en mercenarius i de flesta lall, 
utan måste betraktas såsom mera Öfverlemnad åt 
sin egen urskilining. Skälet, hvårföre man behöf- 
ver en fullmäktig, är nemligen vanligtvis antin
gen, att man ej sjelf kan vara tillstädes, då den 
ifrågavarande angelägenheten skall uträttas, eller 
att den rör ett sådant ärende, hvilket man ej sjelf 
förstår att rätt utföra: i intetdera fallet är man i 
stånd att föra en så nära uppsigt ofver sin full
mäktig, eller att binda honom genom så noggrannt 
bestämda föreskrifter, som det oftast är möjligt



med en mercenarius vid en locatio eonductio ope- 
rarum.

Ett fullmäktigskap måste alltid vara grundadt 
pâ en consensus ve rus, och åtskiljer sig der- 
igenom ifrån en gestio negotii, hvilken endast 
grundar sig på en consensus præsumtus. Van
ligtvis är det på ett uttryckligt (muntligen eller 
skriftligen gifvet) samtycke, d. v. s. på ett form
ligt uppdrag, som ett fullmäktigskap är grundadt, 
i hviiket fall det kallas Mandatum expressura. 
Likväl gifves det äfven ett fall, i hviiket man kan 
tänka sig ett fullmäktigskap grundadt på ett tyst 
samtycke: detta äger nemligen rum, då någon, 
utan erhållet formligt uppdrag, i en annans när
varo, och med hans vetskap, besörjer en hans 
angelägenhet, utan att denne gör någon invänd
ning deremot, ehuru han äger den grad af ur- 
skillning, och är i det tillstånd, att han kan be- 
dömma det, hvarom frågan är, och skulle kunna 
tillkännagifva sitt ogillande: i detta fall måste hans 
uraktlåtande att göra någon invändning emot den 
andres åtgärd betraktas såsom ett på ett negatift 
sätt gifvet tyst samtycke till densamma. Detta 
utgör då ett Mandatum taciturn. Man har äf
ven talat om ett så kailadt Mandatum præsum- 
tuni, hvarmed man menat det, då föräldrar ut
rätta något för sina barn, barn för sina föräldrar, 
eller syskon för livarandra, utan något erhållet 
uppdrag, och i dcns frånvaro, hvars angelägenhet 
besörjes. Då föräldrar på detta sätt handla i sina 
barns namn, så grundar sig rättsgill tig heten deraf 
på deras naturliga rättighet och förbindelse att 
representera sina barn, livar vid det i det före
gående nämda begreppet om consensus inter
pretan dus måste tillämpas. Deremot då barn



handla för sina föräldrar, eller syskon för hvar- 
andra, utan erhållet uppdrag, och i dens frånvaro, 
om hvars angelägenhet frågan är, så är detta rätte
ligen ej annat än en på ett blott presumeradt 
samtycke grundad gestio negotii, ehuru sjelfva pre- 
sumtionen af samtycket här är starkare, än i så
dana fall, då man utan uppdrag uträttar något åt 
en person, till hvilken man ej står i ett sådant 
närmare förhållande.

Ett fullmäktigskap kan äga rum under flera 
olika modifikationer. Af de Romerska Juristerna 
antagas följande modifikationer deraf. Först och 
främst kan det, enligt livad redan är nämdt, vara 
antingen ett Man da tum expressum, eller ett 
Mandatum taciturn. Vidare kan det vara an
tingen ett Manda tum generale, då någon upp
dragit åt en fullmäktig att förvalta alla hans an
gelägenheter, (t. ex. under hans frånvaro på en 
resa, eller under en hans sjukdom o. s. v.), eller 
ett Man datum spéciale, då det handlar blott 
ombesörjandet af en bestämd angelägenhet. — Vi
dare kan det vara ett Manda tum judiciale 
eller extra judiciale, hvilken distinktion åter ta- 
ges i en dubbel bemärkelse, dels nemligen med 
afseende på föremålet för fullmäktigskapet (ra- 
lione objecti), dels med afseende på sättet af 
dess uppdragande (ratione modi). I hän
seende till sitt föremål är det ett Mandatum ju
diciale, då det rör utförandet af en rättegång; 
extrajudiciale, då det rör något annat än en rätte
gång. I hänseende åter till sättet af dess upp
dragande, är det ett Mandatum judiciale, då man 
inför en Domare, eller en annan offentlig Myndig
het, förklarar någon för sin fullmäktig; extrajudi
ciale ater ett uppdrag, som icke lemnas inför en



offentlig Myndighet, utan privatim, (Det är här
vid klart, att ett Mandatum judiciale endast 
kan äga rum inom ett Samhälle, emedan det för
utsätter en redan inrättad Domstol, eller annan 
offentlig Myndighet). — Vidare kan ett Mandatum 
vara purum, con di tio na tum, eller in diem 
di la t um. Det är in diem dilatum, då det är 
gifvet för en hestämd tid; conditionatum, då det 
är lemnadt under vissa vilkor; purum, då hvar
ken någon viss tid är utsatt, för hvilken uppdra
get är lemnadt, eller vissa vilkor äro vid detsam
ma bestämda. —- Vidare kan det vara antingen 
ett Mandatum in rem aiienam, eller ett Man- 
datum in rem suam. Det är ett Mandatum in 
rem aiienam, då, såsom förhållandet vanligast är, 
fullmäktigen åtager sig att uträtta något till hufvud- 
mannens fordel; in rem suam åter, då fullmäkti
gen uträttar något åt hufvudmannen och i hans 
namn, men till sin egen fördel, (t. ex. då han på 
en annans vägnar uttager en hans fordran hos en 
tredje, men hvilken fordran hufvudmannen har 
afstått åt fullmäktigen: ett sådant mandatum äger 
rum vid en Assignation, då en person, som här 
kallas Assignant, uppdrager åt en annan, som 
kallas Assig na ta rius, att hos en tredje, som får 
namn af Assignat, uttaga en Assignantens for
dran, hvilken Assignatarien får behålla). — Slut
ligen kan ett Mandatum vara antingen simplex 
eller q valifica tum. Det förra äger rum, då 
jag uppdrager åt någon att besörja en min ange
lägenhet till min egen fördel; det senare åter, då jag 
uppdrager åt någon att göra något till fördel för 
en tredje person, men på min risk, t. ex. då jag 
uppdrager åt någon, att lemna en tredje en för



sträckning, under förklarande, att jag ansvarar för 
skuldens betalning.

Mandatum räknas i den Romerska Lagen ibland 
konsensual-kontrakterna : det betraktas således så
som bindande, så snart det uttryckliga eller tysta 
samtycket å båda sidor är lemnadt. För att vara 
rättsgilltigt, måste det likväl handla om något så
dant göromål, som icke strider emot den morali
ska Lagen, emedan detta är ett vilkor för gilltig- 
lieten af livarje aftal.

I afseende på det ömsesidiga förhållandet mel
lan hufvudmannen och fullmäktigen följer det af 
detta aftals natur, att hufvudmannen, så vida om
budet icke öfverskrider gränsen af sitt uppdrag, 
blir förbunden att godkänna allt hvad ombudet 
på hans vägnar gör eller besluter, likasom han 
sjelf hade gjort eller beslutit detsamma, hvaremot 
han icke blir förbunden att godkänna hvad om
budet gör utom gränsen af sitt uppdrag. Äfvenså 
blir hufvudmannen förbunden att ersätta all den 
kostnad fullmäktigen måst vidkännas för uträttan
det af hans angelägenhet; att hålla honom skades
lös för den förlust eller skada han genom sitt full- 
mäktigskap lidit, åtminstone så vida denna var en 
sådan, som principalen möjligen kunnat förekom
ma, men som ombudet icke genom använd för- 
sigtighet kunnat undvika *); samt ändteligen att

*) Äfven den förlust eller skada, hvilken ombudet lidit 
genom egentlig, af både principalens och ombudets åt
gärd oberoende, olyckshändelse, kan i vissa fall enligt 
billighetens fordran böra af hufvudmannen ersättas, 
ehuru ombudet icke kan anses derpå äga ett strängt , 
juridiskt gällande rättsanspråk.

G rubb es Rätts- o. Samh L. 22.



betala det för fullmäktigens möda betingade arfvo- 
det, när ett sådant är lofvadt. Enligt den Ro
merska Lagen bade en fullmäktig icke någon egent
lig rättighet att fordra något arfvode för sin mö
da. Likväl var det tillåtet att lofva en fullmäk
tig ett så kalladt honorarium, hvilket då ansågs, 
icke såsom en egentlig betalning för ombudets mö
da, utan blott såsom ett bevis på hufvudmannens 
tacksamhet. Numera är det deremot icke ovan
ligt, att en fullmäktig förbehåller sig ett visst arf
vode för sin möda. — Fullmäktigen åter å sin 
sida blir förbunden att ieke öfverskrida gränsen 
af sitt uppdrag, ocb att inom uppdragets gräns 
med all sorgfällighet besörja hufvudmannens ange
lägenhet. 1 följd deraf blir en fullmäktig förbun
den att ersätta all den skada, hvilken liufvud- 
mannen lidit, antingen derigenom, att ombudet 
öfverskrklit gränsen af sitt uppdrag, eller genom 
dess oredlighet eller vårdslöshet i fullrnäk- 
tigskapets utförande. Ombudet har således att 
prestera culpa, i allmänhet culpa levis, men 
i vissa fall culpa levissima, nemligen om an
gelägenheten är af den beskaffenhet, att den, för 
att rätt besörjas, fordrar den högsta grad af upp
märksamhet. Slutligen blir ock fullmäktigen för
bunden att redogöra för livad han af hufvudman
nens medel emottagit. Deremot blir han icke för
bunden att ersätta den skada hufvudmannen utan 
hans vållande lidit genom olyckshändelse. Och 
då det berodde af hufvudmannen sjelf att välja 
sitt ombud, och han således måste skylla sig sjelf, 
om han valt ett mindre skickligt, så blir fullmäk
tigen ej heller i allmänhet förbunden att ersätta 
den skada, hvilken hufvudmannen lidit genom 
hans mindre skicklig het, då han ej visat ored



lighet eller vårdslöshet, d. v. s. ej uträttat den 
ifrågavarande angelägenheten sämre än han i sjelfva 
verket kunnat, med den grad af skicklighet, hvil
ken han ägde. Dock kan den, hvilken idkar det 
såsom sitt yrke att t. ex. utföra andras talan inför 
Domstol, och således bör förutsättas äga dertill 
erforderlig skicklighet, med skäl anses förbunden 
att ansvara för den skada han genom grof oskick
lighet tillfogar sin hufvudman.

Då hufvudmannen måste hafva valt sitt om
bud med afseende på sitt förtroende för dess red
lighet och skicklighet, och det således icke kan 
anses för honom likgilltigt, af hvilken person hans 
angelägenhet besörjes, så följer deraf, att en full
mäktig i allmänhet icke kan vara berättigad att 
åt någon annan öfverlemna det uppdrag han emot- 
tagit, så vida. han ej dertill blifvit af lmfvudman- 
nen bemyndigad. Härifrån måste dock ett undan
tag göras för det fall, då fullmäktigen genom nå
got oförutsedt hinder blir helt och hållet urstånd- 
satt att uträtta ärendet, och det i följd af hufvud- 
mannens frånvaro, eller något annat lika vigtigt 
hinder, är omöjligt att derom underrätta honom 
så tidigt, att han kan sjelf besörja sin angelägen
het, eller skaffa sig en annan pålitlig fullmäktig, 
innan den måste uträttas. I detta fall blir nem- 
ligen fullmäktigen ej blott berättigad, utan äfven 
förbunden, att sätta en annan pålitlig fullmäktig 
i sitt ställe, till dess hufvudmannen, härom skynd
samt underrättad, blir i stånd att sjelf besluta, 
hvad han för sin angelägenhets vårdande finner 
nödigt. Dock måste fullmäktigen då anses förbun
den att ansvara för hvad hans substitut felar, om 
han af oredlighet eller vårdslöshet dertill valt en 
oärlig eller oskicklig person.



Ett fullmäktigskap upplöses i:o i fall det var 
lemnadt för bestämd tid, då denna tid tillända- 
lupit; 2:o om det var lemnadt för en viss ange
lägenhet , då denna är uträttad ; 3:o om det rörde 
ett bestämd t föremål, då detta föremål förgås 
(t. ex. i fall det handlade om vården af ett hus, 
och detta brinner upp); 4:o genom endera kontra
hentens död (hvilket således innebär att, om huf- 
vudmannen dör, hans arfvingar, der arfsrätt tän- 
kes införd, icke äro förbundne att behålla det om
bud han haft, samt att, om fullmäktigen dör, hans 
arfvingar icke äro berättigade eller förbundne att 
behålla fullmäktigskapet längre, än till dess liufvud- 
mannen hunnit vidtaga den åtgärd han numera 
finner lämplig); 5:o genom båda kontrahenternas 
samtycke; samt ändteligen 6:o derigenom, att an
tingen hufvildmannen återtager sitt förtroende ifrån 
fullmäktigen, eller fullmäktigen afsäger sig sitt full- 
mäktigskap. Äfven härtill måste båda anses äga 
rättighet, emedan hela förhållandet dem emellan 
endast är grundadt på ömsesidigt förtroende. Här
vid gälla likväl vissa af rättvisan föreskrifna vii- 
kor eller inskränkningar. Dessa äro å lmfvudman- 
nens sida, att han, om det är ett Mandatum 
in rem suam, eller ett sådant, som åsyftar en 
fördel för fullmäktigen, icke är berättigad att utan 
fullgilltiga skäl upphäfva detsamma, samt att han 
i andra fall, om han utan juridiskt gilltiga skäl 
skiljer fullmäktigen ifrån sin befattning, blir för
bunden, ej blott att godkänna livad fullmäktigen 
hittills inom gränsen af sitt uppdrag gjort, samt 
att ersätta den möda och kostnad, han i följd af 
sitt uppdrag måst vidkännas, utan ock att i vissa 
fall derutofver gifva ett skadestånd, för livad om
budet genom fuilmäktigskapets upphäf vande för



lorar, t. ex. att, i fall fullmäktigskapet var lem- 
liadt för en viss tid, utbetala hela det för denna 
tid betingade arfvodct. A fullmäktigens sicla åter 
blir det ett lika naturligt vilkor, att lian, i fall 
lian vill afsäga sig fullmäktigskapet, bör göra det 
så tidigt, att hufvudmannen, derom underrättad, 
hinner skalfa sig en annan pålitlig fullmäktig, in
nan bans angelägenhet skall besörjas: i annat fall 
blir fullmäktigen förbunden att behålla fullmäktig
skapet, likasom han, äfven då han afsagt sig det
samma, likväl är förbunden att behålla det till 
dess hufvudmannen hunnit sätta annan fullmäktig 
i hans ställe. För öfrigt är det klart, att en full
mäktig, hvars fullmäktigskap af något skäl upp
hör, icke derigenom blir befriad från sin ansvarig
het för dc åtgärder, b vilka han redan såsom full
mäktig vidtagit.

Gestio negotii.

IJtom det egentliga Mandatum gifves det än
nu ett annat i visst hänseende dermed öfverens- 
stämmande förhållande mellan t venue personer, 
nemligen Gestio negotii. En sådan äger rum, 
då någon, utan något af en annan erhållet upp
drag, och utan hans vetskap, besörjer en hans an
gelägenhet, under den förmodan, att han skulle 
dertill samtycka, i fall han vore i stånd att sjelf 
yttra sig. Den, hvars angelägenhet besörjes, kallas 
här D o mi n u s negotii: den åter, som besörjer 
hans angelägenhet, G e s t o r negotii. Det är klart, 
att en sådan gestio negotii, ehuru i det hänseende 
öfverensstämmande med ett fullmäktigskap, att en 
person handlar å en annans vägnar, likväl vä- 
sendtligen åtskiljer sig ifrån ett egentligt manda-



tum derigenoïrt, att då ett sådant alltid måste 
grunda sig på ett verkligt, vare sig uttryckligt 
eller åtminstone tyst, samtycke, grundar sig der- 
emot en gestio negotii endast på ett presumeradt 
samtycke. Deraf följer, att den icke, i likhet med 
ett fnllmäktigskap, utgör en verklig öfverens- 
kommelse, emedan här saknas livad till hvarje 
verklig öfverenskommelse erfordras, en ömsesidigt 
tillkännagifven öfverensstämmelse mellan tvenne 
fria viljor. Men då en gestio negotii likväl har 
en viss likhet med en Öfverenskommelse, nemligen 
med ett fullmäktigskap, och icke är utan all rätts- 
gilltighet, så räknas den för ett af de så kallade 
Q vasi-kon trakter na.

I hänseende till det rättsförhållande, som ge
nom en gestio negotii uppkommer mellan dominus 
negotii och gestor negotii, gäller först och främst, 
att den, som utan erhållet uppdrag, och utan den 
ifrågavarande personens vetskap, företager sig att 
handla å en annans vägnar, under förmodan af 
hans samtycke, icke kan anses befogad dertili an
norlunda, än under de förbehåll, hvilka i det 
föregående blifvit nämda, såsom vilkor för gilltig- 
heten af ett blott presumeradt samtycke. Vidare 
är klart, att den, som på detta sätt företager sig 
att handla å en annans vägnar, likasom han af 
honom hade erhållit uppdrag dertili, måste der- 
igenom ikläda sig en förbindelse och ansvarighet, 
liknande den, hvilken åligger en verklig fullmäktig. 
Han blir följakteligen ansvarig för all den skada, 
hvilken dominus negotii lider genom hans ored
lighet eller vårdslöshet, hvaremot han icke 
blir förbunden att ersätta den skada, som, utan 
hans vållande, uppkommit genom olyckshän
delse, likväl med undantag af det fall, då gestor



negotii, utan trängande nödvändighet, företagit sig 
att å cn annans vägnar göra något, som är för- 
enadt med stor risk, i hvilket fall lian bör an
svara äfven för den förlust, som uppkommer ge
nom olyckshändelse. Äfven den skada eller för
lust, som uppkommit genom hans mindre skick
lighet, bör han anses förbunden att ersätta, sâ vida 
det icke varit i någon trängande nöd för dominus 
negotii, som han företagit sig besörjandet af hans 
angelägenhet, i hvilket fall han blir fri från den
na förbindelse. Då åter dominus negotii här icke 
verkligen lemnat sitt samtycke dertill, att gestor 
negotii må handla på hans vägnar, så blir han 
icke juridiskt förbunden att godkänna dennes åt
gärder, ehuru billigheten fordrar att han bor 
godkänna dem, så vida de till sin syftning och 
beskaffenhet äro sådana, att han icke med fullt 
skäl kan ogilla dem. I fall han åter icke ogillar 
sjelfva gestio negotii, så blir han förbunden att 
ersätta de kostnader, hvilka gestor negotii för be
sörjandet af hans angelägenhet måst vidkännas, un
der det förbehåll, att gestor negotii för dominus 
negotii redogör for allt hvad den förre af den se- 
nares medel uppburit. Då vid en gestio negotii 
ett arfvode aldrig förut kan vara betingadt, så kan 
gestor negotii här aldrig äga något rättsgiiltigt an
språk på ett sådant: han kan blott äga en billig 
väntan af en sådan vedergällning för den möda, 
hvilken han till en annans fördel underkastat sig. 
Detsamma gäller ock vid frågan om ersättning för 
den förlust eller skada, hvilken gestor negotii i 
följd af sin befattning lidit, och hvilken icke kan 
hänföras till den för angelägenhetens utförande er
forderliga omkostnaden.



Det, som ifrån början var en gestio negotii, 
kan under ärendets fortgång förvandla sig i ett 
verkligt fullmäktigskap, derigenom att dominus 
negotii, underrättad om förhållandet, innan göro- 
målet är fulländadt, ger sitt samtycke dertill, att 
den, som företagit sig att besörja hans angelägen
het, må dermed fortfara.

En gestio negotii kan upplösas på lika många 
sätt, som ett verkligt fullmäktigskap, h var vid blott 
tillika bör anmärkas, att då förbindelsen mellan 
dominus negotii och gestor negotii icke är grun
dad på verklig öfverenskommelse, såsom den mel
lan en hufvudman och en fullmäktig, så gälla här 
icke samma restriktioner för hvarderas rättighet 
att ensidigt upplösa förhållandet, som vid ett verk
ligt fullmäktigskap.

Bolag.

Aftal rörande Bolag, Societas, ärettaftal, 
medelst hvilket tvenne eller flera personer förena 
antingen sin egendom, eller sina krafter, eller bå
de egendom och krafter, för vinnandet af ett gemen
samt ändamål. Det kan således innebära en för
ening, antingen blott af egendom (t. ex. om tven
ne personer gemensamt hålla sig en häst till gemen
samt begagnande) , eller blott af personliga 
kraftyttringar (i fall t. ex. tvenne personer för
ena sig att jaga tillsammans, under vilkor att fång
sten skall tillhöra dem gemensamt, men hvardera 
har sitt särskilda jagtredskap), eller ock både af 
egendom och krafter, hvilket är det vanligaste, 
hvarvid likväl åter antingen den ene kan tillskjuta 
blott egendom, den andre åter blott arbete, eller 
hvardera kontrahenten tillskjuta både egendom och



arbete. Elt bolag ban äga rum antingen blott 
mellan två, eller mellan flera personer, och i det 
senare fallet kan det vara ingånget mellan ett min
dre eller större antal af personer. Af alla de af- 
tal, på livilka vi liär haft att fästa vår uppmärk
samhet, är detta det, som kan förekomma under 
de flesta och mest invecklade förhållanden. Men 
då det under dessa speciellare och mera inveck
lade förhållanden endast kan förekomma inom ett 
borgerligt Samhälle, och såsom regleradt genom 
den positiva Lagstiftningen, hafve vi här blott att 
betrakta detta aftal i allmänhet, och att angifva 
de hufvudbestämningar, hviika utgöra sjelfva dess 
väsende. Inom en Stat kan ett bolag uppkomma 
äfven på annat sätt än genom aftal, t. ex. då tven- 
ne eller flera personer genom arf eller testamente 
erhålla en egendom, med det viikor, att de skola 
äga och begagna den gemensamt. Vanligast grun
das det dock på ett aftal.

Redan derigenom, att aftalet rörande bolag 
i de flesta fall innebär en förening af aftal rörande 
ting och rörande personliga kraftyttringar, visar 
det sig såsom det sista och högsta slags liufvud- 
aftal, som inom den filosofiska Rättslärans område 
förekommer. Men det har denna karakter äfven 
i ett annat hänseende, nemligen derigenom, att 
det ligger på gränsen af Samhälisläran, eller bil
dar öfvergången ifrån Rättsläran i ordets inskränk
tare bemärkelse till Samhälisläran. Om vi nem
ligen tage ordet Samhälle i dess vidsträcktaste 
bemärkelse, då vi dermed mena hvarje förening 
af tvenne eller flera individer för ett gemensamt 
ändamål, och under en gemensam ledning af 
deras gemensamma angelägenheter, så måste vi 
derunder subsumera äfven begreppet af bolag,



Ii vårföre ock ordet Societas omfattar både Bo
lag och Samhälle i ordets högre eller in
skränktare bemärkelse. Ett Bolag utgör ett 
Samhälle i ordets första och lägsta bemärkelse; 
men det åtskiljer sig genom sin karakter af till
fällighet och arbiträr upplöslighet ifrån ett 
Samhälle i ordets högre och inskränktare bemär
kelse, med bvars ide' vi i Samhällsläran hafve att 
sysselsätta oss.

Med afseende på det ändamål, för livilket ett 
bolag ingås, kan det vara af tvenne slag. Det kan 
nemligen antingen vara en förening, ingången för 
att erhålla materiell vinst, d. v. s. en för
ökning af kontrahenternes egendom, eller ock en 
förening, som åsyftar uppnåendet af något an
nat ändamål, al livad slag detta helst må vara. 
Det förra kallas Societas qvæstuaria s. nego- 
tiaria, det senare Societas non qvæstuaria. 
Af det förra slaget är t. ex. ett Handelsbolag, en 
förening af personer, som gemensamt anlägga och 
drifva en Fabrik o. s. v. Af det senare slaget är 
en förening af Vetenskaps-idkare eller Konstnärer 
i en Vetenskaps-Societet eller en Konstförening, 
en Förening för ett välgörande eller allmänt nyt
tigt ändamål, äfvensom en Förening blott för gemen
samt nöje, en Orden o. s. v.

En Societas qvæstuaria kan vara antingen 
generalis, då den handlar om allt livad med- 
lemmarne förvärfva; eller partieularis s. spe- 
cialis, då den handlar blott oui en viss art af 
förvärf (t. ex. då tvenne Köpmän drifva en viss 
handel gemensamt, men hvardera dessutom sär- 
skildt drifver handel med andra slags varor); eller 
ändteligen singular is, då den handlar blott om 
ett enda företag (t. ex. då tvenne Köpmän, som



eljest icke äro i holag med hvarandra, förena sig 
om en enda handels-expedition). Äfvensa kan en 
Societas non qvæstuaria vara antingen universa
lis, då mediemmarnes hela närvarande och till
kommande egendom betraktas susom gemensam, 
d. v. s. då en fullkomlig communio bonorum dem 
emellan är införd; eller particularis, då deras 
egendomsgemensamhet blott omfattar en del af 
deras egendom; eller ändteligen sin gularis, då 
den blott handlar om ett enda föremål. Den för
sta är dock mindre vanlig: i sin strängaste be
märkelse , eller såsom fullkomlig egendoms
gemensamhet, kan den knappt förekomma, eme
dan det, äfven vid en för öfrigt införd communio 
bonorum, dock svårligen låter tänka sig, att ej 
kontrahenterna äga åtminstone vissa föremål såsom 
hvarderas särskilda egendom.

Aftalet rörande holag är till sin natur ett 
konsensualkontrakt. Likväl blir man icke egent
lig delägare i ett holag, d. v. s. man får ej nå
gon del i dess gemensamma egendom, genom det 
hlotta aftalet, utan först derigenom, att man verk
ligen presterar hvad man förbundit sig att pre
stera eller tillskjuta till uppnående af bolagets 
ändamål, vare sig i egendom eller arbete. Grun
den härtill är den, alt delaktigheten i bolagets 
gemensamma egendom utgör en egendomsrätt, ett 
condominium, och således en Jus in re, hvilken 
ej vinnes endast genom ingåendet af ett aftal, utan 
först genom prestationen. (Ett undantag härifrån 
har man dock gjort för det fall, då tvenne per
soner (t. ex. Makar) träda i en communio bono
rum, eller ingå en Societas universalis. Man liar 
då ansett denna egendomsgemensamhet såsom ta
gande sin början när t. ex. äktenskapet är på rätts-



gill tigt sätt ingånget, utan att ännu tradition af ali 
makarnes egendom ägt rum).

I ett bolag kunna antingen alla kontrahen
terna tillskjuta lika mycket, i egendom eller 
arbete, för uppnående af bolagets ändamål, eller 
ock kunna särskilda medlemmar tillskjuta olika i 
egendom eller arbete. Denna olikhet kan äfvengåså 
långt, att den ene tillskjuter blott egendom, den 
andre åter blott arbete, t. ex. om tvenne förena 
sig om anläggandet och drifvandet af en Fabrik, 
på det sätt, att den ene tillskjuter hela det erfor
derliga kapitalet, hvaremot den andre åtager sig 
hela besväret med Fabrikens anläggande och skö
tande. Vid en Societas qvæstuaria måste hvarje 
delägares andel i den gemensamma vinsten eller 
förlusten bestämmas i förhållande till hans insats 
eller andel i bolaget, enligt den så kallade Regula 
Societatis, så vida ej en annan fördelningsgrund 
genom sjelfva aftalet blifvit betingad. Huru egen
dom och arbete, såsom de båda elementer, af 
hvilka insatsen består, härvid skola uppskattas 
emot livarandra, bör, såsom i och för sig sjeifobe- 
stärndt, vid sjelfva bolagets upprättande genom 
öfverenskommeise bestämmas. Härvid bör tillika 
anmärkas, att man ej nödvändigt blir delägare i 
ett bolag derigenorn, att man använder sina kraf
ter för uppnåendet af dess ändamål. Man kan 
nemligen äfven liafva förbundit sig att arbeta i 
dess Ljenst, utan att vara delägare.

I afseende på delägarnes eller bolagsmännens 
förhållande till hvarandra, måste alla bolagsmän
nen anses liafva förbundit sig mot hvarandra att 
vårda bolagets gemensamma angelägenheter såsom 
sina egna. IIvarje bolagsman blir följaktligen alla 
de öfriga ansvarig för all den skada bolaget lider



genom lians vållande, d. v. s. antingen genom 
lians oredlighet, eller lians vårdslöshet: lian 
blir förbunden att prestera culpa levis. Deremot 
blir en bolagsman icke förbunden att ersätta de 
förluster, hviika uppkomma genom casus, d. v. s. 
antingen genom naturhändelse, eller utom bolaget 
varande personers vållande, så snart bolagsman
nen ej kunnat förhindra olyckan. Äfven för de 
förluster, hviika bolaget lider genom hans mindre 
skicklighet, då han icke kan sägas hafva visat 
vårdslöshet, eller hafva användt mindre om tanka, 
än man af honom med skäl kunde vänta, kan bo
laget ej af honom fordra någon ersättning, emedan 
det, åtminstone i allai de fall, då ett bolag grun
dar sig på aftal, berodde af bolagsmännen sjelfve 
att ingå i föreningen eller ej, äfvensom att åter 
utgå ur den, och de således måste skylla sig sjelfva, 
om de ingått förening med en mindre skicklig 
bolagsman.

1 hänseende till sitt förhållande till allt utom 
bolaget utgör detsamma ett Helt, en så kallad 
persona moralis. Deraf följer, att alla bolags
männen, likasom de gemensamt deltaga i bolagets 
rättigheter, äfvenså blifva gemensamt ansvarige för 
uppfyllandet af dess förbindelser. Emedlertid kan 
dock denna bolagsmännens gemensamma ansvarig
het tänkas under tvenne olika modifikationer. Antin
gen kunna de nemligen hafva ingått en solidarisk 
ansvarighet, en för alla och alla för en, i 
hvilket fall enhvar af dem blir med hela sin egen
dom ansvarig för uppfyllandet af bolagets förbin
delser, eller ock (hvilket är det vanligaste i så 
kallade Aktiebolag) kan hvar och en af dem an
svara för uppfyllandet af bolagets förbindelser en-
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dast med så mycket, som utgör beloppet af bans 
insats.

Med Societas le on i na menar man ett bo
lag, livars vilkor äro på det sätt uppgjorda, att 
en eller flera bolagsmän bafva hela fördelen af 
föreningen, men en eller flera andra vidkännas 
liela den möda, olägenhet eller förlust, som ge
nom föreningen kan uppkomma. I fall en sådan 
förening är ingången af välvilja mot någon, och 
utan att villfarelse eller svek dervid ägt rum, så 
är öfverenskoinmelsen gültig, men den utgör då 
icke ett egentligt bolag, utan en gåfva till den 
eller dem, som på detta sätt få en vinst såsom 
skänk. I fall deremot någon af oförstånd ingått, 
eller genom svek blifvit förledd att ingå, en sådan 
öfverenskommelse, så blir den, i likhet med b varje 
på villfarelse eller bedrägeri grundad ofverens- 
kommelse, ogilltig.

Ett bolag kan rättsenligt upplösas l:o genom 
en bolagsmans afgång, medelst döden eller på an
nat sätt. Detta är först och främst klart i det 
fall, då bolaget blott består af två medlemmar; 
men äfven då det består af flera än två medlem
mar, bör det anses upplöst genom en medlems 
afgång, så vida det ej genom förnyad öfverens
kommelse mellan de qvarlefvande forlsättes, eme
dan det är möjligt, att en eller flere af bolags
männen ingått i bolaget blott af förtroende för 
den nn aflidnes redlighet och skicklighet. (Der- 
af följer, att då en bolagsman dör, hans arfvingar, 
der arfsrätt är införd, hvarken äro förbundne att 
utan sitt eget, eller berättigade att utan de öfrige 
delägnrnes samtycke q varstadna i bolaget 0). De tta

*) Ett annat förhållande äger dock rum med sådana 
Aktiebolag, i hvilka hvarje delägare blott ansvarar för



oaktadt mäste dock en afliden bolagsmans arfvin- 
gar ansvara för hans delaktighet i bolagets för
bindelser och skulder, likasom för hans öfriga för
bindelser). 2:o kan ett bolag upplösas genom alla 
kontrahenternas samtycke, eller när de öfverens- 
komma om dess upplösning. (Äfven då de öfrige 
kontralienterne icke vilja upplösa bolaget, måste 
i allmänhet en bolagsman anses äga rättighet att, 
efter uppgjord liqvid rörande hans delaktighet i 
bolagets egendom och förbindelser, utträda ur bo
laget, när lian ej längre vill i detsamma deltaga, 
så vida han icke genom sitt utträdande handlar 
emot något förut betingadt vilkor, t. ex. om han 
förbundit sig att en viss tid i bolaget qvarstadna. 
Likväl kan en utträdande bolagsman icke anses 
berättigad att utan de öfriges samtycke sälta en 
annan i sitt ställe, eller på honom öfverflylta sin 
delaktighet i bolaget, undantagande i sådana Aktie
bolag, i hvilka hvar och en blott är ansvarig för 
beloppet af sin insats). 3:o upphör ett bolag, då 
det var ingånget för ett bestämdt ändamål, och 
detta ändamål är uppnådt. 4:o då det var ingån
get för en bestämd tid, och denna tid tillända- 
lupit. 5:o då bolaget handlade om ett visst före
mål, och detta föremål förgås, t. ex. om tvenne 
personer gemensamt äga ett fartyg, och detta för
gås; samt ändteligen 6:o om bolaget blir ur stånd 
att uppfylla sina förbindelser, och ur detta skäl 
hela dess egendom måste afstås till dess borgenärer.

Accessoriska Aftal.
Yi liafve hittills fästat vår uppmärksamhet på

beloppet af sin insats. Aktien blir här att anse såsom 
en egendom, hvilken kan bortgifvas, säljas, gå i arf 
o. s. v., såsom annan egendom.



de särskilda arter afhufvudaftal, om hvilka i 
den filosofiska Rättsläran kan blifva fråga. Det 
återstår ännu att betrakta de så kallade acces
so risk a a ft al en. Med accessoriska aftal i ordets 
vidsträcktaste bemärkelse menas alla sådana 
aftal, som endast utgöra tillägg eller bihang till 
ett primitift eller hufvudaftal. 1 ordets inskränk
tare bemärkelse menar man dermed endast så
dana aftal, som tilläggas till ett hufvudaftal, för 
att bereda en större säkerhet om dess upp- 
fvilande. I de fall nemligen, i livilka, vid ett 
liufvudaftals ingående, detsamma icke genast åt
följes af prestation å båda sidor, kan den ene kon
trahenten ofta, i synnerhet om han sjelf måste 
prestera något, innan någon prestation kan ske å 
den andra sidan, behöfva en större säkerhet der- 
om, att den andre kontrahenten å sin sida skall 
uppfylla aftal et, än den lian kan anse sig vinna 
genom lians blotta löfte derom. Så måste t. ex. 
vid ett försträcknings-aftal, enligt detta aftals na
tur, prestationen ske å borgenärens sida tidigare 
än å gäldenärens, emedan försträckningen måste 
lemnas tidigare än återbetalningen sker. Borge
nären kan då behöfva en större säkerhet om den 
å gäldenärens sida skeende prestationen, än han 
anser sig äga genom hans blotta löfte. Denna 
ökade säkerhet kan han vinna genom pant eller 
borgen: öfverenskommelsen derom utgör då ett 
till försträckningsaftalet tillagdt accessoriskt aftal. 
Ett accessoriskt aftal kan i följd häraf äfven be
traktas blott såsom en särskild vid ett hufvudaftal 
bifogad stipulation, åsyftande att likasom komplet
tera detsamma genom ett vilkor, som tjenar att 
ge en större säkerhet om dess uppfyllande.



Àf detta förhållande mellan ett hufvudaftal 
och ett accessoriskt aftal följer, att gilltigheten af 
ett accessoriskt aftal alltid måste bero af hufvud- 
aftalets gilltighet, och att således ett accessoriskt 
aftal alltid blir ogilltigt, om det hufvudaftal, för 
hvars skull det är ingånget, är eller blir ogilltigt.

Dessa accessoriska aftal äro af fyra slag: Vite 
(Clausal a poe n a lis), Pant (P i gnus, Oppi- 
gnoratio), Borgen (Fidejussio) och Gisslan 
(p ræstatio obsidis). Aftalen rörande Vite, 
Pant och Borgen hafva det med hvarandra gemen
samt, att det, som utfästes eller lemnas till säker
het för hufvudaftalets uppfyllande, här utgöres af 
egendom, eller möjligtvis någon gång af arbete; 
livaremot det vid Gisslan är en eller liera per
soner, som lemnas såsom säkerhet för hufvud
aftalets uppfyllande. Jemföre vi åter Vite och 
Pant med Borgen, så betraktas i Vite och Pant 
säkerheten såsom lemnad af en af kontrahen
terna i sjelfva hufvuda ftalet, eller äfven 
ömsesidigt af båda; hvaremot vid Borgen säker
heten lemnas afen eller liera personer, som sjelfve 
icke äro kontrahenter i hufvudaftalet. Om 
vi ändteligen jemföre Vite och Pant med hvar
andra, så utgöres vid Vite säkerheten blott af ett 
löfte om något, som framdeles skall göras eller 
lemnas, något tillkommande; hvarernot vid 
Pant säkerheten består i något närvarande, nå
got som genast lemnas.

Vite.

Ett aftal rörande Vite består deruti, att en 
kontrahent i ett hufvudaftal förbinder sig att, i

G rubb es Rätts- o. Samli. L. 23.



fall han ej uppfyller hiifvudaftälet, erlägga eller 
prestera något. Naturligtvis åsyftas med detta af- 
tal att medelst fruktan för den förlust, hvilken 
vitets erläggande‘skulle medföra, gifva den ifråga
varande kontrahenten ett nytt och tillräckligen 
starkt motif till hufvudaftalets uppfyllande. Då 
vitet vanligtvis utgör något, som, i full Iiufvud- 
aftalet ej uppfylles, skall letnnas till den andre 
kontrahenten och tillfalla honom (ehuru detta icke 
är nödvändigt, emedan vi tet äfven kan Lesta i 
något, som skall lemnas eller presteras åt någon 
annan, t. ex. en summa penningar, som man för
binder sig att ge åt en from Stiftelse, i fall man 
ej uppfyller ett hufvudaftal), så har ett vite i 
detta hänseende en viss likhet med ett skadestånd 
åt den kontrahent, som genom den andres urakt
låtenhet att uppfylla hufvuda(talet biifvit lidande. 
Emedlertid är dock begreppet af ett vite icke det
samma, som begreppet af ett skadestånd, och bör 
icke dermcd förblandas. Med skadestånd menas 
nemligen en ersättning, hviiken den kontrahent, 
som biifvit lidande genom den andres uraktlåten
het att uppfylla bufyudaftalet, blir berättigad att 
af honom fordra i foljd af sjelfva hufvud- 
aftalet, och således utan att det behöfts något 
särskildt accessoriskt aflal, genom b vilket den andre 
kontrahenten förbundit sig till dess erläggande; 
livaremot ett vite utgör något, till hvars erläggan- 
de man icke blir förbunden genom sjelfva hufvud- 
aftalet, ulan endast så vida man genom ett sär
skildt accessoriskt af tal förbundit sig till ett 
sådant. Till erläggandet af ett skadestånd kan 
man derföre inom ett Samhälle dömmas af en 
Domstol, så snart man bevisligen brustit i upp
fyllandet af ett hufvudaftal; men till betalningen



af ett vite endast så vida man, genom ett acces
sor isk t aftal, dertill särskildt förbundit sig. I 
sitt begrepp är således ett vite något annat än 
skadestånd, något, som man blott förbehåller sig, 
oin man anser fruktan för det egentliga skade
ståndets erläggande icke vara tillräcklig för att 
förmå den andre kontrahenten till hufvudaftalets 
uppfyllande.

Det, som utsättes såsom vite, utgör vanligt
vis någon egendom, t. ex. en summa penningar; 
men kan dock äfven tänkas utgöra någon person
lig kraftyttring, ett arbete, hvilket man för
binder sig att prestera, i fall man ej uppfyller 
bufvudaftalet. Det får dock i detta fall icke 
handla om totaliteten af en persons krafter (d. v. s. 
att någon förbunde sig till träldom hos en annan, 
såsom vite för det försummade uppfyllandet al 
ett hufvudaftal); ty detta skulle innebära ett åt
minstone vilkorligt bortgifvande af en oförytterlig 
rättighet. Man kan ock uppgifva det såsom en 
regel, att det icke bör finnas ett alltför stort miss
förhållande mellan värdet af det, hvarom hufvud- 
aftalet handlar, och beloppet eller värdet af det 
utsatta vitet, så att ett mycket stort vite ej bör 
utsättas för uraktlåtenheten att uppfylla ett aftal 
af ringa betydenhet; men den filosoliska Rätts- 
läran kan dock icke närmare bestämma, huru stort 
ett vite må utsättas i förhållande till värdet af 
det, hvarom hufvudaftalet handlar.

Pant.

Af det anförda följer, att aftalet rörande vite 
alltid innebär ett löfte om något tillkommande,



något, som framdeles skall lemnas eller 
presteras af den kontrahent, som uraktlåter upp
fyllandet af ett hufvudaftal. Men det år tydligt, 
att ett sådant löfte aldrig kan gifva någon full
komlig säkerhet om hufvudaftalets uppfyllande, 
emedan det dels förblifver osäkert, i livad män 
fruktan för vitets efläggande förmår verka på den, 
som förbundit sig till detsamma, och dels äfven 
kan vara osäkert, huruvida han, i hill han ej upp
fyllt hufvudaftalet, är i stånd att erlägga eller 
prestera det utsatta vitet. En större grad af sä
kerhet måste deremot den ene kontrahenten i ett 
hufvudaftal vinna, i fall den andre, i stället för 
att blott förbinda sig att framdeles lemna eller 
prestera något, om han cj uppfyller hufvudaftalet, 
genast eller i närvarande ö g o n b 1 i c k lem nar 
något till den förres tryggande. Detta sker ge
nom öfverlemnandet af en Pant, till säkerhet för 
hufvudaftalets uppfyllande. Med Pant menas nem- 
ligen ett ting, hvilket af en gäldenär lemnas åt 
en borgenär till säkerhet för betalningen af hans 
fordran, under det vilkor, att borgenären berätti
gas att af panten göra sig betald för sin fordran, 
i fall den cj af gäldenären betalas. Aftalet här
om är således ett accessoriskt aftal, som bifogas 
till aftalet rörande för sträck ning, för att ge en 
ökad säkerhet om dess uppfyllande. Då panten, 
ehuru den sjelf utgör något annat än det, som 
borgenären lemnat åt gäldenären, likväl tänkes till 
sitt värde motsvara borgenärens fordran, så be
står säkerheten här deruti, att borgenären genom 
pantens emottagande kommer i besittning af vär
det af sin fordran, ehuru han cj är i besitt
ning af sjelf va det ting han försträckt åt en



annan. Häraf måste vi härleda de rättsbestäm- 
ningar, hvilka gälla om detta allai.

Härvid är först och främst klart, att man till 
pant kan använda hvad ting som helst, som äger 
ett värde, svarande emot värdet af den fordran, 
för hvilken panten skall tjena såsom säkerhet. Man 
kan således till pant använda ej blott res corpova- 
les, utan äfven res incorporales (t. ex. då Staten, 
susom fordom ej var ovanligt, till säkerhet för en 
lemnad försträckning förpantade någon del af sina 
inkomster); och då den utgöres af en res corpora- 
lis, kan den vara antingen lös eller fast egendom.

Af aftalets natur följer vidare, att panten skall 
på något sätt öfverlemnas åt borgenären, 
emedan han skall komma i besittning af värdet 
af sin fordran. Derföre räknas i den Romerska 
Lagen aftalet rörande pant ibland real-kontrakter« 
na, eller betraktas såsom fullgilltigt först genom 
pantens öfverlemnande. Så vida nu panten i sjelfva 
verket, genom reell tradition, eller åtminstone, 
i fall frågan är om en res incorporalis, genom 
q Vasi-tradition, öfverlemnas åt fordringsägaren, 
så utgör den en pant i ordets inskränktare och 
egentliga bemärkelse, och någon annan kan på 
den filosofiska Rättslärans ståndpunkt, eller så 
länge vi abstrahera ifrån begreppet af ett Sam
hälle , icke komma i fråga. Men då pantens 
verkliga öfverlemnande åt fordringsägaren i vissa 
fall, i synnerhet då panten utgöres af fast egen
dom, medför en icke obetydlig olägenhet, både 
för borgenären, som derigenom blir besvärad med 
en för honom till äfventyrs oläglig förvaltning af 
en annans egendom, och för gäldenären, som 
blir skild ifrån förvaltningen af sin egendom, 
och således yirståndsatt att af densamma draga



all den nytta, lian eljest möjligen kunde vin
na; så har man inom Staten påfunnit ännu ett 
annat slag af förpantning, nemligen genom livad 
vi kunne kalla ett blott ideellt öfverlemnande 
af panten, hvilket består deruti, att fordrings
ägaren icke sättes i verklig besittning af panten, 
men likväl genom den offentliga Makten 
erhåller en garanti eller säkerhet derom, 
att panten skall stå för hans räkning, och blifva 
för hans räkning försåld, så att han af den, så 
långt dess värde förslår, skall njuta sin betalning, 
i fall gäldenären icke på annat sätt betalar sin 
skuld. Han får härigenom, utan att vara i reell 
besittning af panten, likväl samma säkerhet, 
som om han vore i reell besittning af 
panten. Det är detta slags förpantning, som ut
gör hvad man kallar Hypothek och Inteck
ning. Den brukas vanligen vid frågan om 
fast egendom, eller ock då res incorporates skola 
användas såsom pant: likväl kan den visserligen 
tänkas använd äfven i hänseende till lös egendom, 
så vida man har någon utväg att förvissa sig der
om, att den lösa egendomen, då den förblifver 
under gäldenärens egen vård och i hans förvar, 
icke af honom förskingras, försäljes o. s. v., hvar
igenom den för fordringsägaren påräknade säker
heten skulle gå förlorad. Ehuru man vid detta 
slags förpantning icke genast får panten i sitt våld, 
åtskiljer den sig likväl väsendtligen ifrån aftalet 
rörande vite derigenom, att fordringsägaren redan 
i närvarande ögonblick får genom den offent
liga Makten en garanti, att panten skall stå för 
hans räkning, hvarigenom säkerheten här blir nå
got mera än ett blott löfte, hvars uppfyllande 
kan vara tvifvelsiuål underkastadt. Då emedler-



tid denna art af forpantning förutsätter ett borger
ligt Samhälle, har den liar blott kunnat i förbi
gående nämnas; dess närmare bestämmande måste 
öfverlemnas åt den positiva Lagstiftningen.

Då en pant endast är ämnad att gifva borge
nären en säkerhet för betalningen af hans fordran, 
så följer deraf, att borgenären, i fall hans fordran 
ej på annat sätt blir betald, och panten således 
härtill måste användas, blott blir berättigad till 
så stor del af panten, eller af den summa, för 
hvilken den blifvit försåld, som svarar emot be
loppet af den fordran, till säkerhet för hvilken 
panten blifvit lemnad, jemte den å denna fordran 
upplupna räntan, då en sådan var betingad, med 
tillägg af ersättning för den kostnad panthafvaren 
möjligtvis måsfe vidkännas för pantens underhål
lande, samt för utbekommandet af sin fordran. I 
fall den summa, för hvilken panten försäljes, öfver- 
stiger detta, så tillhör öfverskottet gäldenären, 
hvaremot, om pantens försäljningsvärde ej stiger till 
detta belopp, gäldenären blir förbunden att på 
annat sätt fylla bristen.

Då panthaf varen icke är pantens ägare, utan 
blott till sin säkerhet bar den i sitt våld, så iöl- 
jer deraf, att han bin’ förbunden, att med sorg- 
fällighet förvara och vårda den, samt att hvär
ken, utan ägarens dertill lemnade tillåtelse, nyttja 
den, eller till någon annan utlåna, pantsätta, bort- 
gifva eller försälja den. Häraf följa de rättsbe- 
stämningar, hvilka vid aftalet om pant gälla 
rörande præstatio casus och pnestatio culpæ. Då 
nemLigen gäldenären förblifver pantens ägare, så 
måste lian sjelf stå faran för den skada eller för
störing, hvilken panten undergår genom casus, 
d. v. s. genom en af panthafvarens åtgärd obero



ende orsak, hvars Yerkan panthafvaren icke kun
nat förekomma eller hindra förmedelst den grad af 
sorgfäilighet man af honom är berättigad att for
dra. Äfvenså måste lian, i fall han gifvit pant
hafvaren tillåtelse att nyttja panten, sjelf vidkän
nas den skada den lider genom kon traktse n ligt 
bruk. Deremot är panthafvaren förbunden att 
ersätta pantens värde, om han af oredlighet 
skadar, förstör, bortgifver, försäljer eller eljest för
skingrar den; vidare att ersätta den skada eller 
förstöring den lider genom hans vårdslöshet i 
dess förvarande och vårdande (eller att prestera 
culpa levis); samt ändteligen, att i fall han utan 
särskild t tillstånd nyttjar den, eller till någon 
annan utlånar, uthyrer eller pantsätter den, 
ersätta all den skada den derunder lider, äfven i 
fall denna skada uppkommer genom olyckshändelse. 
Om panthafvaren haft någon utgift för pantens 
underhållande, så är han i allmänhet berättigad 
att få densamma godtgjord af pantens ägare: dock 
bor, i fall panthafvaren får nyttja panten, han, om 
ej annorlunda blifvit betingadt, anses förbunden 
att utan ersättning bestrida de utgifter för den
samma, hvilka kunna hänföras till vanlig under
hållskostnad, eller så mycket af dem, som mot
svarar den fördel panthafvaren åtnjutit genom pan
tens nyttjande.

I fall en pant, hvilken genom reell tradition 
blifvit åt fordringsägaren ofverlemnad, är af den 
beskaffenhet, att en afkastning af densamma kan 
vinnas, så uppkommer den frågan, hvem denna 
afkastning skall tillfalla. I fall hufvudaftalet, till 
säkerhet hvarför panten är lemnad, utgör en för
sträckning utan ränta, måste den af panten 
Uppkom munde afkastningen anses tillhöra gälde-



nären, såsom pantens ägare, endast med afdragaf 
livad panthafvaren möjligtvis nödgats utgifva för 
pantens underhållande. Om åter hufvudaftalet ut
gör en för sträckning mot ränta, så kan an
tingen öfvereuskommas, alt panthafvaren af pan
tens afkastning får göra sig betald för räntan af 
sin fordran, med rättighet för honom alt, i fall 
afkastningen ej uppgår till beloppet af den betin
gade räntan, erhålla återstoden af gäldenären, samt 
med förbindelse att, i fall pantens afkastning öfver- 
skjuter räntans belopp, lemna detta öfverskott till 
gäldenären, eller afskrifva det å hufvudstolen; 
eller ock kan det betingas, att fordringsägaren skall 
på vinst och förlust erhålla hela afkastningen af 
panten, så att det blir hans vinst, i fall denna 
afkastning öfverstiger räntans belopp, men der- 
emot hans förlust, i fall den icke uppgår till detta 
belopp. Denna sistnämda öfverenskommelse rörande 
pantens afkastning kallas af de Romerska Juristerna 
Antichresis, eller Pactum antichreticum.

En gäldenär kan till pant använda, icke blott 
det, som tillhör honom sjelf, utan äfven något, 
som tillhör en annan, så vida det sker med äga
rens samtycke. Om deremot någon utan ägarens 
samtycke pantsätter en annans egendom, så blir 
detta aftal ogilltigt, och ägaren blir berättigad att 
af panthafvaren, såsom orättmätig innehafvare, åter
taga sin egendom. Fordringsägaren blir i sådant 
fall berättigad att antingen erhålla ny, fullgod 
pant, eller utkräfva sin fordran, om den ock än
nu ej är till betalning förfallen. De inskränknin
gar, hvilka den borgerliga Lagstiftningen möjligt
vis, med afseende på svårigheten för fordrings
ägaren att ined säkerhet veta, huruvida panten 
verkligen tillhör gäldenären eller icke, kan finna



nödigt att för de fall, da fordringsägaren var i god 
tro, stadga i hänseende till ägarens rättighet att 
af honom återtaga panten, ligga, i likhet med de 
öfriga inskränkningar, hvilka den borgerliga Lagen 
kan stadga i hänseende till en ägares rättighet att åter
taga sin egendom af en i god tro varande orättmätig 
innehafvare, utom den filosofiska Rättslärans område.

Borgen.
I aftalen rörande Vite och Pant betraktas 

säkerheten såsom lemnad af någon af kontrahen
terna i hufvudaftaletj ty äfven i det mindre van
liga fall, då någon kontrahent med ägarens sam
tycke använder en annans egendom såsom pant, 
är det likväl i sitt eget namn, som denne kontra
hent handlar, så att han äfven här måste anses 
sjelf lemna säkerheten för hufvudaftalets uppfyl
lande. Men djt gifves äfven ett slags accessoriskt 
aftal, hvars väsende utgörcs deraf, att säkerheten 
för hufvudaftalets uppfyllande lemnas af en eller 
flera personer, h vilka sjelf va icke äro kontrahenter 
i hufvudaftalet. Detta sker genom Borgen, eller 
det aftal, hvarigenom någon åtager sig ansvarig
heten för uppfyllandet af en annans förbindelse. 
Den, för b vilken någon åtager sig att ansvara, kal
las bär HufvudgäIdenär, Debitor principa
lis, och hans förbindelse kallas obligatio prin
ce ps; den åter, som åtager sig att ansvara för ho
nom, får namn af 13 or ges man, Kautionist, 
Fidejussor. Vanligast nyttjas borgen, på samma 
sätt som pant, vid frågan om försträckning, för 
att gifva borgenären en ökad säkerhet om försträck
ningens betalning. Dock kan borgen äfven nytt
jas vid andra slags aftal, för att förvissa den ena 
kontrahenten om uppfyllandet af den andres för
bindelse: i sådana fall blir borgesmannen förbun



den att, i fall den, for h vilken borgen är in gän
gen, icke uppfyller sitt Aliggande, antingen upp
fylla det i hans ställe, eller om han det ej for
mår, gifva den andre kontrahenten fullt skade
stånd. Stundom kan man oek gå i borgen, ieke 
för det verkliga uppfyllandet af en viss 
persons åliggande, utan blott för sjelfva per
sonen, d. v. s. åtaga sig ansvarigheten för att den
na person icke skall afvika, och derigenom undan
draga sig något, som åligger honom: i detta fall 
är man endast förbunden att framskaffa den i fråga- 
varande personen, och blott i fall man ej förmår 
detta, blir man förbunden att i hans ställe upp- 
uppfylla hans förbindelse * eller om detLa ej är 
möjligt, gifva den andre kontrahenten skadestånd 
för livad han derigenom förlorat. Borgen kan for 
öfrigt ingås antingen på (absolut eller re la ti ft) be
stämd, eller obestämd tid: i det förra fallet 
upphör borgesmannens ansvarighet, då den bestäm
da tiden tilländalupit.

Man har i afseende på aftalet rörande borgen 
att fästa sin uppmärksamhet, dels på förhållan
det mellan hufvudgäldenären och b o r g e s - 
m a n n e n, och dels på förhåll a n d e t mellan 
borgesmännen, i fall desse äro Here än en.

I afseende på förhållandet mellan huf
vudgäldenären och borge sman nen måste 
först och främst anmärkas, att då en borgesmau 
åtager sig ansvarighet för fullgörandet afen hufvud- 
gäldenärs förbindelse, innebär detta dock icke för 
hufvudgäldenären någon befrielse ifrån den ho
nom åliggande förbindelsen. Denna qvarstår oför
minskad, och Öfverflyttas ej ifrån hufvudgäldenä
ren till borgesmännen. Af denna hufvudgäldenä- 
rens fortfarande förbindelse följer cn rättighet för



borgesmaimen att, i fall han nödgats betala liufvud- 
gäldenärens skuld, eller eljest fullgöra något hans 
åliggande, äga hvad man kallar regress till hufvud
gäldenären, d. v. s. att af honom utkräfva ersätt
ning för hvad han till fullgörande af hufvudgälde- 
närens förbindelse betalt eller presterat.

I allmänhet taget, och då icke genom uttryck
ligt förbehåll annorlunda blifvit betingad t, måste 
en borgesman endast tänkas hafva borgat in sub- 
sidium, hvarmed menas, att han endast är för
bunden, att, så vida tillgång eller förmåga 
saknas hos hufvudgäldenären till fullgöran
de af hans förbindelse, fylla bristen eller uppfylla 
hans åliggande i hans ställe. Deraf åter följer, 
att fordringsägaren måste i främsta rummet vända 
sig med sitt anspråk emot hufvudgäldenären, och 
uttaga de tillgångar, hvilka hos honom finnas, 
och endast så vida dessa äro otillräckliga, 
äga att af borgesmannen fordra det bristande. 
Detta kallas äfven enkel borgen. Men borges
mannen kan möjligtvis åtaga sig äfven en vid
sträcktare ansvarighet, hvilket kallas att ingå bor
gen såsom för egen skuld, eller proprie 
borgen. Dermed menas det borgensaftal, genom 
hvilket borgesmannen berättigar fordringsägaren 
att efter behag med sitt anspråk vända sig emot 
hufvudgäldenären eller borgesmannen, hvilket inne
bär, att han, om lian finner det förgodt, kan ge
nast utkräfva sin fordran hos borgesmannen, utan 
att först hafva utsökt den hos hufvudgäldenären, 
hvarvid dock borgesmannen, likasom vid enkel 
borgen, har regress till hufvudgäldenären, till er
sättnings bekommande för livad lian för honom 
betalt eller presterat. Då denna så kallade borgen 
såsom för egen skuld innebär en större ansvarig-



het än Jen, hvilken egentligen följer af borgens- 
aftalets natur, så är klart, att all borgen alltid 
bör betraktas blott såsom enkel borgen, så vida 
icke borgesmannen uttryckligen förklarat sig borga 
såsom för egen skuld.

I afseentle åter på förhållandet mellan 
bor ges männen, då de äro flere än en, kunna 
tre hufvudmodifikationer af aftalet rörande bor
gen äga rum. Borgesmännen kunna nemligen bor
ga, antingen pro parte rata, eller pro parte 
certa s. determi na ta, eller ändteligen in soli- 
dum. De borga pro parte rata, då hvar och 
en af dem åtager sig att ansvara för den propor
tionella del af det hela, som enligt borges- 
männens antal belöper sig på honom, och då så
ledes alla ansvara för lika stora delar af det 
hela, d. v. s. för livar sin hälft af hela summan, 
i fall de äro två, för hvar sin tredjedel, i fall de 
äro tre o. s. v. Detta är det slags förhållande 
dem emellan, som närmast följer af borgensaftalcts 
natur: så bör derföre deras ansvarighet förstås i 
alla de fall, då det ej är uttryckligen bestämdt, 
att förhållandet dem emellan skall tänkas på nå
got af de öfriga sätten. Borgen pro parte certa 
s. de ter mina ta äger åter rum i det fall, då 
borgesmännen förbinda sig att ansvara för bestäm
da, olika delar af det hela, t. ex. om den 
ene åtager sig att ansvara för en tredjedel, den , 
andre åter för två tredjedelar af det hela. Detta 
kan egentligen anses såsom tvenne eller flere sär
skilda borgensaftal, efter borgesmännens antal, ehu
ru förenade på en och samma skuldsedel. Borgen 
in solid um, solidarisk borgen, eller den, 
medelst hvilken, såsom man äfven kallar det, bor
gesmännen borga en för alla och alla för en,



äger rum i det fall, då hvar och cn af borges- 
niänneii förhinder^ig att ansvara för det hela, 
livilket således innebär för fordringsägaren en rät
tighet att af hvilkendera som helst utkräfva hela 
summan, hvarvid dock den borgesman, som på 
detta sätt nödgats utbetala det liela, eller en större 
del deraf, än efter borgesmännens antal på honom 
sig belöper, måste anses äga regress, ej blott, så
som vid all borgen, till hufvudgäldenären, utan 
älven till sina medborgesmän, d. v. s. rättighet 
att af dem utkräfva ersättning för deras propor
tionella andelar af det hela, likasom aftalet vore 
en borgen pro parte rata: om åter tillgång härtill 
hos någondera saknas, bör bristen mellan alla de 
öfriga borgesm innen lika fördelas. I alla dessa 
fall kan borgen tillika, med afseende på borges
männens förhållande till hufvudgäldenären, vara 
antingen enkel borgen, eller proprie borgen.

Dessa äro de tre hufvudmodifikålionerna af 
förhållandet mellan borgesmännen. Men utom dem 
finnas likväl ännu åtskilliga speciellare modifika
tioner af detta förhållande, af hvilka åtminstone 
de förnämsta här må nämnas. Man kan nemligen 
först och främst tänka sig, att tvenne eller flcre 
personer gått i borgen, antingen pro parte rata, eller 
pro parte determinata, men med det tillägg, att 
om tillgång saknas hos någon af dem till gäldande af 
det, som på honom belöper sig, skall bristen fyllas 
af den andre, eller, i fall de äro Here, af de öf- 
rige, antingen till lika delar af dem h vardera, eller 
möjligtvis så, att de i sådant fall lofva fylla olika, 
bestämda andelar af bristen. Detta utgör något 
mellanliggande mellan borgen pro parte rata eller 
determinata, och borgen in solidum. En annan 
modifikation är den, som uppkommer, då en eller



flere personer först borgat, och en eller flero andra 
derefter förbinda sig att* i fall tillgång saknas hos 
de förste horgesmännen till fullgörande af deras 
förbindelse, ansvara för den derigenom uppkom
mande bristen, hvarvid de åter möjligen kunna 
förbinda sig att antingen pro parte rata, eller pro 
parte determinata, eller ändteligen in solidum an
svara för den ifrågavarande bristen. Vidare kan 
man tänka sig, att någon först påtecknar en skuld
sedel såsom borgesman, och derefter en annan så
som borgesman påtecknar samma skuldsedel, ulan 
att det förhållande, i hvilket hans ansvarsskyblig- 
het skall stå till den förres, är bestämdt uttryckt. 
Slutligen kunna tvenne eller Here personer hafva 
för en och samma skuld ingått särskilda bor
gensförbindelser, på det sätt, a tt b va rdera för- 
bundit sig att ansvara för det hela, eller åtmin
stone utan att någondera förklarat sig endast an
svara blott, för en del af det hela. I dessa båda 
fall måste det i sig sjelf obestämda förhållandet 
emellan horgesmännen genom den borgerliga Lagen 
närmare bestämmas.

Gisslan.
I Vite, Pant och Borgen utgöres den leinna- 

de eller betingade säkerheten af egendom, eller 
möjligtvis af något arbete, som skall presteras. 
Men det gifves äfven ett accessoriskt aftal, i hvilket 
betingas, att en eller flere Personer skolalemnastill 
säkerhet om uppfyllandet af ett hufvudaftal. (Detta 
är aftalet rörande Gisslan.) Detta aftal, som 
i äldre tider var ganska vanligt, hade likväl min
dre sin användning vid underhandlingar mellan 
enskilda personer, än mellan särskilda Folk, t. ex. 
vid stillestånds- eller fredsfördrag mellan krigföran
de Nationer o. s. v. Vid Öfverenskommelser mel



lan mindre odlade Folk förekommer det stundom 
ännu; men deremot sällan eller aldrig mellan me
ra odlade. Dess användning är ock i moraliskt 
hänseende icke utan en viss betänklighet genom 
sjelfva den omständigheten, att det är en Per
son, som sjelf här lemnas såsom säkerhet. Såsom 
oundgängligt vilkor för detta aftals rättsgilltighet 
måste åtminstone stadgas, att äfven i händelse 
ljufvudaftalet icke uppfylles af den, af hvilken en 
gisslan blifvit gifven, den andre kontrahenten icke 
hör anses äga någon rättighet att döda, plåga eller 
misshandla den till gisslan lemnade personen, 
utan endast att ännu ytterligare qvarhålla honom i 
förvar, för att der igenom förmå den, af h vilken giss
lan hlifvit lemnad, till hufvudaftalets uppfyllande.

Alla de hittills nämda aftalen äro enkla af- 
tal, contractus sim pli ces, åtminstone med 
undantag af bolag, som i de flesta fall innebär en 
förening af altal rörande ting och rörande ett bruk 
al en persons krafter, samt af depositum, om hvil
ket detsamma kan sägas gälla. Genom en för
ening af flera sådana enkla aftal kunna vidare åt
skilliga sammansatta eller blandade aftal, 
contractus mixti, uppkomma. Dessa låta dock 
alltid upplösa sig uti enkla, och då de der- 
jemte i allmänhet förutsätta ett borgerligt Sam
hälle, genom hvars positiva Lagstiftning de om 
dem gällande speciella rättsbestämningar måste ut
stakas, så hafve vi här, i den ifrån Samhällets 
ide ännu abstraherande Rättsläran, icke att på 
dem lästa vår uppmärksamhet»
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Ideen af ett Samhälle 1 all
mänhet betraktad, samt öfver- 

sigt af dess Hufvudformer.

Me<l den filosofiska Sam häl Is läran mena 

vi, enligt hvad i det föregående blifvit nämdt, den 
vetenskapliga framställningen af den med nödvän
dighet gifna ideen af ett Samhälle, betraktad 
så väl i allmänhet, som i dess speciella utveck
ling, eller i de särskilda hufvudformerna af Sam
hälle, sådana dessa visa sig för den fdosofiska forsk
ningen, som endast har att angifva det v äsend t- 
liga eller nödvändiga uti dem, med abstrak
tion från de af empiriska vilkor beroende skiljak
tigheter, genom hvilka de i erfarenheten gifna 
Samhällen åtskilja sig ifrån hvarandra. Yi liafve 
(s. 11 med följ.) angifvit det förhållande, i hvil
ket den hittills afhandlade filosofiska Rätts- 
läran står till den filosofiska Samhälls- 
läran. Yi halve betraktat den förra såsom i sitt 
begrepp föregående den senare, och utgörande 
en oumbärlig förberedelse till densamma, emedan 
begreppet om en koexistens af förnuftiga och fria 
varelser, hvilka, såsom sådana, äga ett anspråk att 
få lefva och verka såsom Personer, förutsattes 
för möjligheten af deras förening till ett fortvaran-



cle organiskt Helt. I enlighet härmed hafvc vi 
dä nu att ifrån den filosofiska Rättsläran öfvergå 
till den filosofiska Samhällsläran, såsom den senare 
liufvudafdelningen af hela den undersökning, med 
livilken vi här sysselsatte oss.

Då vi tage ordet Samhälle i dess vidsträck
taste bemärkelse, mena vi dermed hvarje förening 
af lefvande varelser till ett Helt: äfven djuren 
lefva, såsom bekant är, till en del i en art af 
Samhälle. Med ett men s k Hg t Samhälle åter, 
då äfven detta ord tages i dess mest omfattande 
bemärkelse, mena vi en förening af menniskor till 
ett Helt, för ett gemensamt ändamål, och under 
en gemensam ledning af deras gemensamma ange
lägenheter. I denna ordets vidsträcktare bemär
kelse omfattar det så väl det slags föreningar, 
li vilka vi i Rättsläran omtalat under namn af Bo
lag, Soeietates qvæsfuariæ ocb non qvæ- 
stuariæ, som ock livad vi kalle Samhälle i or
dets högre och inskränktare betydelse. Yi 
halve närnt begreppet af ett Bolag såsom det 
högsta inom Rättslärans område, ocb såsom bil
dande öfvergången ifrån Rättsläran till Samhälls
läran. Ifrån ett Bolag, såsom en förening af en 
lägre art, måste vi nu åtskilja livad vi kalle ett 
Samhälle i ordets inskränktare bemärkel
se, såsom en förening af ett högre slag. Den vä- 
sendtliga åtskillnaden dem emellan består deruti, 
att då vi med ett Bolag mena en sådan förening, 
hvilken icke tankes såsom af förnuftet med 
nödvändighet fordrad, och hvilken derföre 
äfven måste betraktas såsom arbiträrt upplös- 
lig, när helst dess medlemmar vilja upphäfva den ; 
så utgör deremot ett Samhälle i ordets högre och 
inskränktare bemärkelse en sådan förening af



förnuftiga och fria varelser, hviiken visar sig för 
tanken såsom af förnuftet med nödvändig
het fordrad, och hviiken derföre ej får betrak
tas såsom arbiträr t upplöslig när helst med- 
lemmarne finna det för godt, utan såsom ämnad 
att fortvara så länge dess natur och dess 
genom förnuftet gifna ändamål det for
drar. Det är blott ideen af ett Samhälle i denna 
ordets högre eller inskränktare bemärkelse, som den 
filosofiska Samhällsläran har att framställa och ut
veckla.

Då ett Samhälle, i ordets här ifrågavarande 
högre bemärkelse, skall tänkas såsom en af för
nuftet med nödvändighet fordrad förening 
af intelligenta och fria varelser, så är klart, att 
första frågan här måste blifva den om sjelfva den 
nödvändiga förnuftets fordran, af hviiken 
allt sådant Samhälle bör vara ett uttryck, eller 
hviiken innehåller dess genom förnuftet gifna ä n da
mål, och genom hviiken derföre äfven hela dess 
väsende måste bestämmas. Då nu förnuftets for
dran i afseende på menu iskorna icke kan vara nå
gon annan än den af det fullkomligaste möjliga 
uppnående af mensklighetens hela bestämmelse, 
eller den fullkomligaste möjliga.framställning och 
realisation af mensklighetens ide' i alla menskliga 
individer tillsammanstagne (en fordran, hvars inne
håll och betydelse det tillhör Sedeläran alt när
mare utreda); så måste den här ifrågavarande för
nuftets fordran, af hviiken allt Samhälle i ordets 
högre bemärkelse bör utgöra ett uttryck, vara en 
fordran af en sådan förening af förnuftiga och fria 
varelser, som oundgängligen förutsättes för upp
nåendet af mensklighetens hela bestämmelse, eller 
för att bereda och främja den fullkomligaste möj-



liera realisation af menskliglietens idé i alia do till 
ett Helt förenade individerna. Denna realisation 
af menskliglietens ide visar sig nemligen, fattad i 
sin rätta och fullständiga betydelse, såsom ett mål, 
hvilket icke kan uppnås blott genom individernas 
enskilda, isolerade verksamhet, utan endast för- 
medelst deras fort varande förbindelse och vexel- 
verkan: det är endast genom denna, som de kun
na vinna den fullkomliga utveckling af alla sina 
högre och lägre krafter, den odling och förädling, 
samt dermed tillika, såsom dess naturliga följd, 
den sanna och varaktiga sällhet, som innefattas i 
hvad vi här kalle den fullständiga realisationen af 
menskliglietens idé. Denna fortvarande förbindel
se och vexelverkan mellan de i den sinnliga verl- 
den lefvande förnuftiga och fria varelserna kan 
åter icke annorlunda tänkas såsom till sin möjlig
het och sitt bestånd försäkrad, och såsom i sjelfva 
verket ledande till en fullständig realisation af 
menskliglietens idé, an medelst deras förening till 
ett organiskt Helt, under en gemensam ledning af 
deras gemensamma angelägenheter. Så vida detta, 
hvilket här till en början blott kan i allmänhet 
angifvas, genom hela fortgången af vår undersök
ning kommer att ytterligare bekräftas, och dermed 
tillika att bringas till full klarhet, så måste der- 
igenom menniskornas förening till ett organiskt 
licit, eller till ett Samhälle i ordets här ifråga
varande högre bemärkelse, komma alt visa sig 
för oss såsom med nödvändighet fordrad af för
nuftet för uppnåendet af menskliglietens bestäm
melse, eller för den fullständiga realisationen af 
menskliglietens idé*

Af denna förnuftets fordran, som ger allt Sam
hälle i ordets högre bemärkelse dess karakter af



nödvändighet, och dermed tillika bestämmer 
dess egentliga ändamål, liafve vi ytterligare att 
härleda hela dess väsende, eller besvarandet af 
frågan, hurudant allt sådant Samhälle enligt dess 
genom förnuftet gifnn ide bör tänkas. Del bör nemli- 
gen utgöra en sådan förening af förnuftiga och fria 
varelser till ett organiskt Helt, som i sjelfva verket 
erfordras för att bereda och främja den fullkomligaste 
möjliga realisation af mensklighetens ide, i alla 
de förenade individerna tillsammanstagne. Hela 
den filosofiska Samhällsläran innehåller ej något an
nat än den fortgående utvecklingen af denna sats.

Detta innebär, såsom vi vid en närmare un
dersökning finne, att ett Samhälle] i ordets här 
ifrågavarande högre bemärkelse, för att tänkas och 
fattas utan ensidighet, måste betraktas på en gång 
ur en ethisk och ur en juridisk synpunkt, eller 
att dess idé, fullständigt uppfattad, innehåller tven- 
ne för densamma lika väsendtliga och oupplösligt 
förenade momenter, ett ethisk t och ett rätts- 
moitient, hvaraf ytterligare följer att, enligt hvad 
i det föregående (s. 13) blifvit antydt, den filoso
fiska Samhällsläran blir att anse såsom en fort
sättning på en gång af Sedeläran och af Rätts- 
läran, eller såsom utgörande bådas fulländning och 
förening. Det är väl först genom hela fortgången 
af vår undersökning, som dessa tvenne momenter 
kunna för oss Framträda i sin fullständigt fattade 
betydelse; men för att förbereda denna under
sökning, måste vi börja med att åtminstone i all
mänhet betrakta dem, och bringa deras begrepp 
till den grad af klarhet, som genom en sådan för
beredande utveckling kan vinnas.

Hvad då först beträffar det elhiska momen
tet i Samhällets idé, så har allt Samhälle i ordets



här ifrågavarande högre bemärkelse en ethisk karak
ter, först och främst genom dess redan nämda, 
af förnuftet uppgifna ändamål, att bereda och 
främja den fullkomligaste möjliga realisation af 
mensklighetens idé i alla de förenade individerna 
tillsammanstagne. Denna realisation af mensklig- 
hetens idé är nemligen just det, som Ethiken upp- 
gifver såsom menniskans högsta et his k a ända
mål, dess sedliga bestämmelse, och Samhälls- 
läran har blott att betrakta och framställa förenin
gen af förnuftiga och fria varelser till ett organiskt 
Helt, såsom af förnuftet fordrad för detta ethiska 
ändamåls uppnående. Men jemte det, att allt egent
ligt Samhälle på detta sätt har ett ethisk t ända
mål, uppenbarar sig för det andra dess karakter 
af en ethisk förbindelse äfven deruti, att det, för 
att motsvara sin idé, och leda till det verkliga 
uppnåendet af det nämda ändamålet, nödvändigt 
måste äga och i hela sin fortgående utveckling 
röja hvad vi kunne kalla en inre, moralisk 
lifskraft* eller att det måste sammanhållas genom 
ett fort varande ethisk t föreningsband. Det 
kommer aJtt visa sig genom hela vår framställning 
af Samhällets idé, att det ieke får tänkas såsom en 
död mekanism, utan blott såsom en lefvande 
organism. Såsom utgörande en sådan, måste det 
äga en inre lifskraft, och dess hela fortvarande 
bör ej utgöra något annat, än den fortgående 
utvecklingen af dess genom denna kraft väckta 
och underhållna lif. Denna ett Samhälles inre 
lifskraft visar sig åter, enligt livad vi längre fram 
tydligare skole finna, såsom en till sitt väsende 
moralisk kraft, hvilken uppenbarar sig i alla 
inom ett Samhälle förekommande fenomener af 
moralisk helsa, i alla yttringar af sedlighet



«>cli ci y pfi hos Samhällets medlemmar, och i syn
nerhet eller speciellt i det ethiska band af öm
sesidig kärlek, välvilja och förtroende, 
eller den ömsesidiga andeliga attraktion, 
genom hvilken de, om Samhället skall motsvara 
sin ide, måste känna sig förenade med hvarandra 
och med det Ilela. Så vida nemligen Samhället 
i sjelfva verket är, hvad det enligt sin ide, eller 
enligt förnuftets fordran, hör vara, en förening, 
oumbärlig för realisationen af mensklighetens ide', 
och ledande till alla dess medlemmars högsta möj
liga odling, förädling och sällhet, så måste de, 
såsom medlemmar af en sådan förening, känna sig 
långt närmare och innerligare förbundne med livar- 
andra, än samma individer skulle vara, om de 
tänktes lefva utan någon sådan förening, och såle
des blott såsom koexisterande i en och samma 
sinnliga verld. Denna andeliga attraktion, som 
yttrar sig under olika modifikationer i de särskil
da hufvudformerna af Samhälle, genom slägt- 
bandet inom Familjen, genom fosterlands
kärleken och samfund san dan inom Staten 
o. s. v., utgör sjelf åter en väsendtlig yttring af 
hvad vi i allmänhet kalla ett Samhälles morali
ska lifskraft.

Men om på detta sätt det ethiska momen
tet i Samhällets ide’ utgöres, dels af Samhällets 
ethiska ändamål, och dels af dess moraliska 
lifskraft och föreningsband, så utgöres der- 
emot det andra för Samhällets ide lika väsendt- 
liga momentet, eller rätts-momentet, af allt 
det, som rör utstakandet och tryggandet af 
samhälls med lemmar nes rättigheter, eller 
af rättsförhållandet dem emellan. Då Sam
hället är en förening af förnuftiga o c h fria



varelser, hvilka, såsom sådana, äga vissa genom 
deras personlighet gifna och genom deras sedliga 
bestämmelse helgade rättigheter, och då dessa 
rättigheters noggranna bestämning och ostörda ut- 
öfning är ett oundgängligt vilkor för den realisation 
af raensklighetens ide, hvilken med individernas 
förening till ett Samhälle åsyftas, så visar sig der- 
igenom utstakandet och tryggandet af samhälls- 
medlcmmarnes rättigheter, eller af det genom för
nuftet fordrade rättsförhållandet dem emellan, så
som något för allt Samhälle väsendtligt, och för 
uppnåendet af dess ändamål oumbärligt. Allt det 
i ett Samhälle, som rör bestämmandet och tryg
gandet af detta rättsförhållande, utgör då rätts- 
momentet i Samhällets ide, eller det, hvarige- 
noin Samhället innebär en realisation al' Rätts- 
ideen, likasom det genom sitt ethiska moment 
innebär en realisation af Sedlighetens ide, så
dan denna kan och bör vinnas genom föreningen 
af förnuftiga och fria varelser till ett lefvande, 
organiskt Ilelt.

Om vi närmare betrak te förhållandet mellan 
de båda här nämda till Samhällets idé hörande 
momenterna, så finne vi i detta afseendc först och 
främst, att så vida det ethiska momentet utgör 
Samhällets af förnuftet uppgifna ändamål eller 
bestämmelse, så visar sig, i förhållande dertiil, 
rättsmoinentet såsom ett oundgängligt vilkor 
för detta ändamåls uppnående: ett stadgadt och 
varaktigt rättsförhållande mellan ett Samhälles 
medlemmar visar sig nemligen för tanken såsom 
det oundgängliga vilkoret för den realisation al 
mensklighetens idé, hvars beredande och främjan
de utgör Samhällets af förnuftet uppgifna ända
mål. I detta hänseende, och så vida ändamålet



år till sin natur något högre, än det, som utgör 
ett vilkor för dess uppnående, emedan det senare 
måste tänkas vara till för det förras sktdl, och af 
detta hemta sitt egentliga värde, kan det ethiska 
momentet betraktas såsom det högre, i förhållan
de till rättsmomentet såsom det lägre, hvarvid 
man dock tillika måste erinra sig, att det senare, 
såsom ett oundgängligt vilkor för det ethiska 
ändamålets uppnående, liar samma nödvändig
lie t som detta, och således icke får bedömmas så
som något oväsendtligt eller umbärligt. Då vi
dare det ethiska momentet i Samhällets ide' äf- 
ven innefattar livad vi kallat Samhällets morali
ska lifskraft, hvilken, såsom sådan, utgör något 
inre, Samhällets inre anda, dess lifgifvande och 
det Hela sammanhållande princip, så visar sig, i 
föi hållande der ti 11, rättsmomentet såsom något 
yttre, något, som hör till Samhällets yttre fo r m 
och struktur, emedan allt rättsförhållande mellan 
koexisterande förnuftiga och fria varelser handlar 
om utstakandet och bibehållandet af en bestämd 
sfer för hvars och ens fria yttre verksamhet. Här- 
af följer vidare, att då all rättighet måste tänkas 
såsom uttvingbar, och rättsförhållandet mellan 
koexisterande förnuftiga och fria varelser följaktli
gen är något, som kan och bör genom yttre tvång 
försvaras mot hvarje försök att rubba detsamma, 
måste rättsmomentet i Samhällets ide uttrycka nå
got, som genom yttre tvång kan göras gäl
lande, hvilket deremot icke är förhållandet med 
det ethiska, såsom det inre och lefvande i Sam
hället. Såsom uttryckande Samhällets ändamål 
och lifskraft utgör ändteligen det ethiska det egent
ligen positiva i Samhället: det utgör grunden 
och principen till ett för alla Samhällets med



lemmar gemensamt, i ocli genom dem alla sig ut
vecklande lif, i hvilket de genom en fortvarande 
vexelverkan bidraga till den fullkomligaste möj
liga utveckling af hvarandras krafter, och der- 
igenom till hvarandras odling, förädling och säll- 
het; hvareinot rättsmomentet måste betraktas så
som utgörande Samhällets negativa sida, i det 
hänseende, att rättsförhållandets utstakning och 
orubbade bestånd är ett ne ga t i ft vil k or, en 
conditio sine q va non, för uppnåendet af Sam
hällets ethiska ändamål, samt för den fortgående, 
ostörda utvecklingen af dess inre lif.

Då i följd häraf de närnda tvenne momen- 
terna visa sig såsom båda för allt Samhälle i or
dets här ifrågavarande högre bemärkelse lika nöd
vändiga, och såsom tillsammans eller i sin oupp- 
lösliga förening utgörande dess väsende, så måste 
den rätta och fullständiga uppfattningen af Sam
hällets idé egentligen bero deraf, att man gör sig 
full reda för dessa båda momenter i hela deras 
betydelse och deras förhållande Lill hvarandra. 
Det gifves i detta hänseende tvenne motsatta en
sidigheter: man kan nemligen på ett ensidigt och 
uteslutande sätt rellektera, antingen blott på det 
ethiska, eller blott på rättsmomentet: i båda fal
len uppkommer en ensidig, och derigenom ofull
komlig, uppfattning och framställning af Samhällets 
idé. Vi få i det följande, i synnerhet vid frågan 
om det borgerliga Samhället eller Staten, 
tillfälle och anledning att närmare fästa vår upp
märksamhet på dessa motsatta ensidigheter, och 
på de särskilda med dem sammanhängande för
villelser, hvilka i äldre och nyare framställningar 
af Sam hällsläran förekommit.



Af det nära sammanhanget mellan det ethi- 
ska och det religiösa blir det en nödvändig 
följd, att allt egentligt Samhälle, såsom ägande ett 
cthiskt ändamål, äfven måste böra betraktas ur eu 
religiös synpunkt. Su vida nemligen Samhället 
utgör en förening, oumbärlig för den fullständiga 
realisationen af menskiighetens ide, eller lör upp
nåendet af menskiighetens högsta sedliga bestäm
melse, hvilken åter genom den i medvetandet fram
trädande ideen af ett Gudomligt Väsende, såsom 
det Godas högsta Urbild och Källa, antager för 
oss karakteren af en genom Gudomligheten 
gifven bestämmelse; och så vida Samhällets 
uppkomst och successiva utveckling utgör en väsendt- 
lig del af den framskridande utvecklingen af mensk
iighetens hela lif, hvilken af det religiösa sinnet 
uppfattas såsom ledd af en Gudomlig verldsregering, 
en menskiighetens under Försynens vård fortgåen
de uppfostran ; så visar sig i detta hänseende Sam
hället såsom en Försynens anstalt för att 
bereda och främja uppnåendet af mensk
iighetens bestämmelse, och derigenom såsom 
ägande en religiös helgd. Äfven denna religiösa 
åsigt af Samhället få vi längre fram tillfälle att 
närmare utveckla, då vi tillika hafve att angifva 
och undanrödja de förvillelser, genom liviika den 
olta blifvit förvirrad och förfalskad.

Al det hittills anförda är klart, i hvilkcn me
ning allt egentligt Samhälle måste betraktas såsom 
en organism, en organisk förening af för
nuftiga och fria varelser, eller såsom utgö
rande inom Andans och frihetens verld något mot
svarande mot hvad ett organiskt väsende är i den 
medvetslösa Naturen. Ett organiskt väsende är 
nemligen ett sådant, hvars alla delar äro genom



en inre kraft förenade till ett lefvande Helt, 
med en bestämd organisk struktur, inom hvil- 
ken dess lif utvecklar sig. Detta äger rum med hvarje 
egentligt Samhälle, emedan det genom sitt ethiska 
moment äger en lifskraft, en inre grund till 
ett lif, som fortgår och yttrar sig inom en » 
närmast genom rättsmomentet bestämd form. 
Och likasom vidare alla ett organiskt väsendes be
stånd sdelar stå i ett inresammanhang med 
hvarandra, och i en vexelverkan, medelst 
h vilken de ömsesidigt bero af livar an dra, 
och ömsesidigt förhålla sig till hyarandra såsom 
ändamål och medel på en gång, hvarigenom de 
visa sig såsom med nödvändighet hörande till
sammans, och såsom bildande ett Ilelt i ordets 
egentliga bemärkelse, i motsats emot ett anorganiskt 
väsende, såsom ett blott aggregat af delar, hvilka 
icke stå i ett sådant nödvändigt sammanhang med 
livarandra; äfvenså äger ett dylikt förhållande rum 
mellan medlemmarne af ett Samhälle: de bero 
Ömsesidigt af hvarandra, och förhålla sig ömsesi
digt till hvarandra såsom ändamål och medel på 
en gång, i den mening, att det endast är genom 
deras alltid fortvarande ömsesidiga inflytelse på 
hvarandra, som de kunna komma till den fulla 
utvecklingen af sina krafter, och som följaktligen 
hvar och en af dem kan uppnå sin högsta af för
nuftet uppgifna bestämmelse, i oskiljaktigt samman
hang med uppnåendet af det Helas ändamål. Ge
nom allt detta har således allt egentligt Samhälle 
karakteren, icke af en död mekanism, utan al en 
genom inre kraft lefvande organism, en sats, hvars 
stora vigt och fullständiga betydelse först genom 
hela fortgången af vår undersökning kan med lull 
klarhet för oss framträda.



Så vida «åter ett Samhälle i den här nngifna 
meningen utgör en organisk förening af förnuftiga 
och fria varelser till ett Helt, så liar man att vid 
sin reflexion öfver detsamma fästa sin uppmärk
samhet, så väl på de individer, som utgöra dess 
medlemmar, som på dessa individers förening 
till ett Helt; så väl på delarnes mångfald, 
som på det Helas enhet. Då ett Samhälles med
lemmar äro förnuftiga och fria varelser, och det 
endast är såsom sådana, som de kunna uppnå sin 
genom förnuftet uppgifna bestämmelse, eller som 
en realisation af mensklighetens ide' i och genom 
dem kan tänkas såsom möjlig, så blir det på ena 
sidan en nödvändig förnuftets fordran, att alla ett 
Samhälles medlemmar skola äga, och under hela 
utvecklingen af dess lif bibehålla, karakteren af 
förnuftiga och fria, d. v. s. sjelfständigt, eller 
efter egna syftemålsbegrepp, handlande varelser. 
Men så vida ett Samhälle skall utgöra en förening 
af dessa förnuftiga och fria varelser till ett Helt, 
så blir det på den andra sidan en lika nödvändig 
förnuftets fordran, att i allt Samhälle skall finnas 
en Styrelse, d. v. s. en gemensam ledning af 
de gemensamma angelägenheterna, eller en ledning 
af individernas förenade krafter till uppnående af 
Samhällets bestämmelse. Då det åter är klart, 
att till denna ledning måste erfordras ett under
ordnande af samhällsmedlemmarnes enskilda viljor 
under en högre, styrande vilja, så blir det i följd 
häraf i allt egentligt Samhälle en nödvändig upp
gift, att förena samhällsmedlemmarnes karakter af 
förnuftiga och fria varelser med deras subordina
tion under den styrande vilja, som utgör Sam
hällets enhet, utan att någondera uppoffras för den 
andra, Om vi närmare göre oss reda för inne-



liållet af denna fordran, så finne vi, att den en
dast kan blifva uppfylld derigenom, att den sty
rande viljan utgör ett rent och troget uttryck af 
den till sin natur allmänna, förnuftiga 
viljan, hvilken, såsom sådan, ehuru mer eller 
mindre klart utvecklad och fattad , finnes hos livar je 
förnuftig varelse, och i denna mening utgör en 
för alla förnuftiga varelser gemensam vilja. Så 
vida nemligen ett Samhälles Styrelse utgör ett rent 
uttryck af denna till sin natur allmänna, förnuf
tiga vilja, så kan hvarje samhällsmedlem sägas i 
sin subordination under Samhällets Styrelse icke 
vara underkastad en främmande vilja: han ly
der i grunden blott sin egen vilja, nemligen sin 
vilja såsom förnuftig varelse, den vilja, 
hvilken i sjelfva verket är med nödvändighet gifven i 
och med hans högre, förnuftiga natur, och 
hans lydnad för densamma utgör således icke en upp
offring, utan t ver tom en yttring af hans karakter 
af förnuftig och fri varelse. Det är åter först längre 
fram, i synnerhet vid undersökningen om Sta
tens väsende, som vi kunne utveckla hela bety
delsen af detta begrepp om ett Samhälles Styrelse, 
och om dess förhållande till Samhällets särskilda 
medlemmar.

Då ett Samhälle utgör en förening af förnuf
tiga och fria i den sinnliga ver Iden le f van
de varelser, så har det, i likhet med allt det till 
den sinnliga verlden hörande, en existens i Rum
met och Tiden. I det förra hänseendet bestäm
mes b varje särskiklt Samhälles karakter till en huf- 
vudsaklig del genom dess medlemmars vistelse
ort, och de derigenom gifna naturförhållanden, 
t. ex. klimatet, landets större eller mindre frukt
barhet, dess karakter af bergsbygd eller slättbygd,



dess angränsning till något haf, eller aflägsenhet 
derifrån o. s. v., förhållanden, hvilka utofva ett 
ganska vigtigt inflytande på samhällsmedlemmar- 
nes föreställnings-, lefnads- och näringssätt ni. ni. 
I det senare hänseendet åter, eller såsom något i 
tiden varande, utgör ett Samhälle väl först och 
främst en förening af vissa i ett och samma 
tidsmoment lefvande individer. Men denna för
ening är vidare icke att anse såsom ingången blott 
för ögonblicket, utan såsom en forty a r ande f ö r - 
bindelse: den är ämnad att hafva en viss längre 
eller kortare duration; och under detta dess fort- 
va rande utvecklar sig Samhällets lif succés sift, 
i en följd af tidsmomenter, mellan hvilka 
det gifves ett oafbrutet och nödvändigt samman
hang, så att hvarje moment visar sig såsom beredt 
genom alla de föregående, och såsom i sin ord
ning beredande alla de efterföljande. Deraf upp
kommer för allt egentligt Samhälle möjligheten af 
en Historia, som har att framställa den fort
gående utvecklingen af dess lif. Denna måste då 
alltid blifva en framställning af dels liktidiga, 
dels på hvarandra följande fenomener. Men den 
kan betrakta och framställa dessa, antingen blott 
sådana de i sin faktiska verklighet visa sig för den 
omedelbara sinnliga varsebiifningen ; eller 
sådana de visa sig för det öfver den sinnliga varse
blifningen reflekterande förståndet; eller 
ändteligen sådana de visa sig, betraktade ifrån 
förnuftets ståndpunkt. I det förstnämda fallet 
betraktas och framställas fenomenerna endast i det 
yttre, skenbart tillfälliga sammanhang med hvar
andra, som är gifvet genom deras angränsning till 
hvarandra i rummet och tiden: derigenom upp- 

G rubb es Rätts- o. Sarah. L, 25.



kommer livad man kallar den blott anna 1 istiska 
framställningen af dem. I det andra fallet fram
ställas de i det inre, nödvändiga sammanhang, i 
hvilket de visa sig för det reflekterande förståndet, 
och således i synnerhet i deras kausaiiska samman
hang, hvarigenom livarje fenomen betraktas susom 
den nödvändiga verkan af vissa andra såsom dess 
orsaker: härigenom uppkommer livad man vanli
gen kallar den pragmatiska framställningen af 
Historien. I det tredje fallet ändteligen betraktas 
och framställas fenomenerna sådana de visa sig 
ifrån förnuftets ståndpunkt, det vill säga, såsom 
utgörande, i hela sin successiva utveckling, den 
fortgående realisationen eller manifesta- 
t i o n en af en ide: detta utgör den på en gång 
filosofiska och religiösa åsigten af Historien.

Yi liafve hittills i allmänhet betraktat ideen 
af ett Samhälle i ordets här ifrågavarande högre 
bemärkelse, och angifvit de till densamma väsendt- 
ligen hörande momenter. Derifrån måste vi hu 
öfvergå till alt taga en öfversigt af de särskilda, 
med nödvändighet gifna hufvudformerna af 
Samhälle, i hvilka alla vi komme att återfinna de 
här angifna allmänna momenterna under bestäm-? 
da, speciella modifikationer.

Yi finne i detta hänseende först och främst 
tvenne hufvudformer af Samhälle, hvilka båda 
för tanken visa sig såsom af förnuftet med nöd
vändighet fordrade, eller såsom väsendtligen höran
de till den fullständiga realisationen af mensklig- 
lietens ide, nemligen det husliga Samhället 
eller Familjen, och det borgerliga Sam häl-



let eller Staten *). Familjen visar sig för re
flexionen såsom den i begreppet första och en
klaste formen af menskligt Samhälle, likasom (len 
äfven till tiden var den äldsta. Det var utan 
tvifvel med denna, som all mensklig Samhälls
förening tog sin början, emedan den är omedel
bart beredd genom de till menniskans natur hö
rande drifter, hvilka sammanhänga med sjelfva 
Slägtets fortvarande förmedelst dess reproduktion 
i nya individer. Men ur denna första, af Naturen 
beredda Samhällsförening uppväxte snart ännu en 
annan, den borgerliga, eller Staten. Famil
jen utvidgade sig småningom till ett Folk, om
fattande en mängd af individer och Familjer, be- 
slägtade genom en gemensam härkomst, och let- 
vande tillsammans på en och samma trakt at jor
den, hvarigeuom de måste erfara gemensamma in
flytelser af den yl tre Naturen, komma till en viss

+) Genom hela fortgåiuren och sammanhanget af vår 
undersökning skall det blifva tydligt, hvarfÖre vi ieke 
kunne följa den af HegeI antagna, från det vanliga språk
bruket afvikande, terminologi, enligt hvilken han åtskil
jer det borgerliga Samhället (die bürgerliche 
Gesellschaft) och Staten ifrån hvarandra, såsom ut
tryckande tvenne särskilda momenter af Sedlighetens 
utveckling. Hvad Hegel kallar die bürgerliche 
Gesellschaft utgör i sjelfva verket ej något annat än 
en väsendtlig del af Staten, nemligen Staten betrak
tad, dels ifrån den ekonomiska och industriella, 
dels ifrån den egentligt j n r i d i s k a sidan. Allt hvad Hegel 
räknar till die bürgerliche Gesellschaft, nemligen 
det industriel ia lifvets utveckling, Rättsfö in
fattningen, samt Polis och Korporation, är sådant, 
som icke kan uppkomma och utbiidas annorlunda, än i 
ocli med Statens uppkomst och utbildning. Det kan såle
des hvarken i begreppet, eller till tiden, sägas föregå Sta
ten, eller bilda en Übergang ifrån Familjen till Staten.



likhet i sysselsättningar, föreställningssätt och se
ller, samt förvärfva en viss gemensam bildning} 
hviikcn äter fick sitt yttre naturliga uttryck i ett 
gemensamt språk. För ett sådant Folk blef det 
åter snart ett behof att förenas till ett Helt, med 
en mer eller mindre ordnad Rättsförfattning, och 
en gemensam ledning af gemensamma angelägen
heter: derigenom uppkom då ett, om ock till en 
början blott ofullkomligt utbildadt, borgerligt 
Samhälle. Äfven den borgerliga Samhällsför
eningen kan således sägas vara beredd af Naturen 
genom allt det, som gör ett Folk till ett Folk, 
eller ger detsamma dess bestämda nationalitet, 
nemligen härkomstens, vistelseortens, bild
ningens och språkets gemensamhet. Derföre 
måste det ock utan tvifvel anses såsom det i och 
för sig sjelf rätta och naturliga, att b varje sär- 
skildt Folk utgör en särskild Stat; och det måste 
betraktas såsom en blott genom yttre omständig
heters inflytelse förklarlig anomali, då antingen 
flera, i synnerhet genom väsendtligt olika språk —• 
såsom de förnämsta uttrycken af h varje Folks na
tionalitet —- åtskilda Folk äro förenade till en 
Stat, eller tvertom ett och samma Folk är dela dt 
i flera Stater. I det förra fallet får den af flera 
särskilda Folk bildade Staten en naturlig tendens 
att sönderfalla i lika många Stater: i det senare få 
de särskilda Stater, i hvilka ett Folk är deladt, 
en lika naturlig tendens att sammansmälta till en 
enda Stat.

Båda de här nämda hufvudformerna af Sam
hälle visa sig, vid en närmare reflex tion öfver 
dem, såsom med nödvändighet fordrade af för
nuftet, eller såsom oumbärliga för uppnåendet af 
mensklighetens bestämmelse, och väsendtligen hö



rande till den fullständiga realisationen af mänsk
lighetens ide. Men då menniskoslägtet i alla tider, 
så långt vår historiska kännedom sträcker sig till
haka, förekommit såsom deladt i liera särskilda 
Folk, — om ock dessa må tänkas såsom utgre- 
ningar af en och samma ursprungliga stam — och 
dessa Folk, enligt Naturens anvisning, bildat sär
skilda, af hvarandra oberoende Stater, måste dessa 
småningom komma i en mer eller mindre liflig 
beröring och förbindelse med hvarandra, hvilken 
yttrat sig, dels genom det ömsesidiga utbytet af 
produkterna af deras andeliga och materiella verk
samhet, medelst Litteraturen och Handeln, 
och dels, i politiskt hänseende, genom allt det, 
som rört Rättsförhållandet dem emellan. Äf- 
ven en sådan fortvarande förbindelse mellan de 
särskilda Folken eller Staterna visar sig för re
flexionen såsom med nödvändighet hörande till 
den fullständiga realisationen af mensklighetens idé, 
emedan det endast är genom denna, som den full
komliga utvecklingen af alla menskliga krafter, 
förmcdelst de särskilda Folkens ömsesidiga infly
telse på hvarandra, kan beredas och vinnas. Så 
vida i denna förbindelse hvarje Stat bildar ett eget, 
af de öfriga oberoende politiskt Helt, med sin 
egen Författning och Styrelse, kunna väl dessa 
särskilda, sjelfständiga Stater ieke betraktas såsom 
förenade under en gemensam Styrelse, i samma 
mening, som de individer och Familjer, afhvilka 
livarje Stat utgöres. Emediertid gifves det dock 
äfven för de koexisterande och i förbindelse med 
hvarandra trädande Staterna, om oek blott i en 
mera oegentlig mening, ett slags högre, gemen
sam ledning, genom en för dem gemensam, mer 
eller mindre fullkomligt utbildad Folkrätt, som



småningom gör sig gällande, och bestämmer rätts
förhållandet dein emellan. Äfven de särskilda Sta
terna komma derigenom att tillsammans utgöra ett 
slags Helt, eller ett Samhälle, hvilket vi kunne 
kalla ett Statssystem, och livilket, om vi tänke 
det i dess största omfattning, eller sådant det ge
nom den allt mer utvidgade förbindelsen mellan 
Folken slutligen måste blifva, skulle utgöra en för
ening af alla Folk och Stater, eller det allmän
na, hela menniskoslägtet omfattande Sam
hället. Detta måste då betraktas såsom den 
tredje hufvudformen af menskligt Samhälle.

Familj, Stat och Statssystem blifva i 
följd häraf att anse såsom de trenne hufvudfor- 
mer, genom hvilka Samhällets ide i verkligheten 
framträder, och hvilka alla visa sig såsom med 
nödvändighet fordrade af förnuftet, eller såsom 
vä send tilgen hörande till den fullständiga fram
ställningen af mensklighetens ide. Betraktade i 
sitt förhållande till hvarandra, kunna de först och 
främst sägas vara successift uppkomne af hvar
andra, i det hänseende, att Familjen utgjorde, bå
de i begreppet och till tiden, den första art af 
Samhälle, af hvilken, genom dess utvidgning, Sta
ten uppkom, hvilken åter, genom den ömsesidiga 

-beröringen mellan flera koexisterande Stater, ledde 
till uppkomsten och den mer eller mindre full
komliga utbildningen af ett Statssystem. Yidare 
är klart, att de kunna sägas framställa en pro
gressif utvidgning af Samhällets ide, ge
nom hvilken den fortgår ifrån sin enklaste och in
skränktaste till sin mest omfattande form, 
emedan Familjen blott innefattar ett inskränkt an
tal af individer, Staten åter omsluter en mängd 
af individer och Familjer, och ett Statssystem



ündteligen omfattar flera, eller tänkt i sin största 
utvidgning såsom det allmänna menskliga Sam
hället, alla Folk och Stater. Äfven i hänseende 
till tiden af dess duration visar sig Familjen 
såsom den inskränktaste form af Samhälle, eme
dan den egentligen blott fort va rar under en genera
tion, och endast bereder en efterföljande. Staten 
deremot är, äfven i detta hänseende, en långt 
mera omfattande form af Samhälle, emedan den 
enligt förnuftets fordran bör fortvara genom alla 
de på hvarandra följande generationer, hvilka till
sammans utgöra hela den fortgående utvecklingen 
af ett Folks lif. Med afseende härpå måste en 
Stat betraktas på en gång såsom en förening 
mellan alla de i det närvarande ögonblic
ket lefvande medlem mar ne af ett Folk, 
och tillika såsom en förening af alla de på 
liva rand ra följande generationerna af det
ta Folk, eller såsom innebärande, i hänseende 
till utvecklingen af detta Folks hela lif, en för
ening af det förflutna, det närvarande och det till
kommande, en sats, på hvars betydelse och til
lämpning vi längre fram komme att närmare fästa 
yår uppmärksamhet. På detta sätt kan en Stat 
möjligtvis fortvara i årtusenden. Emedlertid visar 
oss likväl Historien en successif vexling af Folk 
och Stater; men under det att gamla Stater genom 
inre kraftlöshet upplösas, eller genom yttre våld 
förstöras, och nya uppväxa i deras ställe, fort- 
iefver i dem alla menniskoslägtet, och visar sig i 
hvarje ny verldshistorisk period i en föryngrad 
gestalt, med den småningom allt tydligare tenden
sen att bilda ett stort, alla de särskilda Folken 
och Staterna omfattande Helt. I delta hänseende 
måste således det allmänna menskliga Samhället



betraktas såsom närmande sig till sin fullständiga 
realisation genom alla generationer, eller genom 
hela den fortgående utvecklingen af mensklighe- 
tens lif, li vilken det tillhör Ve rids historien 
att framställa, likasom hvarje särskild Stats 
historia har att framställa den fortgående ut
vecklingen af ett bestämdt Folks och en bestämd 
Stats lif. Äfven i afseende på sin duration i tiden, 
likasom i afseende på sin utsträckning i rummet 
och medlem marnes antal, visa sig således de här 
nämda trenne lmfvudformerna såsom uttryckande 
en mer och mer omfattande framställning af Sam
hällets ide.

Vid en närmare undersökning rörande dessa 
hufvudformer af Samhälle finne vi, att de åter 
uti sig innefatta åtskilliga speciellare förhållanden 
mellan individer, och föreningar af dem till ett 
mindre Helt. I synnerhet gäller detta om Staten : 
den innefattar en mängd af speciellare föreningar, 
t. ex. Kommuner, Korporationer o. s. v., föran
ledde, än genom de närmare förhållanden, hvilka 
naturligen uppkomma mellan dem, som lefva i 
li varandras grannskap, än åter genom en viss 
gemensamhet i yrke eller verksamhetsarto. s. v. 
Det tillhör den särskilda undersökningen om Sta
ten, eller Statsläran, att utreda huru dessa inom 
en Stat uppkommande mindre föreningar rätteligen 
böra tänkas i sitt förhållande till Staten, såsom 
underordnade densamma, och utgörande delar af 
den, så att ingen af dem må lösrycka sig ifrån 
det Hela, göra sig deraf oberoende, och bilda livad 
man plägar kalla en Stat i Staten. Ibland dessa 
L' ci t Folk uppkommande speciellare föreningar 
måste en särskild uppmärksamhet egnas åt den, 
hvilken föranledes af menniskornas religiösa an



lag, och närmast åsyftar dess fullkomligaste möj
liga utveckling, eller medlcmmarnes religiösa 
ocli med denna sammanhängande sedliga bild
ning, nemligen Kyrkan. Vi måste i Statsläran 
söka att göra oss reda för det förhållande, i livil- 
ket Kyrkan rätteligen bör tänkas stå till Staten, 
en fråga, hvilken, i synnerhet i nyare tider, varit 
mycket omtvistad, och blifvit på ganska olika sätt 
besvarad. Härvid bör tillika anmärkas, att Kyr
kan ej blott kan stå i ett förhållande till en be
stämd Stat: den kan äfven sträcka sig utom en 
viss Stats område, emedan flera Folk, som bilda 
särskilda Stater, kunna bekänna sig till en ocli 
samma Religionsform, eller tillhöra en och samma 
Kyrka. En sådan flera Folk omfattande Kyrka 
måste då betraktas på en gång ur en politisk 
synpunkt, eller i sitt förhållande till hvarje sär
skild Stat, der den äger medlemmar, och ur eu 
kosmopolitisk synpunkt, eller i sitt förhållande 
till det allmänna menskliga Samhället, och såsom 
deraf utgörande en väsendtiig del.

Vi hafve här till en början tagit en allmän 
öfversigt af de särskilda, mecl nödvändighet be
stämda hufvudformerna af Samhälle. Derifrån må
ste vi nu öfvergå till ett närmare betraktande af 
hvardera af dessa former, ocli således till den 
speciellare utvecklingen af Samhällets hittills blott 
i dess största allmänhet betraktade idé.



Fam i Ij e n.
Ibland de nämda luifvudformerna af Sam

hälle är Familjen, såsom den första och enklaste, 
den, på hvilken vi först hafve att fästa vår upp
märksamhet. Vi måste dervid börja med att göra 
oss reda för de särskilda inom Familjen före
kommande förhållanden i hänseende till de 
individer, som tillhöra densamma, och derefter 
betrakta dessa individers förening till ett Ilelt, 
ett Samhälle, med en gemensam Styrelse 
eller ledning af de gemensamma angelägenheterna; 
i sammanhang hvarmed vi slutligen hafve att re- 
flektera på Familjens upplösning, Arfs- och 
Testamentsrätten, samt Familjens förhål
lande till Staten, och öfvergången ifrån 
den förra till den senare.

De särskilda till Familjen hörande för
hållanden mellan individer.

Familjens medlemmar, i detta ords vid
sträcktaste bemärkelse, kunna dels vara sådana, 
som naturligen tillhöra Familjen, och tillsam
mans utgöra densamma till dess egentliga väsende 
betraktad, dels åter sådana, som, utan att natur
ligen tillhöra Familjen, utifrån i densamma 
upptagas, och mer eller mindre nära med den
samma införlifvas. De till Familjen hörande för
hållanden mellan särskilda individer blifva i följd 
liäraf af tvenne slag, nemligen dels sådana, som 
äro för Familjen vä send t liga, d. v. s. de, som 
äga rum i hänseende till de individer, hvilka na



turligen tillhöra Familjen, och dels sådana, som 
äro för Familjen o v äsend t liga eller tillfäl
liga, d. v. s. de, som uppkomma genom främ
mande, icke na tur ligen till Familjen hörande, per
soners upptagande i densamma. De för Familjen 
vä send t liga förhallanden äro förhållandet 
mellan Makar, förhållandet mellan För
äldrar och Barn, samt förhållandet mel
lan Syskon; hvartill slutligen kan läggas det för
hållande, hvaruti dessa Familjens medlemmar kun
na stå till andra genom B lods för vand tsk a p 
eller Svåger la g med dem förenade individer. 
De för Familjen o vä sen d t li ga förhållanden kun
na åter vara af flera slag, emedan det på flera 
sätt låter tänka sig, att individer, hvilka icke na
turligen tillhöra Familjen, utifrån i densamma upp
tagas, och med den förenas. De förnämsta och 
vanligaste af dessa förhållanden äro emedlertid 
dels det, som uppkommer genom adoption af 
främmande barn, och dels förhållandet 
mellan Hus b ondfolk och Tjenstehjon.

Den närmare undersökningen om dessa sär
skilda till Familjen hörande förhållanden kan lämp
ligast förberedas genom den allmänna anmärknin
gen, alt Familjen, enligt hvad redan blifvit nämdt 
såsom väsendtligt för allt egentligt Samhälle, inne
fattar i oupplöslig förening ett e this k t och ett 
rätts momen t, af hvilka det förra röjer sig i 
familjförbindelsens genom förnuftet uppgifna ethi- 
ska ändamål, samt det et his ka förenings
band, genom hvilket den sammanhålles, och hvil
ket utgör dess inre lifsprincip; det senare åter 
i allt det, som rör rättsförhållandet mellan 
dess medlemmar. I följd häraf måste vi äfven i 
alla de särskilda inom Familjen förekommande



förhållanden återfinna dessa tvenne momenter ; och 
det kan således blott vara derigenom, att man rått 
uppfattar båda, i deras nödvändiga förening med 
hvarandra, som man blir i stånd att utan ensidighet 
fatta de här ifrågavarande förhållanden, samt att 
framställa dem i deras fullständiga betydelse.

De för Familjen väsendtliga för
hållanden.

1. Förhållandet mellan Makar.

Det första af de till Familjen hörande och 
för densamma väsendtliga förhållanden är det 
äktenskapliga förhållandet, eller förhål
landet melian Makar. Det är genom detta, 
som Familjen uppkommer: det är derföre detta, 
som vi här först hafve att närmare betrakta.

Detta förhållande är af Naturen beredt för
medelst menniskoslägtets delning i tvenne kön, 
hvilka genom en naturdrift ledas till en förening, 
som utgör ett vilkor för Slägtets fort varande, för
medelst dess reproduktion i nya individer. Detta 
förhållande visar sig således först och främst så
som en naturanstalt till menniskoslägtets fortplant
ning och bestånd. Men detta ursprungligen fysiska 
förhållande, hvilket, såsom sådant, är gemensamt 
för alla organiserade och lefvande varelser, antager 
hos menniskan, såsom ett icke blott sinnligt , utan 
tillika och förnämligast andeligt och förnuftigt vä
sende, en högre och ädlare karakter, eller öfver- 
går i en på en gång fysisk och andelig förbindelse. 
Hos menniskan, såsom förnuftig varelse, yttrar sig 
nalurdriften icke blott såsom sådan, eller i dess



djuriska råhet: den antager hos henne, i den mån 
hon vaknar till medvetande af sin högre natur, 
den ädlare formen af Kärlek, i hvilken det lägre, 
sinnliga elementet är sammansmält med ett högre, 
andeligt, innebärande tvenne intelligenta varelsers 
förening till ett Helt, genom det ömsesidiga be- 
hofvet att älska och älskas. Härigenom föranledes 
en fortvarande sammanlefnad af tvenne 
genom kärlekens band till ett Helt, eller 
en gemensam personlighet, förenade in
divider af olika kön, deras förening till 
ett gemensamt lif: det är denna förening, som 
utgör det i sin renhet tänkta äktenskapliga för
hållande t.

För att närmare göra oss reda för detta för
hållande, hafve vi, enligt det förut anförda, att 
reflektera på de tvenne för detsamma väsendtliga 
momenterna, det ethiska, och det med detta 
oupplösligen förenade rätts momentet.

Hvad det förra beträffar, så röjer sig det 
ethiska momentet i det äktenskapliga förhållan
det, dels i detta förhållandes ethiska ändamål, 
och dels i Kärleken, såsom utgörande makarnes 
ethiska föreningsband, eller äktenskapets in
re lifsprincip. Det äktenskapliga förhållandets 
genom förnuftet uppgifna ethiska ändamål är egent
ligen tvåfaldigt. Först och främst måste nemligen 
äktenskapet betraktas såsom en genom menniskans 
högre, andeliga karakter förädlad naturanstalt till 
menniskoslägtets bestånd, och således såsom åsyf
tande slägtets reproduktion, i nya individer, samt 
dessas förnuftsenliga uppfostran. På denna punkt 
hafve vi något längre fram att fästa vår uppmärk
samhet, nemligen vid frågan om förhållandet mel
lan föräldrar och barn. Men detta utgör lik



väl icke den äktenskapliga förbindelsens enda eller 
hela ändamål: den visar sig för reflexionen, icke 
blott sa so ni ett medel för något annat, neinligen 
for sl«ägtets bestånd, utan tillika såsom varande 
till for sin egen skull, eller såsom ägande ett högst 
vigtigt ändamål i hänseende till sjelfva de förenade 
Makarne, nemligen att medelst deras sammansmält
ning till en gemensam personlighet, samt i och 
genom deras gemensamma lif, bereda en fullkom
ligare framställning af mensklighetens ide, i den 
mening, hvaruti en sådan genom denna förening 
kan vinnas. Delningen i tvenne kön uttrycker i 
hänseende till h var je art af organiserade och ief- 
vande väsenden en motsats, medelst hvilken de 
tvenne könen kunna sägas utgöra tvenne ofullstän
diga eller ensidiga framställningar af en organisa
tion, hvars idé i sin fullständighet uttryckes ge
nom båda tillsammans. Men i hänseende till 
menniskan motsvaras denna fysiska motsats tillika 
af en ande lig: de tvenne könen uttrycka här, 
icke blott i fysiskt, utan äfven i andeligt hänseen
de, den menskliga naturen betraktad ifrån tvenne 
olika sidor, eller utgöra tvenne ensidiga och ofull
ständiga framställningar af mensklighetens idé, 
hvilken först genom häda tillsammans i sin hel
het framträder. Det är nu icke såsom isolerade, 
utan blott i sin fort varande förbindelse, och genom 
sin ömsesidiga inflytelse på hvarandra, som dessa 
båda framställningar af mensklighetens idé, i den 
manliga och qvinnliga naturen, kunna vinna sin 
högre och fullkomligare utbildning. Häraf upp
kommer en förnuftets förd ran, så väl i allmänhet 
af ett förädlande umgänge mellan könen, som i 
synnerhet af en sådan for t va rande förbindelse mel
lan en nian och en q vinna, genom h vilken de



förenas till en gemensam personlighet och ett ge
mensamt lif, eller medelst hvilken de båda ensi
diga framställningarne af mensklighetens ide' för
enas till ett häda omfattande Helt, samt genom 
deras ömsesidiga inflytelse på hvarandra vinna en 
högre utbildning, och dermed tillika i båda till
sammans en fullkomligare framställning af mensk
lighetens ide' beredes, än den, som kunde vinnas 
utan denna deras förening. Denna genom makar- 
nes förening beredda fullkomligare framställning 
af mensklighetens ide förmedelst deras ömsesidiga 
förädlande inflytelse på hvarandra, samt den sed
liga skönheten och sällheten af deras gemensamma 
lif, utgör den äktenskapliga förbindelsens etbiska 
ändamål, sådant detta visar sig med afseende på. 
makarnes förhållande till hvarandra, och då vi 
ännu icke göre afseende på deras förhållande till 
sina barn. Detta gemensamma lif bar åter sin 
egentliga lifsprincip i den äktenskapli ga Kär
leken, hvilken, såsom den på en gång fysiska och 
andeliga attraktion, som förenar makarne till en 
gemensam personlighet, i hänseende till sitt högre, 
andeliga element, utgör det genom känsla gifna 
uttrycket af makarnes etbiska förhållande till hvar
andra, och således det etbiska föreningsband, 
medelst hvilket den äktenskapliga förbindelsen, 
för att svara emot dess i sin renhet fattade ide, 
måste knytas och sammanhållas.

Men om den äktenskapliga förbindelsen, så 
väl genom sitt af förnuftet uppgifna ändamål, som 
genom sin inre lifsprincip, haren ethisk karakter, 
så innehåller den likväl äfven, i oupplöslig för
ening dermed, ett för densamma lika väsendtligt 
rättsmoment, hvilket utgöres af hvardera ma
kens förnuftsenliga anspråk att af den andra blifva



behandlad, icke såsom ett Ting, utan såsom en 
Person, och det derpå grundade rättsförhål
landet mellan mak ar ne. Detta rättsmoment 
röjer sig åter i tvenne hänseenden, dels nemligen 
vid frågan om den äktenskapliga företiingens upp
komst, och dels under hela dess for tvarande.

I afsecnde på den äktenskapliga förbindelsens 
uppkomst röjer sig det här ifrågavarande rätts- 
momentet deruti, att denna förbindelse, om ock 
föranledd af en ofrivilligt verkande drift och kän
sla, likväl (då en drift hos en förnuftig och fri 
varelse icke, såsom hos djuret, innebär ett blind t 
n ö d g a n d e, utan blott en u p p fordran till dess 
tillfredsställande), enligt förnuftets fordran alltid 
bör äga karakteren af en å ömse sidor frivilligt 
ingången förening, eller grunda sig på tvenne 
personers frivilligt lem na de samtycke, och 
således på en öfverenskom meise dem emellan. 
Yissa Rättslärare (t. ex. Hegel) liafva väl yrkat, 
att äktenskapet icke får tänkas grundadt på en 
öfverenskommelse : de liafva nemligen tagit begrep
pet om Öfverenskommelse i den inskränkta be
tydelse, att all sådan, enligt deras tanka, endast 
handlar om ett Öfverflyttande af egendom ifrån 
en person till en annan. Men detta är, såsom re
dan i det föregående (s. 233) blifvit anmärkt, att 
utan något gill tigt skäl inom alltför trånga grän
ser inskränka begreppet af en öfverenskommelse. 
Hvarje ömsesidigt tillkännagifven öfverensstämmel- 
se mellan tvenne eller liera personers fria viljor 
rörande bestämningen af ett rättsförhållande dem 
emellan kan utan tvifvei med rätta kallas en öf
verenskommelse. Enligt detta mera omfattande 
begrepp om en öfverenskommelse, måste äfven 
dm äktenskapliga förbindelsen enligt förnuftets



fordran alltid tänkas grundad på en sådan. Meit 
denna öfverenskommelse måste doek betraktas så
som varande af ett annat och högre slag, 
än de aftal, på hvilka vi i den ifrån Samhäl
lets ide abstraherande Rättsläran fästat vår upp
märksamhet. Då nemligen alla dessa äro antingen 
sådana, som röra en rättighet till ting, eller 
sådana, genom hvilka en person förvärfvar en 
rättighet till ett partiellt och temporärt 
begagnande af en annans krafter; så är der- 
emot den öfverenskommelse, på hvilken den äkten
skapliga förbindelsen grundas, en sådan, genom 
h vilken t venue personer forvärfva en ömsesidig 
rätt till hvarandras person, eller komma att 
personligen tillhöra hvarandra, hvilket är 
detsamma, som de båda förut åtskilda personernas 
förening till en gemensam personlighet. 
—. Häraf följer först och främst, att då makarnes 
förening till en gemensam personlighet för hvar- 
dera af dem måste innebära en rätt till den andras 
hela och odelade person, kan den äktenskap
liga förbindelsen, i sin fulla renhet betraktad, icke 
tänkas annorlunda än såsom monogami, eller 
såsom en förbindelse blott mellan en man och en 
q vinna. Den hos så många Folk tidigt uppkom
na, och ännu fortvarande polygamien låter visser
ligen lätt förklara sig, så väl af det starkare kö
nets mindre aktning förden svagare qvinnan,som 
ock af åtskilliga fysiska orsaker, klimatiska förhål
landen o. s. v.; men den innebär likväl alltid, bå
de såsom polygyni, och i den ännu mera natur- 
stridiga formen af pölyandri, en uppoffring af det 
ena könets personlighet, ett nedsättande eller miss
kännande af dess värde. — Dä vidare t venue per- 
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soners förening till en gemensam personlighet ieke 
i öfverensstämmelse med förnuftets fordran kan 
betraktas såsom ett blott temporärt och god
tyck ligen upplösligt förhållande; så kan den 
äktenskapliga förbindelsen, enligt dess i sin fulla 
renhet uppfattade idé, icke, i likhet med‘de lägre 
slags öfverenskommelser, om hvilka i Rättsläran 
varit fråga (t, ex. ett handelsbolag, ett arbetsaflal 
o. s. v.), tänkas såsom ingången, antingen för be
stämd tid, eller för obestämd tid med för
behållen ömsesidig rättighet till dess upp
sägande, utan endast såsom ämnad att fort- 
vara under makarnes hela lifstid, och att 
upplösas blott genom enderas död. Emedlertid 
hindrar likväl ej detta, att ju i sådana speciella 
fall, då den äktenskapliga förbindelsens inre vä
sende är helt och hållet förstördt, (t. ex. genom 
äktenskaplig otrohet, genom den ena makans ölver- 
gifvande af den andra, genom den enas våldsam
ma behandling af den andra, inom Staten genom 
den enas borgerliga död, genom den enas iråkade 
öhjelpliga galenskap, eller äfven genom en fort
farande, till hat och bitterhet öfvergången miss
sämja mellan makarne, sedan fruktlösa förHkniilgs- 
försok med full säkerhet ådagalagt, att den icke 
kan biläggas o. s. v.), äktenskapets upplösning äf- 
ven före någondera makens död måste anses såsom 
rättsenlig: denna upplösning utgör nemligen i så
dana fall blott ett upphäfvande af den ännu 
återstående yttre juridiska formen af en 
till sitt inre ethiska väsende redan upp
löst förbindelse. Att på detta sätt tillåta upp- 
häfvandet af äktenskapets ännu återstående juridi
ska form endast i de fall, då föreningens inre 
ethiska väsende redan kan anses såsom helt och



hållet forstÖrdtr blir derföre äfven inom Staten 
den rätta och fornuftsenliga principen för dess 
Lagstiftning rörande äktenskapsskillnad; och det 
är genom en tillämpning af denna princip, som 
Lagstiftningen måste söka att hälla en medelväg 
mellan de båda motsatta, lika förderfliga ytterlig
heterna, att lättsinnigt, eller utan fullgilltiga skäl, 
tillåta äktenskapsskillnad, och att (t. ex. enligt det 
katbolska begreppet om äktenskapet såsom ett sakra
ment), aldrig tillåta någon sådan. — Slutligen 
blir det ock en nödvändig följd af makarnes för
ening till en gemensam personlighet, att det äkten
skapliga förhållandet måste för dem innebära för
bindelsen till en fort va rande sammanlefnad, 
hvarmed ytterligare sammanhänger, såsom natur- 
ligen hörande till makarnes gemensamma lif, äf
ven en egen dom s-gemensam het, samt en ge
mensam delaktighet i hvad de genom flit och om- 
tanka kunna för vä rf va. Emedlertid, och ehuru 
en sådan egendoms-gemensamhet utan tvifvel hör 
till äktenskapets väsende, blir det likväl en annan 
fråga, huruvida denna egendoms-gemensamhet må
ste anses sträcka sig till all makarnes egendom, 
eller blott till en del deraf, i hvilket sistnämda 
fall således makarne, jemte sin gemensamma 
egendom, äfven skulle komma att hafva livar sin 
enskilda egendom. Det förra kan egentligen sä
gas fullkomligast öfverensstämma med sjelfva äkten
skapets ide; men åtskilliga orsaker, med hvilkas 
angifvande vi här icke kunne uppehålla oss, hafva 
likväl nödgat den borgerliga Lagstiftningen att af- 
vika derifrån, och att således stadga en åtskillnad 
mellan hvad som skall anses utgöra makarnes gemen
samma, och hvarderas enskilda egendom.



Begreppet om makarnes förbindwlse till eu 
fort varande sammänlefnad leder oss naturligen till 
frågan om den andra af de i det föregående näm- 
da punkter, i hvilka det till den äktenskapliga 
förbindelsen liöranie rätts mom en tet röjer sig, 
nemligen allt det, som rör rättsförhållandet mel
lan makarne, eller deras ömsesidiga rättig
heter moL livar andra, i följd af den äkten
skapliga fö r b i n d e 1 s e n, o c h u n d e r d e s s fo r t- 
varande. Delta rättsförhållande måste åter en
ligt förnuftets fordran tänkas bestämd t genom sjelfva 
äktenskapets väsende, såsom en förening af t venue 
Personer, hvilka såsom sådana, det vill säga, utan 
Uppoffring af någonderas personlighet, skola till
höra hvarandra, och tillsammans bilda en gemen
sam personlighet. Häraf följer för h vardera af 
dem en rättighet att af den andra fordra äkten
skaplig trohet och ömhet, understöd och hiträde 
i alla lifvets förhållanden, samt omtanka och ar
bete för vinnandet och den förståndsenliga använd
ningen af det, som erfordras för Familjens uppe
hälle och välstånd, med ett ord, hvardera makens 
största möjliga bidragande till bådas gemensamma 
trefnad och stillhet. Denna hvardera makens rät
tighet mot den andra, och den andras deremot 
svarande förbindelse, modificeras emedlertid, till 
sitt bestämda, speciella innehåll betraktad, genom 
de båda könens olika natur, och får derigenom 
för hvardera af makarne sin särskilda betydelse. 
Den i fysiskt och intellektuellt hänseönde starkare 
mannen måste, enligt Naturens anvisning, betrak
tas såsom förbunden ^att vara den svagare qvin- 
nans beskyddare och stöd, äfvensom att väl ej en
samt, men dock hufvudsakligast, sörja för Famil
jens uppehälle. Men demi följer ock för honom



rättigheten till den mäht, som för det fullständiga 
uppfyllandet af denna förbindelse erfordras. Här- 
af föranledes naturligen ett visst qvinnans beroende 
af mannen, t. ex. att hon inom Staten följer hans 
stånd och yilkor (hvilket äfven uttryckes genom 
antagandet af hans namn), att hon är bunden vid 
hans val af vistelseort och yrke, och att hon star un
der hans målsmanskap. Detta åter innebär, att man
nen bör vårda makarnes gemensamma angelägen
heter, och i allmänhet förvalta deras gemensamma 
egendom, (ehuru dess speciella användning in
om hushållet till en hufvudsaklig del måste le
das och ordnas af qvinnan) ; samt att vidare man
nen måste representera sin maka i dess förhållan
de till allt utom dem varande, och i synnerhet 
till Staten; 4rtt han således bör på båda makarnes 
vägnar ingå aftal med utom Familjen varande per
soner, samt utöfva bådas större eller mindre an
del i Statens konstitutionella styrelse, och ansvara 
för deras bidrag till statsbehofvens fyllande. Så 
vida det hör till äktenskapets i sin fulla renhet 
-fattade ide, att qvinnan på detta sätt bör tänkas 
stå under mannens målsmanskap, så måste hon 
ook genom den frivilligt ingångna äktenskapliga 
förbindelsen anses liafva lemnat ett frivilligt (vare 
sig uttryckligt, eller åtminstone tyst) sam
tycke att underkasta sig detta målsmanskap, och 
det är endast genom ett misskännande al qvinn- 
lighetens äkta och rena väsende, samt al sjelfva 
äktenskapets idé, som man kan betrakta detta 
q vinnarns beroende af. mannen, så länge det hålles 
inom sin genom förnuftet bestämda gräns, såsom 
-ett förtryck. Men visserligen liar delta beroende 
ganska ofta blifvit sträckt utom sin rätta gräns. 
Detta har alltid varit förhållandet, Och är det än-



nu, hos de råare, Tilda Folkslammarne. Detsam
ma ägde, ehuru i mindre grad, rum äfven hos 
de mera odlade Folken före Kristendomens upp
komst; och det är ännu det vanliga hos de, om 
ock för öfrigt i någon mån bildade, icke kristna 
Folken, i synnerhet hos dem, bland hvilka Po
lygamien är tillåten och rådande. Det var först 
genom inflytelsen af Kristendomens anda, som 
qviunans rättigheter började fullt erkännas; och 
det har derföre blott varit hos de Kristna Fol
ken, som hennes beroende af mannen blifvit 
genom Lagstiftningen bestämd t på ett med äkten
skapets ide' mera öfverensstämmande sätt. — Det 
är endast det här angifna, till den äktenskap
liga förbindelsen hörande rättsmomentet, med af- 
seende på frågorna, dels om äktenskapets ingående 
och möjliga upplösning, och dels om makarnes öm
sesidiga rättigheter i följd af den äktenskapliga för
bindelsen och under dess fortvarande, som inom 
Staten kan och bör blifva ett föremål för den bor
gerliga Lagstiftningen, bvaremot det till äktenska
pets väsende hörande ethiska momentet, såsom nå
got inre och högre, icke kan anses såsom ett 
föremål för den borgerliga Lagstiftningen, ehuru 
den vid rättsmomentets bestämmande har att der- 
på göra allt det afseende, som påkallas genom bå
das af förnuftet fordrade förening. Då det ethiska 
momentet utgör det äktenskapliga förhållandets af 
förnuftet uppgifna ändamål och inre lifsprin- 
cip; men rättsmomentet, hvilket, såsom sådant, 
blott rör det yttre af detta förhållande, är ett 
oundgängligt vilkor för uppnåendet af den äkten
skapliga förbindelsens ändamål, oeh den fortgåen
de utvecklingen af dess inre lif; så bör det genom 
den borgerliga Lagstiftningen regleras på ett sätt,



som fullkomligt ofverensstiimmer med detta ända
mål, och främjar den ostörda yttringen af det
ta lif.

I enlighet med det, som i det föregående 
blifvit nämdt rörande allt egentligt Samhälle, far 
den äktenskapliga förbindelsen, i följd af sinethi- 
ska karakter, äfven en religiös helgd. Känslan 
af denna dess religiösa helgd har hos de flesta i 
någon mån odlade Folk uttalat sig derigenom, att 
denna förbindelse blifvit genom en religiös hand
ling stadfästad, och likasom knuten inför Gudom
lighetens ögon. Derföre kan man ock med skäl anse 
det såsom ett bevis på en försvagad känsla för det- 
högre i denna förbindelse., då man i våra dagar 
stundom velat afskalfa dess religiösa sanktion, och 
låta den afslutas endast inför en borgerlig auktori
tet. I sammanhang härmed kan ock anmärkas, 
att det först varit genom Kristendomen, och hos 
de Folk, hvilka genom dess inflytelse blifvit för
ädlade och bildade, som äktenskapets ide' blifvit 
fattad i sin fulla renhet, i sin karakter af mono
gami, samt af en för lifstideil ingången, och såle
des icke arbiträrt upplöslig förbindelse. Likasom 
det först var genom Kristendomens inflytelse, som 
q v innan kom till fullt åtnjutande af sina rättig
heter, och som i följd deraf det till äktenskapets 
idé hörande rättsmomentet började klart uppfattas; 
äfvenså ledde ock Kristendomens lära, hvilken fram
ställde kärleken till Gud såsom det sedliga lif— 
vets högsta princip, och i enlighet dermed gjorde 
kärlek till den innersta andan af alla menskliga 
förhållanden, till en fullkomligare uppfattning af 
den äktenskapliga förbindelsens ethiska karakter, 
och dermed tillika af dess religiösa helgd. Om 
ock hos de nyare Europeiska Folken detta renare



begrepp om den äktenskapliga förbindelsens sed
liga och religiösa helgd ofta fiter blifvit förvirradt 
eller fördunkladt genom den flärd och den lätt- 
sinnighet, som åtföljt en ytlig civilisation, och en 
sensualistisk åsigt af lifvet ; sä har dock, i det hela 
taget, förhållandet mellan könen hos dessa kristna 
Nationer alltid bibehållit en ädlare karakter, än 
den, under hvilken det förekom äfven hos de mest 
odlade af forntidens Folk, eller den, under livil- 
ken det äimu förekommer hos de icke kristna Fol
ken. Också var det närmast genom Kristendomens 
anda, i förening med de Germaniska Folkens re
dan af Tacitus anmärkta vördnad för den qvinn- 
liga naturen (hvilken likväl, så länge den ej var 
förenad med Kristendomens förädlande inflytelse, 
icke förmådde afliålla dem ifrån att ofta med våld 
taga sig hustrur, och godtyckligen åter förskjuta 
dem), som kärleken erhöll den romantiska 
karakter, hvilken tidigast uppenbarade sig i Che- 
valeriet, och hvars idealiska framställning utgjort 
ett af den nyare Poesiens vanligaste och mest äl
skade ämnen. Ehuru ofta denna romantiska åsigt 
af kärleken, så väl i det verkliga lifvet, som i 
dess poetiska framställning, urartat, än till en sjuk
lig sentimentalitet, än åter till ett tomt och 
själlöst gal an t er i, är den dock i och för sig> 
eller i sin rot, något ädelt: den sammanhänger, 
i sin renhet betraktad, med den själens lyftning 
till det Högre, Eviga och Öfversinnliga, af hvilken 
all Romantik ytterst leder sitt ursprung.

2. Förhållandet mellan Föräldrar 
och Barn.

Det andra af de till Familjens väsende höran
de förhållanden är det mellan Föräldrar och



Barn. Äfven i detta hafve vi, för att göra oss 
full reda för detsamma, att betrakta ett, ethiskt, 
och ett dermed förenadt rättsmoment.

Hvad det förra beträffar, så grundar sig för
hållandet mellan föräldrar och barn, i likhet med 
det äktenskapliga förhållandet, på en för alla lef- 
vande varelser gemensam naturdrift, men hvilken 
hos menniskan, såsom förnuftig varelse, antager 
en högre och ädlare karakter, eller öfvergår i ett ge
nom känsla gifvet uttryck af ett ethiskt 
för hå 11 a nde. Den enhet, den sammansmältning 
af tvenne personer till en gemensam personlighet, 
hvilken utgör den äktenskapliga förbindelsens vä
sende, framträder här, likasom i en yttre ge
stalt, i en ny person, hvars både andeliga och 
fysiska individualitet vanligen är i hufvudsaklig 
mån bestämd genom föräldrarnes. Det ethiska 
fören ingsbandet mellan makarne vidgar sig 
härigenom, så att det kommer att omfatta äfven 
den nya varelse, som genom deras förening lått 
sitt lif: den äktenskapliga kärleken leder på detta 
sätt till den ömsesidiga, å barnets sida med vörd
nad och tacksamhet förenade, kärleken mellan 
föräldrar och barn, hvilken utgör detta tör-

* hållandes i n r e lif sprincip. Det ethiska ända
målet åter af detta förhållande är att bereda och 
främja realisationen af mensklighetens ide, så vidt, 
eller i den mening, som den genom detta förhål
lande kan vinnas, det vill säga, att bereda realisa
tionen af mensklighetens idé i barnets person, för
medelst dess vårdande och uppfostran, eller

• genom den under föräldrarnes ledning fortgående 
« utvecklingen af hela dess andeliga och fysiska kraft,
hvarigenom barnet, ifrån att blott i anlaget vara 
eu person, småningom bör bringas till den punkt,



vid hvilken det blir att anse såsom i verkligheten 
en person, en sjelfständig, förnuftig varelse, med 
förmåga att vårda sig sjelf och sina angelägenheter. 
Denna omvårdnad och uppfostran kan, i hänseen
de till sin förnämsta beståndsdel, eller så vidt den 
rör utvecklingen af barnets själskraft, betraktas 
såsom en and el i g generation, h vilken måste 
tillkomma till den fysiska, såsom en fortsättning 
af denna, en utveckling af barnets högre, andeliga 
natur.

Det bär anförda utgör det ethiska momen
tet i förhållandet mellan föräldrar och barn: det 
är detta, som här först och främst för reflexionen 
framträder. Men detta är likväl bär åter, lika
som vid det äktenskapliga förhållandet, oupplös- 
ligen förenadt med ett r ä 11 s m o rn e n t. Detta röjer 
sig väl icke här vid sjelfva uppkomsten af för
hållandet mellan föräldrar och barn; ty då barnet 
ännu icke i verkligheten, utan blott i anlaget, ut
gör en person, så kan förhållandet mellan för
äldrar och barn icke, i likhet med det äktenskap
liga förhållandet, grundas på ett å ömse sidor lem- 
nadt frivilligt samtycke, eller på en öfverens- 
kommelse, emedan barnet ännu icke är i stånd 
att lemna något, vare sig uttryckligt eller tyst, 
samtycke. Väl kan man, utan oriktighet, å bar
nets sida antaga ett presumeradt samtycke 
att underkasta sig föräldrarnes omvårdnad; men 
på ett sådant kan, såsom i det föregående blifvit 
nämdt, ej någon verklig öfverenskommelse grun
das: ej heller är det i ett sådant vi hafve att söka 
föräldramaktens egentliga grund, utan denna grun
dar sig, såsom vi strax skole komma att flnna,

{)å något högre än detta. Men ehuru således för- 
lållandet mellan föräldrar och barn icke tager sin



början med en ofverenskommel.se, röjer si" likväl 
i hela dess for t varande ett rättsmoment, i för- 
äldrarnes och barnens ömsesidiga rättig
heter, det vill säga, på ena sidan i föräldrarnes 
rättigheter i afseende på sina barn, och pä 
den andra i barnens rättigheter i förhål
lande till si na föräldrar. Likasom vid för
hållandet mellan makar, är det ock vid förhållan
det mellan föräldrar och barn endast detta rätts
moment, som i Staten bör utgöra ett föremål för 
den borgerliga Lagstiftningen, ehuru den i sina 
Stadganden derom alltid har att göra ett tillbör
ligt afseende äfven på det ethiska momentet, så
som det inre och högre, för livars bestånd och ut
veckling rättsmomentet blott utgör ett yttre ound
gängligt vilkor.

Föräldrarnes rättigheter i afseende 
på sina barn innefatta, dels den egentligen så 
kallade föräldramakten (potestas paterna), 
och dels, i sammanhang dermed, föräldrarnes 
rättighet att representera sina barn (mun
di u m). — Föräldramaktens grund sök te man i 
äldre tider ofta i sjelfva prokreationen, betraktad så
som ett slags förvärfningssätt, genom hvilket barnet 
bief en föräldrarnes egendom; en åsigt, hvilken 
sammanhängde med det i forntiden vanliga be
greppet om ett nästan oinskränkt fadersvälde, men 
hvilken bortfaller såsom förnuftsstridig genom en 
fullkomligare utveckling af personlighetens begrepp, 
hvarigenom man måste inse, att en varelse, som 
åtminstone i anlaget utgör en person, icke kan, 
likt ett medvetslöst ting, genom produktion eller 
formation blifva någons egendom. Ej heller kan 
man, enligt hvad redan är närndt, grunda föräldra
makten på en Öfverenskoinmelse, eller på barnets



frivilliga samtycke alt underkasta sig densamma, 
då barnet ännu icke är i stånd att yttra ett sam
tycke, och ingå en öfverenskommelse. Föräldra
maktens rätta grund måste derföre sökas i något 
annat, nemligen i föräldrarnes e this ka förbin
delse att vårda och uppfostra sina barn: af (den
na följer nemligen för dem rättigheten till all den 
makt i afseende på barnen, som erfordras till det 
fullständiga uppfyllandet af denna förbindelse. Här- 
af åter är klart, att den härpå grundade föräldra
makten måste innefatta tvenne väsendtliga rnomen- 
ter, nemligen l:o föräldrarnes rättighet till 
sina barn i förhållande till alla andra 
personer, d. v. s. deras rättighet att med >alla 
andras uteslutande vårda barnens uppfostran, och 
att således afhålla alla andra ifrån all sådan be
fattning med barnen, som enligt föräldrarnes ofver- 
tygelse skulle hindra deras förnuftsenliga upp
fostran, eller stå i strid med deras rätt förstådda 
välfärd, hvaraf äfven följer rättigheten att åter
taga sitt barn ifrån den, som olofligen tillegnat 
sig detsamma; och 2:o föräldrarnes rättighet 
eller makt öfver sina barn i förhållande 
till sjelfva barnen, d. v. s. deras rättighet att 
vidtaga alla de åtgärder, hvilka erfordras till bar
nens vårdande och uppfostran; att för detta ända
mål leda barnens handlingar på det sätt, som 
synes föräldrarne lämpligast, samt att af bar
nen fordra lydnad för sina härtill syftande före
skrifter; hvarmed ändteligen äfven sammanhänger 
deras rättighet att för Familjens gemensamma bästa 
på ett förståndsenligt sätt använda barnens kraf
ter, i den mån de blifva i stånd att medelst sitt 
arbete i någon mån bidraga till Familjens uppe
hälle och välstånd. — Af föräldrarnes förbindelse



att draga omvårdnad om barnen, ocli att befrämja 
deras välfärd, följer äfven hvad vi kallat den 
andra beståndsdelen af föräldrarnes rättighet i 
afseende på sina barn, nemiigen deras (ocli i syn
nerhet fadrens) rättighet att representera 
dem, eller att handla å deras vägnar och vårda 
deras angelägenheter, i förhållande till andra utom 
Familjen varande personer samt till Staten, och 
således äfven att förvalta deras enskilda egendom, 
i fall de t. ex. genom gålva o. s. v. erhållit någon 
sådan. Såsom förbundne att sörja för barnens väl
färd , blifva föräldrarne att anse såsom deras 
naturliga målsmän; ocli barnen blifva i följd 
deraf, så vida föräldrarne ej öfverskrida den rätta, 
eller genom dess ändamål bestämda gränsen för 
sitt målsmanskap, bundne al livad föräldrarne å 
deras vägnar göra, likasom de sjelfve hade gjort 
detsamma. Det är här, som det i det föregående 
nämda begreppet om en consensus interpre
tand us har sin hufvudsakligaste tillämpning: bar
nen måste nemiigen här anses bundne, som om 
de sjelfva hade gifvit sitt samtycke till 
h vad föräldrarne å deras vägnar beslutit eller gjort. 
Detta förhållande är, såsom man lätt finner, på 
ena sidan åtskildt ifrån ett egentligt ful Imäk tig
skap, hvilket alltid måste grundas på ett af hufvud- 
mannen, eller d en representerade, verkligen 
gifvet, uttryckligt eller tyst, samtycke att låta 
sig af ombudet representeras; men på den andra 
sidan åtskiljer det sig äfven ifrån en blott på ett 
présumera dt samtycke, i detta ords egentliga 
bemärkelse, grundad gestio negotii. Det här 
ifrågavarande, på föräldrarnes naturliga representa
tionsrätt grundade förhållandet liar en långt strän
gare rättsgilltighet, än en gestio negotii: det har



i sjelfva verket, så vida föräldrarne ej öfverskrida 
den rätta gränsen för sin representationsrätt, samma 
stränga och egentliga rättsgilltigliet, som ett verk
ligt fullmäktigskap»

Men det är icke endast i föräldrarnes rät
tigheter i afseende på sina barn, som det 
till förhållandet mellan föräldrar och barn höran
de rätts momen t et röjer sig: det innefattar på 
den andra sidan äfven allt det, som utgör bar
nens rättigheter i förhållande till sina 
föräldrar. Då barnet, åtminstone i anlaget, är 
en person, och är ämnadt att blifva en sådan i 
verkligheten, förmedelst den under föräldrarnes 
omvårdnad fortgående utvecklingen af dess krafter, 
så äger det ock, i förhållande till sina föräldrar, 
en genom dess personlighet gifven och genom dess 
sedliga bestämmelse helgad rättighet att af för
äldrarne blifva b e h a n d 1 a d t på ett med 
dess personlighet och dess sedliga be
stämmelse enligt sätt. Det är klart, att den
na barnets rättighet måste för föräldrarne inne
bära ett förbud mot barnets godtyckliga och för- 
nuftsstridiga behandling, och att följaktligen bar
nets rättighet i förhållande till föräldrarne blir 
grunden till en föräldramaktens inskränk
ning. Frågan om barnens rättigheter i förhållan
de till föräldrarne är således i grunden samma 
fråga, som den om föräldramaktens genom 
förnuftet utstakade gräns.

Barnets rättighet i förhållande till föräldrarne 
utgöres, såsom nyss blifvit nämdt, af den förnuf
tets fordran, att det af föräldrarne bör blifva be
handlad t på ett med dess personlighet och dess 
sedliga bestämmelse enligt sätt. Vid en närmare 
undersökning finne vi, att detta leder till en be



gränsning af föräldramakten i tvenne hänseenden, 
nemligen dels i hänseende till dess vidd under 
den tid, da den fort varar, och dels i hänseende 
till sjelfva tiden af dess fortvarande. I det 
förra hänseendet innebär barnets nyssnämda rät
tighet l:o att föräldrarne icke må genom någon af 
dem beroende åtgärd beröfva detsamma lifvet; 2:o 
att de icke må undandraga sig att lemna barnet uppe
hälle, omvårdnad och uppfostran; och 3:o att de 
vid barnets uppfostran icke må behandla det med 
våldsamhet och grymhet, eller i allmänhet på ett 
förnuftsstridigt sätt, hvilket äfven innefattar, att 
föräldrarne icke må af barnet fordra något, som 
strider emot den moraliska Lagen, samt att bar
net, i fall föräldrarne af detsamma fordrade något 
sådant, icke borde lyda en sådan befallning. I 
det senare hänseendet åter innebär barnets nyss
nämda rättighet, att då föräldramaktens grund en
dast måste sökas i föräldrarnes pligt att vårda och 
uppfostra sina barn, så måste den tänkas upphöra, 
då den ej mer för detta ändamål erfordras, det 
vill säga, då barnet hunnit till den punkt af sina 
andeliga och fysiska krafters utveckling, att det 
kan sägas ej mer blott i anlaget, utan i verklig
heten, hafva karakteren af en Person, hvilken, 
såsom sådan, bör öfverlemnas åt sin egen ledning. 
Ifrån denna tidpunkt bör barnet, utan att numera 
vara underkastadt det egentliga föräldraväldet, tän
kas med föräldrarne fbrenadt endast genom det 
alltid fortvarande ethiska bandet af kärlek, vörd
nad och tacksamhet, af hvilket naturligen följer 
dess förbindelse att efter förmåga understödja och 
biträda sina föräldrar vid alla de tillfällen, då de 
kemma i behof deraf, samt att i synnerhet med 
barnslig ömhet uppehålla och vårda dem på deras



ålderdom. —- Dessa äro således de mot barnets 
ofvannämda rättighet svarande förnuflsenliga in- 
skränkningarne af föräldramakten. Men 
härvid måste tillika anmärkas, att barnet, såsom 
ännu ieke i verkligheten en Person, icke (i syn
nerhet under den egentliga barndomen) har ett, 
klart och bestämdt medvetande af sina rättigheter, 
om det ock har en viss mer eller mindre liflig 
känsla af dem, och att det således icke kan med 
säkerhet bedömma, huru långt föräldramakten 
rätteligen sträcker sig. Det kan följaktligen ännu 
icke anses skickligt och befogadt att sjelf göra sin 
rätt gällande mot föräldramaktens möjliga miss
bruk: det erfordras derföre någon annan, som be
vakar denna dess rätt. Detta måste då ske genom 
Staten, der en sådan finnes. Staten, ämnad att 
äga bestånd under hela den fortgående utvecklingen , 
af ett Folks lif, måste i barnen se sina blifvande 
medlemmar, på hviikas förnuftsenliga uppfostran 
den har att grunda sina förhoppningar för en kom-r 
mande tid, och hviikas rätt den är lika förbun
den att skydda, som de redan fullmyndige stats- 
borgarnes. Likasom derföre Staten på ena sidan 
bör erkänna och stadfästa föräldramakten, såsom 
af förnuftet fordrad och oumbärlig för barnens 
uppfostran, samt i följd liäraf skydda föräldrarne 
i uLöfningen, så väl af deras rätt till sina barn 
i förhållande till andra personer, som af deras rätt 
öfver sina barn i förhållande till sjelfva barnen; 
äfvenså bör den ock på den andra bevaka barnets rätt 
i förhållande till föräldrarne, i hänseende så väl till 
föräld ramaktens vidd, som till tiden af dess 
i or t varande. I det förra hänseendet uppfyl
ler Staten denna pligt derigenom, att den först 
och främst förbjuder och bestraffar barnamord,



Larns utsättande och fosters fördrifvande; vidare 
tillhåller föräldrarne att åtaga sig sina barns vård 
och uppfostran, samt att gifva dem åtminstone den 
grad af bildning, hvilken Staten anser sig böra 
fordra af alla sina medlemmar; och slutligen skyd
dar barnen mot en alltför våldsam, eller mot be
greppet om deras förnuftsenliga uppfostran helt och 
hållet stridande behandling. Då emedlertid denna 
Statens uppsigt öfver föräldramaktens utöfning stun
dom kan komma i en viss, åtminstone skenbar, 
kollision med föräldrarnes i det föregående näm- 
da rättighet att fifhålla alla andra ifrån en så
dan befattning med barnen, till h vilken föräldrar
ne ieke sjelfve lernnat silt frivilliga samtycke; 
så åligger det Staten att i sin utöfning af denna 
uppsigt gå tillväga med tillbörlig varsamhet och 
grannlagenhet, för att icke sträcka den utöfver dess 
rätta gräns, och derigenom störande intränga in
om föräldramaktens område, hvilket Staten har 
att betrakta såsom heligt och fridlyst. Det blir 
härvid en vigtig och i speciella fall icke lätt be
svarad fråga, huru långt Staten rätteligen bör sträcka 
sin uppsigt öfver föräldrarnes sätt att behandla 
sina barn, och huruvida den således bör anse sig 
befogad att genom offentliga åtgärder och stadgan- 
den bestämma det, som hör till de blifvande stats- 
borgarnes uppfostran. I forntiden var det cj ovan
ligt, att Staten i afseende på denna punkt öfver- 
skred den rätta gränsen för sin makt: den behand
lade hos vissa Folk (t. ex. enligt den Spartanska 
Lagstiftningen) barnen helt och hållet såsom en 
Statens egendom, och gjorde deras uppfostran till 
en national-angelägenhet på ett sätt, som lemnade 
föga utrymme åt föräldrarnes enskilda omvårdnad 
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om dem. Â andra sidan finne vi ock lios dc flesta 
af forntidens Folk, att Staten icke tillbörligen upp
fyllde sin förbindelse att skvdda barnen mot för
äldramaktens missbruk. — I hänseende åter till 
tiden af föräldramaktens fort vara nde, må
ste, då på ena sidan föräldrarne möjligen skulle 
kunna vilja förlänga utöfningen af denna makt ut- 
öfver den tid, vid hvilken den enligt förnuftets 
fordran bör upphöra, och på den andra sidan bar
nen skulle kunna i förtid vilja undandraga sig 
deras uppsigt, det tillhöra Staten att, med afseen- 
de på den vanliga gången af själs- och kropps
krafternas utveckling, bestämma den tidpunkt, vid 
hvilken den egentliga föräldramakten skall anses 
upphöra, och ifrån livilken således barnet skall 
erkännas såsom en full myndig person, som äger 
att numera sjelf vårda sina angelägenheter.

Af det här anförda är klart, att föräldra
maktens rätta utöfning inom dess genom dess grund 
och ändamål utstakade gräns måste anses såsom 
ett oundgängligt vilkor för utvecklingen af det i 
sin renhet betraktade ethiska förhållandet mellan 
föräldrar och barn, genom hvilket barnets sedliga 
medvetande småningom måste väckas och höjas 
till full klarhet. Detta förhållande kan på tvenne 
sätt urarta eller förfalskas: antingen kan det nem- 
ligen, genom föräldramaktens öfvergång i tyranni, 
förlora den för detsamma väsendtliga karakteren 
af kärlek och förtroende, eller ock, genom för
äldramaktens forslappning, och den barnsliga vörd
nadens upphäfvande, förlora den för detsamma ej 
mindre väsendtliga karakteren af värdighet och 
allvar. . Men det hör ej till vår närvarande under-«- 
sökning, utan till Uppfostringsläran, att härafgöra 
en närmare och mera speciell tillämpning.



I följd af sin etliiska karakter liar förhållan
det mellan föräldrar och barn, i likhet med det 
äktenskapliga förhållandet, äfven en religiös 
helgd. Barnets kärleksfulla vördnad för sina för
äldrar är nära beslägtad med den religiösa kän
slan, och den förra tjcnar att i det barnsliga sin
net bereda den senares utveckling. Också har 
Religionen ingen skönare bild för att uttrycka Gu
domlighetens förhållande till menniskorna, än den 
i synnerhet i Kristendomens lära använda, af en 
Faders förhållande till sina barn. Äfven Greker- 
ne och Romaine erkände den religiösa karakteren 
af det här ifrågavarande, likasom af alla de för 
familjlifvet väsendtliga förhållanden och känslor, 
genom sjelfva den benämning af Pietet, med 
hvilken de utmärkte dem. De erkände derigenom, 
att den andeliga attraktion, genom hvilken Famil
jens medlemmar äro förbundne till ett Ilelt, har 
en nära gemenskap med den, som förenar alla för
nuftiga varelser med Anderikets innersta medel
punkt. —• Också gäller om förhållandet mellan 
föräldrar och barn detsamma, som i det föregåen
de blifvit nämdt om det äktenskapliga förhållan
det, nemligen att det först varit efter Kristen
domens uppkomst, samt hos de kristna Folken, 
som det blilvit uppfattad t i sin fulla renhet. I 
forntiden sträcktes i allmänhet — dä vi uiulan- 
tage de fall, i hvilka, enligt hvad nyss blifvit an- 
lördt, Staten betraktade barnen helt och hållet så
som sin egendom, och drog dem undan föräldrar- 
lies enskilda vård — föräldramakten, eller egent
ligen faders väldet, utom sin rätta gräns. Hos 
åtskilliga Folk var det öfverlemnadt åt föräldrar- 
nes välbehag, att upptaga sina barn, eller att ut
sätta dem, och låta dem omkomma. I synnerhet



yttrade sig fadörsväldet hos Romarne i en för våf 
mera utvecklade sedliga känsla ganska motbjudan
de bårdhet. I de äldre tidernä hade hos Romar
ne lädren ett nästan oinskränkt välde öfver sina 
barn: han hade en af Lagen erkänd makt öfver 
deras lif; o,ch äfven då denna genom den senare 
Romerska Lagstiftningen blifvit borttagen, betrak
tades barnen nästan såsom hans slafvar. Det var 
först Kristendomen, som, genom den fullkomligare 
utvecklingen al personlighetens begrepp, smånin
gom ledde till fadersv.äldets inskränkande inom dess 
tillbörliga gränser, hvilka derföre i den nyare ti
dens Lagstiftningar, åtminstone i det liufvudsakliga
ste, blifvit iakttagne.

Af föräldrarnes förbindelse att sörja för sina 
barns uppfostran följer för dem äfven rättigheten 
att i vissa fail, då de äro ur stånd att sjelfve full
ständigt vårda barnens uppfostran, öfverlemna den
na till större eilen mindre del åt någon annan 
dertill skicklig person, samt att för detta ändamål 
äfven på honom öfverflytta den härtill erforder
liga delen af föräldramakten. Detta sker t. ex., 
då föräldrarne anförtro sina barns undervisning åt 
en Lärare, eller då de öfverlemna dem åt en 
Uppfostringsanstalt, der både deras undervisning 
och deras ofriga uppfostran besörjes. Härmed sam
manhänger vidare äfven föräldrarnes rättighet att, 
i händelse af deras eget frånfälie, innan barnens 
uppfostran är fulländad, lemna dem åt någon an
nan, och att på honom öfverflytta sin föräldra
makt. Inom Staten blir det likväl en följd af 
dess förbindelse att utöfva högsta uppsigten öfver 
sina blifvande medlemmars uppfostran, att det 
närmast och egentligen måste bl if va Staten, som 
förskaffar föräldravård åt de barn, hvilkas egna



föräldrar, innan Iranien^ uppfostran är fulländad, 
aflidit, eller äro helt och hållet ur stånd att vår
da dem. Staten uppfyller denna sin förbindelse ge
nom Förmyndares tillsättande, livar vid den liar 
ätt genom ändamålsenliga städganden bestämma, 
så väl åt b vilka ett fönnynderskap må uppdragas, 
och i hvilka fall man derifrån bör vara frikailad, 
som ock innehållet och vidden af en förmyndares 
pligter ocli rättigheter, samt den redovisning, livil- 
ken han bör ailägga inför Staten eller närmaste 
fränder för sin förvaltning af myndlingens egendom.

3. Förhållandet mellan Syskon.

Detta förhållande, det tredje af dem, som 
hôi'a Lill Familjens väsende, eller som ägä rum 
mellan dess egentliga, naturliga medlemmar, kräf- 
ver, såsom i sig sjelf ganska enkelt, här icke nå
gon vidlyftig undersökning. Af syskonens här
komst från gemensamma föräldrar, hvilkas ömhet 
de känna sig gemensamt åtnjuta och under h v i 1— 
kas omvårdnad de i dagligt, förtroligt umgänge 
med hvarandra uppväxa, blir det en naturlig följd, 
att det ethiska hand af kärlek och tillgifvenliet, 
hvilket förenar makarne med hvarandra, och för- 
äldrarne med sina barn, äfven måste komma att 
omfatta barnen, betraktade i förhållande till hvar
andra: de måste naturligen känna sig närmare och 
innerligare förenade med hvarandra, än med främ
mande, utom Familjen varande personer, lläraf 
syskonkärleken, såsom ett genom känsla gifvet 
uttryck af deras ethiska förhållande till-hvarandra. 
Detta förhållandes ethiska ändamål hafve vi att 
söka i syskonens ömsesidiga förädlande inflytel
se på hvarandra. livad åter be trä liar det till



detta förhållande hörande rättsmomentet, eller 
syskonens ömsesidiga rättigheter, så måste de, då 
förhållandet dem emellan uppfattas i sin fulla ren
het, anses äga ett naturligt anspråk på en jem- 
likhet i rättigheter, det vill säga, lika anspråk 
på ioräldrarnes Ömhet och tillgifvenhet, på uppe
hälle, omvårdnad och uppfostran, samt på del
aktighet i Familjens gemensamma egendom. Den 
stora olikhet i syskonens rättigheter, hvilken i syn
nerhet i äldre tider hos de flesta Folk var stad
gad, och hvilken röjde sig i det företräde, som 
tillädes, dels den äldste sonen framför alla de öfriga 
syskonen, (den så kallade förstfödslorätten), dels 
bröder framför systrar, (hvartill anledningen måste 
sökas i det ännu ofullkomliga erkännandet af q vin- 
nans menniskovärde), kan ej anses såsom öfverens- 
stämmande med rättvisans fordran; och de lemnin- 
gar häiaf, hvilka ännu qvarstå i många Folks Lagar, 
skola troligen, genom en tilltagande bildning, små
ningom bortfalla.

4, Blodsförvandtskap och Svågerlag,

Makarne och barnen utgöra Familjens egent
liga eller naturliga medlemmar : närmast och egent
ligast måste således dessa känna sig till ett Helt 
förenade. Men da makarne sjelfve utgått ur livar 
sin Familj, så uppkommer härigenom ett familj- 
medlemmarnes förhållande, dels till Mannens, dels 
till Hustruns Slägt, och det ethiska förenings
band c t mellan Familjens medlemmar måste i an
ledning häraf komma att med en viss grad af 
styrka omfatta äfven dessa närmare eller a flägs- 
nare anförvandter. Detta Slägtskapsförhul- 
landc, i ordets vidsträcktaste bemärkelse, är åter



tvåfaldigt. Det ar nemligen dels B1 o d s fö r v a n d t- 
skap (Cognatio), d. v. s. det förhållande, hvil
ket äger rum mellan dem, af livilka den ene här
stammar ifrån den andre, eller dem, som leda 
sin härkomst ifrån en gemensam stamfader eller 
stammoder; dels Svågerlag (Affinitas), d. v. s. 
det förhållande, som äger rum mellan Mannen 
och Hustruns blodsför vand ter, samt mellan Hu
strun och Mannens hlodsförvandter. —* Det till 
detta tvåfaldiga släktskapsförhållande hörande rätts- 
niom en te t uppfattades i forntiden vanligtvis på 
det sätt, att den fasta egendomen, och i synner
het jordegendomen såsom den förnämsta, ansågs 
såsom fästad vid Slägten, eller såsom mera 
tillhörande en viss Slägt, än en viss individ och 
Familj, i foljd hvaraf den hos vissa Folk alldeles 
icke, och hos andra blott i få fall och med myc
ken svårighet, fick loryttras, eller gå ur Slägten. 
Hos de nyare Folken har väl, i mån af det indu
striella lifvets fortgående utveckling, jordegendomen 
börjat anses såsom mindre nära förbunden med Släg
ten, och således såsom lättare förytterlig; men i åt
skilliga Folks Lagstiftningar hafva dock vissa lemnin- 
gar af det fortina föreställningssättet bibehållit sig, 
t. ex. i den så kallade Bördsrätten o. s. v. I 
både äldre och nyare Folks borgerliga Lagstift
ningar har för öfrigt ett hnfvudsakligt afseende på 
det här ifrågavarande slägtskapsförliåliahdet röjt 
sig genom Arfsrättens utvidgning äfven till utom 
Familjen varande slägtingar, i brist af bröstarfvin
går; äfvensom ett dylikt afseende legat till grund 
för åtskilliga andra i de borgerliga Lagar ne före
kommande stadganden, t. ex. rörande Gifto- 
mannarätten o. s. v.



Tillfälliga inom Familjen förekomman
de förhållanden.

Af de för Familjen o vä sen dtl i ga eller till
fälliga förhållanden, hvilka uppkomma derige- 
nom, att personer, hvilka icke naturligen tillhöra 
densamma, utifrån uti den upptagas, och med den 
mer eller mindre nära införlifvas, kunne vi här 
åtnöja oss med att omtala de tvenne förnämsta, 
hvilka åro de, som äga rum, dels då främmande 
barn genom adoption upptagas såsom egna, oeh 
dels då någon såsom Tjenstehjon inträder i en 
Familj, hvilken han icke naturligen tillhör.

Hvad det förra af dessa förhållanden be- 
träffar, så följer af det, som i det föregående bli 1- 
vit nä mel t rörande föräldrars rättighet till sina 
barn, att om ett barns egna föräldrar lefva, och 
icke (t. ex. genom galenskap o. s. v.) äro helt och 
hållet oskicklige att uppfylla sin föräldrapligt, och 
utöfva sin föräldramakt, ingen är berättigad att 
genom adoption tillegna sig detsamma annorlunda, 
än med deras frivilliga samtycke. Under förut
sättning häraf är vidare klart, att elt adopteradt 
barn kommer till dem, hvilka åtagit sig att vårda 
och uppfostra det, i ett förhållande, hvilket nära 
liknar barns förhållande till sina verkliga föräldrar, 
emedan foster-föräldrarne här iklädt sig föräldra
pligt mot det adopterade barnet, och för att kun
na uppfylla denna, måste ofver det äga föräldra
makt. 1 följd häraf låter det, som i det föregå
ende blifvit nämdt rörande förhållandet mellan 
föräldrar och barn, utan svårighet tillämpa sig äl
ven på detta nya förhållande, vid hvilket vi der- 
före här ej behöfve uppehålla oss. Blott på det



andra af de nyssnamda for Familjen tillfälliga 
förhållanden liafve vi således här att närmare fäsla 
vår uppmärksamhet.

Förhållandet me lian Hushondfolk oeh 
Tjenstehjon.

I forntiden förekom detta förhållande endast 
under formen af Trä 1 dom. Utan tvifvel föran
leddes denna tidigast af krigsfångenskap. Man 
fann för sig fördelaktigt att skona en besegrad 
fiendes lif, och göra honom till träl, för att draga 
nytta af hans arbete. Hans barn blefvo då äfven 
ansedde såsom trälar. Sedan träldom på detta sätt 
en gång var införd, började trälar snart säljas ocli 
köpas såsom andra varor: det blef icke ovanligt 
att äfven föräldrar sålde sina barn, samt att men- 
niskor, som befunno sig i nöd, sålde sig, eller 
eljest öfverlemnade sig sjelfva till trälar. Trälar 
voro således antingen fång ne i krig (hello 
capti), eller köpte (emti), eller trälar ge
nom födseln (vernæ). De nyttjades antingen 
vid jordbruket, och voro lastade, såsom andra in
ventarier, vid egendomen, (servi glebæ, glebæ 
adscripti); eller ock användes de till tjenst och 
arbete inom husbondens boning (servi dome- 
stici). De betraktades icke såsom Personer: 
de utgjorde en del af husbondens egendom, och 
saknade alla egentliga rättigheter. Att all sådan 
träldom (äfven der den förekommer under den nå
got mildare formen af så kallad life gens kap), 
är rättsstridig, följer omedelbart af det, som i det 
föregående blifvit nämdt, rörande menniskans med
födda rättighet till ett af ingen annan stordt herra
välde öfver sin egen person. Deraf är först och



främst klart, att förhållandet mellan husbonde och 
tjänstehjon, för att äga en rättsenlig karakter, all
tid måste grundas på en frivillig öfverens- 
kommelse, medelst hvilken en person förbinder 
sig att använda sina krafter i en annans tjenst, 
och enligt hans föreskrift. Men vidare måste ock 
denna öfverenskommelse, enligt hvad i det före
gående (s. 196) blifvit liämdt, för att icke inne
bära ett bortgifvande af sjelfva personligheten, 
eller af en oförytterlig rättighet, aldrig handla om 
användningen af en persons krafter i hela deras 
omfång, och för hela den ifrågavarande 
personens lifstid, utan endast om deras par
tiella och temporära begagnande. Det är 
klart, att den öfverenskommelse, på hvilken for
hållandet mellan husbondfolk och tjenstehjon bör 
grundas, utgör en art af livad vi i Rältsläran om
talat under namn af arbetsaftal, och att om den
samma måste gälla allt livad som blifvit nämdt rö
rande h varje arbetsaftal. Hit hör i synnerhet, att 
detta aftal antingen bör ingås för bes tämd tid , el
ler i annat fall åtminstone kunna å ömse sidor upp
sägas, emedan det, om uppsägningsrätten för 
tjenstehjonet upphäfdes, skulle kunna, genom dess 
beständiga qvarhåilande i tjenst, öfvergå i en 1 il
egenskap; hvartill man ytterligare måste lägga den 
af den moraliska Lagen härledda fordran, att tjenste
hjonet icke må belastas med sådant arbete, som 
Öfverstiger dess krafter, eller är förstörande för 
dess lif, lemmar eller helsa. Så vida nu på detta 
sätt förhållandet mellan husbondfolk och tjenste
hjon alltid bör tänkas grundadt på ett med frihet 
ingånget arbetsaftal, så visar det sig härigenom 
såsom innebärande ett r ä 11 s f ö r b å 11 a n d e. Man 
kan i detta hänseende anmärka, att då de förut



nämda, for Familjen väsen dtliga förhållanden, 
förnämligast hafva karakteren af ethiska förbindel
ser, ehuru i oupplöslig förening med ett rätts- 
moment, sa visar sig deremot här rättsmomen- 
tet såsom det först och främst eller hufvudsak- 
ligast framträdande. Men med detta är likväl äf- 
ven här ett ethiskt moment förenadt. Da nem- 
ligeii tjenstehjonet för den tid, under hvilken det 
är i husbondfolkets tjenst, hör till deras hushåll, 
eller blir att anse såsom en utifrån upptagen med
lem af Familjen, så blirderaf en följd, att det 
ethiska föreningsband, som sammanhåller 
Familjen, maste med en viss grad af styrka kom
ma att omfatta, och med det llela förena, äfven 
dessa utifrån upptagne medlemmar. Tjenstehjonet 
måste, då tjenstehjonsförbållandet uppfattas i sin 
lätta betydelse , tänkas såsom genom ett band 
af ömsesidig kärlek och förtroende närmare för
enadt med busbondfolket och Familjen, än t. ex, 
i en dagsverkslega, eller ett annat arbeLsaftal, den 
icke i hushållet upptagne arbetaren med den, som 
för någon tid betingat sig en användning af hans 
arbetskraft. Husbondfolket och Ijenstebjonet kom
ma genom tjenstehjonets upptagande i bushållet 
till hvarandra i ett förhållande, hvilket har en 
viss likhet med förhållandet mellan föräldrar och 
barn: husbonden får öfver tjenstehjonet en makt, 
som till en viss grad liknar föräldramakten. Hau 
far en förbindelse, och en deremot svarande rät
tighet, att hafva en viss uppsigt qfvçr tjenstehjonets 
lefnad och seder; han blir förbunden att i livad 
af honom beror sörja för dess välfärd, att draga 
försorg i synnerhet om ett ännu minderårigt tjenste- 
hjons bildning, att vårda det under dess sjuk
domar, och att efter förmåga bidraga till det ålder



stigna ocli ej mer arbetsföra tjenstehjonets under
håll: tjenstehjonet äter får en motsvarande för
bindelse att iakttaga trohet och lydnad mot hus- 
bondfolket, samt att med ömhet och sorgfällighet 
befrämja deras bästa. Äfven delta förhållande 
mellan busbondfolk och tjenstebjon kan, der det 
visar sig i sin fulla renbet, antaga en skön karak- 
ter af hjertlighet och innerlighet: man ser någon 
gång en gammal trogen tjenare, hvilken tiH sin 
hela existens blifvit nästan lika nära införlifvad 
med husbondens Familj, soin någon af dess egent
liga eller naturliga medlemmar. Det kan i följd 
liäraf icke anses annorlunda, än såsom en förfalsk
ning af förhållandet mellan husbondfolk och tjenstc- 
hjon, då i våra dagar stundom röjt sig en tendens 
att, med upphäfvande af den närmare förbindelsen 
dem emellan, eller af det ethiska momentet, der- 
uti bibehålla endast det juridiska, eller dess karak
ter af ett legoaftal. Det tillhör derföre ock den 
borgerliga Lagstiftningen i en Stat att bestämma 
förhållandet mellan husbondfolk och tjenstehjon, 
eller utstaka bådas ömsesidiga förbindelser och 
rättigheter, på ett sådant sätt, att den der vid gör 
ett tillbörligt afseende, ej blott på rättsmomentet, 
utan äfven på det ethiska moment, som der med. 
bör vara förenadt, ehuru den visserligen, för att 
ej störande intränga inom den individuella frihe
tens område, bör öfverlemna det åt kontrahenter
na, att under förutsättning af de genom Lagen 
stadgade allmänna vilkor, efter eget godtfinnande 
öfverenskomma om det mera speciella af deras 
förhållande till hvarandra, t. ex. om vilkoren för 
tjenstehjonets aflöning o. s. v.

I afseende på det här nämda förhållandet 
mellan busbondfolk och tjenstehjon må slutligen



tilläggas, att Kristendomen, der den blifvit radan
de, på detta förhållande yttrat samma förädlande 
inflytelse, som på det mellan makar, samt mellan 
föräldrar och barn. Då nemligen förhållandet mel
lan husbondfolk och tjenstehjon i forntiden blott 
förekom under den råa och barbariska karakteren 
af träldom, h varigenom det, äfven hos forntidens 
friaste och mest bildade Folk, alltid fanns en gan
ska talrik klass, som var beröfvad alla menskliga 
och borgerliga rättigheter; så ledde deremot Kri
stendomen småningom åtminstone till den egent
liga träldomens upphäfvande: och om den seder
mera ej kunde hindra uppkomsten af böndernas 
lifegenskap och negerslafveriet; så har den likväl, 
i förening med en stigande intellektuell bildning, 
i våra dagar, åtminstone hos de flesta Folk, ledt 
till den förras afskaffande, och med framgång bör
jat arbeta äfven pä det senares utrotande.

Såsom ägande en viss likhet, dels med för
hållandet mellan föräldrar och barn, dels med 
förhållandet mellan liusbondfolk och tjenstehjon, 
må här i förbigående äfven nämnas det förhållan
de, som uppkommer mellan en hand t ver ka re 
och hans lärling, då denne upptages i sin mä
stares hushåll. Äfven lärlingen blir då en utifrån 
upptagen medlem af Familjen, och mästaren får 
öfver honom en till hälften faderlig makt, en för
bindelse till uppsigt öfver hanslefnad, omsorg om 
hans bildning o. s. v., samt en deremot svarande 
rättighet att af honom fordra trohet, tillgifvenhet 
och lydnad. Äfven detta förhållande innefattar 
derföre på en gång ett juridiskt och ett dermed 
förenad t ethiskt moment, och det kan ej anses 
annorlunda än såsom för detsamma skadligt, då 
det ethiska föreningsbandet försvagas eller slites



derigénom* att lärlingen, afsÖndrad ifrån mästa
rens hushåll, förvandlas i ett blott legohjon.

Familjens Styrelse.

Efter att hittills hafva fästat vår uppmärk
samhet på de särskilda förhållanden, hvilka kun
na äga rum mellan Familjens dels naturliga, dels 
utifrån upptagna medlemmar, måste vi nu be
trakta Familjen i sin helhet, eller såsom en art 
af Samhälle. Då den åter blir ett sådant Sam
hälle genom dess medlemmars förening under en 
gemensam ledning af deras gemensamma angelägen
heter, så blir här egentligen frågan om denna led
ning, eller om Familjens Styrelse, hvilken ger 
densamma dess enliet.

Det är härvid genast klart, att denna led
ning af Familjens gemensamma angelägenheter 
icke kan tillhöra någon annan än makarne, genom 
hvilkas förening Familjen uppkommit. Barnen stå, 
såsom ännu icke Personer i verkligheten, utan blott 
i anlaget, naturligen under föräldrarnes omvård
nad, och tjenstehjonen hafva genom tjenstehjons- 
aftalet frivilligt underkastat sig husbondfolkets väl
de för den tid, under hvilken de äro i deras tjenst. 
Hvad makarne åter beträffar, måste ledningen af 
Familjens angelägenheter betraktas, dels såsom för 
båda gemensam, och dels såsom dem emellan de
lad på det sätt, som är bestärndt genom de båda 
könens olika natur, och deras deraf beroende Öm
sesidiga förhållande, en delning, till hvilken båda 
makarne genom den frivilligt ingångna äktenskap
liga förbindelsen måste anses hafva lernnat sitt 
samtycke. Såsom deltagande i Familjens styrelse



kallas mannen Husfader (Pa ter fa m i lias), qvin- 
nan åter Husmoder (Ma ter fa milias). Af det, 
som i det föregående biifvit nämdt rörande för
hållandet mellan makarne, blir det en följd, att 
Familjens styrelse hufvudsakligast, eller åtmin
stone i hänseende till dess mest synbara del, 
måste naturligen tillhöra mannen: han blir således 
att anse såsom Familjens egentlige Styresman, och 
måste såsom sådan äfven af den borgerliga Lag
stiftningen erkännas. Familjens gemensamma ange
lägenheter kunna åter röra, dels dess inre lif, 
eller hvad som i detta hänseende erfordras till 
familjmedlemmarnes gemensamma trefnad , och 
dels dess yttre förhållanden, dess förhållande 
till utom den varande individer och Fa
miljer, samt till Staten, af hvilken den ut
gör en del. Derigenom måste således Familjens 
styrelse komma att innefatta t venue häremot sva
rande momenter.

Hvad det förra af dessa beträffar, så angå 
Familjens inre angelägenheter, dels de ma
teriella eller ekonomiska vilkoren för dess be
stånd och trefnad, och dels dess högre, ande
liga lif. I det förra hänseendet uppkommer för 
Familjen, såsom ett af flera individer bestående, 
under en längre eller kortare tid fortvarande Helt, 
behofvet af en gemensam och fortvarande 
egendom, af hvilken Familjens medlemmar skola 
njuta sitt underhåll. Det eljest blott enskilda 
sträfvandet att förvärfva b vad som fordras till 
menniskans uppehälle och beqvämligliet förädlas 
genom familjförbindelsen, och antager den högre 
karakterenaf omsorgen om ett gemensamt, om- 
tankan för Familjens gemensamma uppehälle och 
välstånd. Den egeiuloms-gemensa mhe t, hvil-



ken redan blifvit nämd såsom hörande till for
hållandet mellan makar, måste naturligen och en
ligt förnuftets fordran anses sträcka sig äfven till 
deras barn: makarnes gemensamma egendom blir 
härigenom att anse såsom hela Familjens, d. v. s. 
alla dess egentliga eller naturliga med
lemmars gemensamma egendom. Det ålig
ger nu enligt Naturens anvisning närmast och hut- 
vudsakligast mannen, att sörja för Familjens uppe
hälle och välstånd: i följd deraf tillhör honom 
ock den härtill erforderliga makt i hänseende till 
Familjens ekonomiska angelägenheter, och således 
den allmänna förvaltningen af Familjens ge
mensamma egendom. Under lians ledning åter 
hafva hustrun, barnen och tjenstehjonen, att ge
nom sitt arbete bidraga till Familjens uppehälle 
och välstånd. Hustrun har i detta hänseende sin 
genom Naturen bestämda verkningskrets inom Fa
miljen, i den inre hushållningen, eller den speci
ella användningen af Familjens egendom till 
bestridandet af dess dagliga behof: här tillhör det 
henne att, såsom Husmoder, genom förståndig, 
kärleksfull omvårdnad, och genom de milda qvinn- 
liga behagens inflytelse, inom Familjen utbreda 
och bibehålla en anda af ordning, lugn, flit och 
treflighet. — I hänseende åter till det, som rör 
Familjens högre, andeliga lif, hvartill höra 
alla gemensamma förädlande och bildande s}rssel- 
sättningar eller nöjen, och i synnerhet allt det, 
som angår barnens uppfostran, måste Familjens 
styrelse anses tillhöra makarnc gemensamt: de böra 
båda i densamma deltaga, ehuru på det olika sätt, 
som naturligen föranledes genom de båda könens 
olika anlag. Så har t. ex. den moderliga omvård
naden naturligen en öfver vägande inflytelse på



barnens första eller tidigaste uppfostran; b varemot 
under den derpå följande perioden, fadren har att 
närmast och hufvudsakligast vårda sönernas, mo
dren åter döttrarnes uppfostran.

Hvad åter beträffar Familjens förhållande till 
utom den varande individer och Famil
jer, samt till Staten, så yttrar sig här det lms- 
faderliga väldet derigenom, att Husfadern måste 
anses såsom Familjens målsman, dess caput re- 
præsentativum. Qvinnan har sin egentliga verk
ningskrets af Naturen sig anvisad inom Famil
jens område: hon uppfyller sin bestämmelse, 
då hon är maka och mor, i dessa ords fullstän
diga bemärkelse, eller då hennes omvårdnad om 
Familjens inre angelägenheter är ett troget uttryck 
af den själens renhet och oskuld, som utgör 
den äkta qvinnlighetens väsende; och om hon nå
gon gång känner sig kallad äfven till en vidsträck
tare, t. ex. litterär eller artistisk, verksamhet, bör 
hon söka att motsvara denna kallelse på ett sätt, 
som ej står i strid med hennes egentliga bestäm
melse för farniljlifvet. Mannen åter, ämnad att 
genom den sjelfständiga reflexionens ansträngnin
gar och strider tillkämpa sig den högre harmoni 
i sitt inre, som utgör visheten, samt att under 
dess ledning med kraftfull verksamhet ingripa i 
utvecklingen af mensklighetens öden, får ej på 
samma sätt stänga sig inom familjlifvets krets: han 
tillhör Vetenskapen, Konsten, Staten, och hans 
hvila i skötet af sin Familj bör blott vara en åter- 
hemtning af krafter till nya mödor för Mensklig- 
heten ocli Fäderneslandet. I enlighet härmed blir 
han ock Familjens naturlige representant i 
alla dess förhållanden till utom den varande per- 
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soner. Hustrun har genom den äktenskapliga för
bindelsens ingående frivilligt ställt sig under lians 
målsmanskap, och barnen måste äfvenledes, i följd 
af sin oförmåga att handla i sitt eget namn, af 
honom representeras, och betraktas — enligt det 
redan nämda begreppet af en consensus inter- 
pretandus — såsom bundne af livad han på 
deras vägnar gör, som om de dertill hade lemnat 
sitt samtycke, så vida det af honom beslutade eller 
företagna icke är något, som strider emot den 
moraliska Lagen, i hvilket fall barnen (likasom 
hustrun) ej skulle vara bundne af hans fattade be
slut eller vidtagna åtgärder. Det tillhör i följd 
liäraf Husfadern ensam att handla i hela Famil
jens namn, och att på dess vägnar ingå rättsgill- 
tiga öfverenskommelser med utom Familjen varan
de personer. Endast då han är urståndsatt att 
sjelf vårda Familjens angelägenheter, eller enligt 
af honom erhållet uppdrag, blir hustrun befogad 
att i hans ställe handla såsom Familjens repre
sentant.

En särskild vigtig tillämpning häraf är den, 
att Husfadern måste betraktas såsom Familjens na
turlige representant äfven i dess förhållande 
till Staten. Af Familjens medlemmar blir der- 
före han ensam att anse såsom akti f Statsbor- 
gare, det vill säga, såsom berättigad att på Fa
miljens vägnar utöfva dess större eller mindre an
del i Statens konstitutionella styrelse, och förbun
den att ansvara för de bidrag, livilka af Familjen 
böra erläggas till statsbehofvens fyllande. Famil
jens öfrige medlemmar blifva deremot blott pas
siva Statsborgare, det vill säga sådana, som 
åtnjuta Statens beskydd, och äro förbundne att 
lyda dess Lagar, men ej omedelbart deltaga i nå



gon af de till det offentliga lifvet, eller till Stats
förvaltningen i delta ords vidsträcktaste bemär
kelse, hörande funktioner. Detta gäller först och 
främst om hustrun och barnen, såsom stående un
der Husfaderns målsmanskap; men det gäller äfven 
om tjenstéhjonen för den tid, under hvilken de 
äro i tjenst, emedan de under denna tid, genom 
det beroende af husbonden, b vilket de frivilligt 
underkastat sig, måste anses sakna den sjelfstän- 
dighet, som förutsattes för att kunna vara aktif 
Statsborgare. Qvinnans uteslutande från omedel
bar befattning med de till det offentliga lifvet 
hörande funktioner hindrar henne likväl icke att 
vara medborgarinna i detta ords rätta bemär
kelse, och att inom sin naturliga verkningskrets i 
ganska väsendtlig mån bidraga till Statens bästa, 
genom den vig tiga inflytelse hennes verksamhet 
såsom maka och mor äger på hela det husliga lif- 
vets anda och karakter, på mannens sällhet och 
trefnad , samt på barnens, de b ii f vande stats- 
borgarnes, uppfostran och bildning. Hon behöf- 
ver således icke söka in tränga inom Statsförvalt-o
ningens för henne främmande område: hon be- 
liöfver icke omedelbart inblanda sig i de till det 
offentliga lifvet hörande värf, för att på ett na- 
turenligt, mot hennes anlag och bestämmelse sva
rande sätt gagna sitt Fädernesland, och bidraga 
till Statens bestånd och välfärd.

Då enligt h vad i det föregående blifvit nämdt, 
hos många äldre och nyare Folk qvinnans rättig
heter blott varit ofullkomligt erkända, och tillika 
fadersväldet varit nästan oinskränkt, så har deraf 
blifvit en nödvändig följd, att den husfaderliga 
makten blifvit sträckt utom sina rätta gränser, och 
öfvergått i en huslig despotism, hviiken åter ba



nat vägen tor (len borgerliga. Det bar forst varit 
i en senare tid, och hos de kristna Folken, som 
det husfaderliga väldet, i följd af den fullkomli
gare utvecklingen af personlighetens begrepp, blif- 
vit fattadt i sin rätta betydelse, och inskränkt in
om sin genom förnuftet utstakade gräns.

Med afseende på den i sin helhet betraktade 
Familjen må slutligen den anmärkningen tilläggas, 
att dess hela lif kan sägas utgöra den fortgående 
utvecklingen och förmedlingen af tvenne genom 
Naturen gifna, outplånliga motsatser, nemligen dels 
af den manliga och qvinnliga naturen, och 
dels af ungdom och ålderdom. I det förra 
hänseendet blir familjlifvet ett uttryck af tvenne 
koexisterande krafters, det manliga allvarets 
och den qvinnliga mildhetens, fortfarande vexel- 
verkan och förenade inflytelse: i motsatsen af ung
dom och ålderdom se vi deremot ett förhållande 
mellan tvenne på h var an dr a följande genera
tioner, af hvilka den efterföljande skall beredas 
genom den föregående, eller der ungdomen, med 
dess friska mod, dess lifliga inbillning, dess rör
liga, framåt sträfvande verksamhet, och dess gla
da, obegränsade förhoppningar, bör ledas och bil
das genom ålderdomens mognade vishet och er
farenhet. Det är i och genom den oupphörligt 
fortgående förmedlingen af dessa tvenne motsat
ser, som familjlifvets rätta och naturenliga utveck
ling leder till en fullkomligare framställning af 
mensklighetens idé i Familjens genom kärlekens 
band till ett Helt förenade medlemmar, än utan 
ett sådant familjlif kunde uppnås»



Familjens upplösning; Arfs- och Testa
rn e n t s r ä 11.

Dä Familjen uppkommit genom makarnes in
gångna äktenskapliga förening, så upplöses den 
i hänseende till dem naturligen genom enderas 
död. I hänseende till barnen äter består Famil
jens upplösning deruti, att de etter fulländad upp
fostran lemna föräldrarnes lins, för att numera 
vårda och försörja sig sjelfva, och stifta nya Fa
miljer. Med denna Familjens upplösning samman
hänger frågan om Arfs rätten, samt om dess 
grund och ursprung. Denna fråga har af särskil
da Rättslärare blifvit på olika sätt besvarad. Mån
ga af dem liafva grundat arfsrätten endast pä 
den borgerliga Lagstiftningen. Andra åler hafva 
sökt dess grund i en användning af ock upa tion s- 
rätlen: den aflidnes qvarlåtenskap blir nemligen, 
enligt hvad man yrkat, genom hans död en res 
nullius, och kan, såsom sådan, af den förslkom- 
mande ockuperas: då nu hans efterlenmade maka 
och barn närmast och lättast äro i stånd att verk
ställa denna ockupation, är det sannolikt, alt den 
kommer att ske at dem: häraf åter har Staten 
blilvit föranledd att, till förekommande af alla 
tvister mellan dem, som möjligtvis skulle kunna 
vilja bemäktiga sig den ifrågavarande qvarlålcn- 
skapen^ stadga såsom regel, att den skall tillfalla 
den aflidnes maka och barn. Detta är emedler
tid att ytterst härleda arfsrätten al något blott 
tillfälligt, en tillfällig ockupation. Utan tvifvel 
måste den likväl liafva en djupare liggande och 
nödvändig grund i något, som hör till sjelfva Fa
miljens väsende. Det har nemligen i det föregå-



ende bltfvit nämrlt, att en egen doms-gemen
samhet är for Familjen väsendtlig. Denna inne
bär, att den egendom, livarom här är fråga, är 
gemensam för alla Familjens egentliga eller 
n a t u r 1 i g a m edlemmar, cl. y. s. makarne o c h 
barnen, samt att den, under husfaderns förvalt
ning, bör användas till deras gemensamma uppe
hälle. Häraf följer, att då en af makarne dör, 
kan denna Familjens gemensamma egendom icke 
anses blifva en res nullius: den måste nemligen 
då tillhöra familjens återstående medlemmar, den 
efterlefvande maken och barnen. Det låter nu 
tänka sig, antingen att de fortfara att lefva till
sammans, samt att gemensamt äga och använda 
denna egendom, i hvilket fall de lefva i oskif- 
tadt bo, eller ock att de utskilja sig ifrån hvar
andra, i hvilket fall de naturligen måste sig emel
lan dela densamma. Yid en sådan delning måste 
först den efterlefvande makens andel af den ge
mensamma egendomen, eller dess i vår Lag så 
kal lade Giftorätt, bestä m mas och afsöndras, jem- 
te dess enskilda egendom, i fall någon sådan 
finnes: den återstående delen af den gemensamma 
egendomen måste då anses tillhöra barnen, och 
således dem emellan delas. Härigenom uppkom
mer således arfsrätten med nödvändighet af den 
till Familjen hörande egendoms-gemensamheten. 
Den på detta sätt i det husliga Samhällets 
väsende grundade arfsrätten måste inom det 
borgerliga Samhället genom dess positiva 
Lagstiftning närmare bestämmas. Först och främst 
har nem ligen den borgerliga Lagstiftningen att när
mare bestämma hvardera makens andel i den ge
mensamma egendomen, hvarvid det utan tvilvel 
är enligast med l ättvisans fordran, att hälften der-



af tilldelas hvardera, då således efter enderas död 
den andra hälften måste tillfalla barnen. Vidare 
måste den stadga den grund, efter hvilken denna 
hälft skall mellan barnen delas, hvarvid åter dess 
fördelning dem emellan i lika lotter visar sig så
som mest öfverensstämmande med rättvisans for
dran, och med det i det föregående liämda för
hållandet mellan syskonen. Slutligen måste oek 
Staten genom Lagar rörande Bakarf och Sido- 
arf bestämma, hvem den aflidnes qvarlåtenskap 
skall tillfalla, då han ej efterlemnät några bröst- 
arfvingar, hvarvid Staten naturligen måste göra 
alseende på det i det föregående liämda slägt- 
ska psförhål landet, och således på närmare 
eller aflägsnare slägtskap med den allidne. På 
detta sätt har således arfsrätten sin första och 
egentliga grund i Familjens väsende, men får ge
nom den borgerliga Lagstiftningen sin närmare och 
speciellare bestämning.

Med Arfsrätten står äfven Testa men ts- 
rätten i ett visst sammanhang: äfven till denna 
finne vi åtminstone en anledrfing i Familjens vä
sende, ehuru det först är genom den borgerliga 
Lagstiftningen, som den får sin .vidare utbildning 
och närmare bestämning. Den har så vida en an
ledning i Familjens väsende, att om t. ex. en Fader 
genom ett tillkännagifvande af sin yttersta vilja 
antingen tilldelar ett af sina barn, med afseende 
på någon särskild omständighet (t. ex. dess sjuk
lighet och deraf följande oförmåga att förskaffa sig 
sitt uppehälle) en något större andel af sin qvar
låtenskap, än den, som tillfaller hvartdera af de 
öfriga barnen, eller ock undantager någon del af 
sin qvarlåtenskap från den egentliga arfdelningen, 
för att gifva den åt någon icke till arf berättigad



person, t. ex. sâsom en belöning för trogen tjenst 
o. s. v., så måste, (åtminstone så vida det icke 
är en allför stor del af qvarlåtenskapen, som 
på detta sätt bortgifves) hans barn anses mora
liskt förbundne att respektera ett sådant förord
nande, så väl af vördnad för den aflidne, som 
ock derföre, att han med obestridlig rätt hade 
kunnat under sin lifstid, eller med varm hand, 
till samma person bortgifva den ifrågavarande egen
domen. Denna de efterlefvande familjmedlemmar- 
nes förbindelse att respektera den anidnes under 
lifstiden yttrade vilja måste då äfven Staten ge
nom sin Lagstiftning erkänna och bekräfta, men 
tillika närmare bestämma den af denna anledning 
stadgade Testamentsrätten, derigenom att den, 
med afseende på barnens, de naturliga arfvin- 
garnes, rättmätiga anspråk, afgör huru stor 
del af sin egendom man må genom testamen- 
tariskt förordnande bortgifva, i fall man äger 
bröstarfvingar, hvarvid Staten åter kan göra 
en skillnad mellan ärfd och för vä rfvad egendom, 
och medgifva en friare dispositionsrätt Öfver den 
lörra än öfver den senare. I fall åter den aflidan- 
de icke äger några bröstarfvingar, och ännu mer, 
i fall han icke ens äger några enligt Statens arfs- 
lagar till arf berättigade slägtingar, kan Staten 
med skäl tillåta honom att genom teslamentariskt 
förordnande bortgifva hela sin qvarlåtenskap. Den
na utvidgade testamentsrätt kan då betraktas så
som en rättighet att, i saknad af en egen Familj, 
bilda sig ett slags surrogat för densamma, en rät
tighet, hvilken närmast kan jemföras med den för
ut nämda alt, i brist af egna barn, genom adop
tion upptaga främmande barn såsom egna.



Familjens förhållande till Staten. Öfver- 
gång ifrån den förra till den senare.

Om vi betrakte Familjen i dess förhållande 
till Staten, så röjer sig ett sammanhang dem emel
lan, dels i hänseende till Statens ursprung, och 
dels under hela dess fortvarande, eller under den 
fortgående utvecklingen af Statens 1 i fl

I det förra hänseendet röjer sig ett samman
hang dem emellan derigenom, att, åtminstone hos 
en del Folk, Staten uppväxt ur Familjen, och 
blifvit beredd genom denna. Det husfaderliga 
väldet öfvergick nemligen genom Familjens utvidg
ning, (då barnen, äfven sedan de uppnått den 
manliga åldern, och sjelfve bildat nya Familjer, 
qvarstadnade under den gemensamme stamfaderns 
ledning och öfvervälde), i den patriarkaliska 
Styrelsen, och af denna uppkom småningom den 
borgerliga Regeringsmakten, så att man ej 
ens kan angifva någon skarpt bestämd gräns mel
lan båda. Derföre bief ock hos de Folk, hos livil- 
ka Staten på detta sätt uppväxte ur Familjen, det 
husliga Samhället det borgerliga Samhällets före
bild , och den borgerliga Regeringsmakten bildades 
efter det husfaderliga väldet. I Orienten — men- 
niskoslägtets och den menskliga odlingens vagga —• 
har hos åtskilliga Folk (såsom i synnerhet hos det 
Kinesiska) Staten ifrån början haft, och i alla tider 
bibehållit, karakteren af en stor Familj, och Rege
ringsmakten blifvit betraktad såsom ett utvidgadt, 
hela Folket omfattande husfaderligt välde. Alla 
borgerliga pligter och dygder hafva der blifvit 
grundade på den barnsliga vördnaden för Monar



ken, såsom den stora Statsfamiljens Fader. Och 
likasom det husfaderliga väldet hos de Orientaliska 
Folken var nästan oinskränkt, och, i synnerhet 
genom polygamiens införande, tidigt öfvergick i 
en huslig despotism; äfvenså öfvergick ock den ur 
detta husfaderliga välde uppväxta borgerliga Rege
ringsmakten i en despotism, hvilken sedermera 
genom alla århundraden fort varat såsom de stora 
Orientaliska Monarkiernas Styrelseform. Hos vissa 
andra Folk visar sig Staten ifrån början såsom ett 
förbund af fria, jemte hvarandra lefvan- 
de Familjer, representerade och styrde af hus
fäderna, samt förenade till gemensamma företag 
och gemensamt skydd mot yttre fiender under en 
Anförare med temmeligen inskränkt makt. Äfven 
Grekerne erkände ett närmare sammanhang mel
lan Familjen och Staten i hänseende till bådas ur
sprung, derigenom att deras fornsägner satte in
förandet af regelbundna äktenskap, och således det 
egentliga, ordnade famiijlifvets uppkomst, i omedel
bar förbindelse med Staternas grundläggning genom 
vissa Gudomligheter eller Heroer. — I anledning 
af Statens här nämda successiva uppväxande ur 
Familjen gifves det ock många Folk, hvilkas sam
hällstillstånd kan sägas ligga på gränsen mellan 
det blotta familjförhållandet och den egentliga, 
fullt utbildade borgerliga Samhällsföreningen, eller 
utgöra en ännu ofulländad öfvergång ifrån det 
förra till den senare. Sådant är förhållandet med 
de Folk eller Horder, hvilka, ännu utan fasta 
boningsplatser, och hufvudsakligen sysselsättande 
sig med jagt, fiske eller boskapsskötsel, kring
vandra under en Stamfurstes ledning ocb öfver- 
välde. Åkerbrukets uppkomst, som nödgade Fol
ken att öfvergifva det nomadiska lefnadssättet, och



fästa sig vid bestämda boningsplatser, var det, 
som närmast beredde den borgerliga Samhälls
föreningens fullkomligare utbildning.

Men det är icke endast i hänseende till Sta
tens ursprung, som ett sammanhang äger rum 
mellan det husliga och det borgerliga Samhället: 
ett sådant röjer sig äfven under hela den fort
gående utvecklingen af Statens lif, der- 
igenoin att Familjen alltid måste betraktas såsom 
Statens sedliga rot eller grundval. De sed
liga krafter, hvilka utveckla och yttra sig inom 
Familjen, äro till sitt väsende nära beslägtade 
med dem, genom hvilka Staten måste samman
hållas: genorn de förras liflighet och styrka bere- 
des de senares friska och kraftfulla verksamhet. 
Det är inom det enkla, oförderfvade familjlifvet, 
och genom de känslor, hvilka af detsamma väckas 
och näras, som fröet till fosterlandskärlek, sam- 
fundsanda och alla borgerliga dygder måste i bar
nets sinne utvecklas, och småningom bringas till 
mognad: det är inom det husliga Samhället, som 
det skall bildas och uppfostras för det borgerliga. 
I följd häraf blir den sedliga anda, som är rå
dande inom Familjen, alltid af oberäkneligt in
flytande på Staten och dess hela karakter. Der 
det husliga 1 ifvets sedliga renhet gått förlorad, 
sprider sig foidorfvet derifrån nödvändigt äfven till 
det offentliga lif vet. Der familjhanden genom lätt- 
sinnighet och (lärd förlorat sin första, naturliga styr
ka: der förhållandet mellan könen urartat: der den 
äktenskapliga troheten i det allmänna tänkesättet 
och de rådande sederna blifvit berofvad sin helgd, 
och der i sammanhang dermcd äfven den barns
liga vördnaden för föräldrar blifvit försvagad; der 
är Statens hela lif i sin källa förgiftadt, och



dess förlorade moraliska liclsa kan ej genom några 
yttre Lagar och Polis-anstalter återställas eller er
sättas. Denna familjlifvets vigtiga inflytelse på 
statslifvets anda och karakter har på ett omiss
känneligt sätt röjt sig i alla Tidehvarf och hos alla 
Nationer. Det har redan blifvit nämdt, att i Orien
ten den i synnerhet genom pol ygam ien beredda 
husliga despotismen banat vägen for den borger
liga. Äfvenså visar sig, under de Romerska Gesa- 
rernas Tidehvarf, familjlifvets förlorade sedliga 
renhet såsom en hufvutlsaklig grund till Statens 
désorganisation. Derföre har ock Kristendomen, 
derigenom att den renat och förädlat alla de till 
familjlifvet hörande förhållanden, haft en vigtig 
och välgörande inflytelse på det borgerliga sam
hällstillståndet hos de nyare Europeiska Folken; 
och der, äfven hos dessa nyare Folk, (såsom i 
Frankrike under loppet af det adertonde seklet), 
familjförhållandets karakter genom ett öfverhand- 
tagande sedeförderf blifvit förfalskad, har en upp
lösning af de borgerliga samhällsbanden deraf blif
vit en nödvändig följd. Derföre måste ock all 
sann och grundlig reform af en Stat börjas ned
ifrån, ifrån Familjen, såsom dess sedliga rot; och 
endast i den mån denna moraliska reform inom 
familjlifvets område lyckas, kunna förändringar af 
Statens form och Författning i sjelfva verket leda 
till ett förbättradt samhällstillstånd, hvaremot de, 
der de icke föregås af, eller äro förenade med en 
sådan djupare sedlig regeneration, alltid blott stad- 
na på Statens yta, utan att förmå intränga i dess 
inre, eller omskapa dess egentliga anda och väsende.



Staten.
Undersökningen om Staten, eller livad vi 

kunne kalia Statsläran i detta ords vidsträck
taste bemärkelse, omfattar t venue liufvudafdelnin- 
gar, en filosofisk och en empirisk. Den förra 
utgör framställningen och utvecklingen af sjelfva 
Statens ide, dess med nödvändighet gifna 
väsende, hvilket, såsom sådant, bör tänkas så
som något för alla Stater gemensamt: den 
bar således att angifva livad hvarje Stat enligt för
nuftets fordran bör vara, för att fullt motsvara sin 
ide, och uppfylla sin bestämmelse. Den senare åter 
utgör undersökningen om de särskilda i erfa
renheten gifna Staterna, hvilka alla måste 
betraktas såsom mer eller mindre lyckliga försök 
att under vissa gifna omständigheter och förhållan
den i den sinnliga verlden framställa el- 
1er realisera Statens ide. Denna empiriska 
del af Statsläran måste först och främst syssel
sätta sig med den blott faktiska framställ
ningen af det, som rör en eller flera af de i 
erfarenheten gifna Staterna, (hvarvid den åter 
dels har att, såsom Stats historia, angifva den 
fortgående utvecklingen af en eller flera i erfaren
heten gifna Staters lit, och dels att, såsom Stati
stik, framställa en eller flera Staters hela till
stånd i ett bestämdt tidsmoment); men derjemte 
har den ock att, medelst en tillämpning af dege
nom den filosofiska Statsläran utvecklade grund
begrepp på de särskilda i erfarenheten gifna Sta
terna, undersöka, livad nian i dessa Stater, med 
afseende på deras hela närvarande tillstånd, och



under de derigenom bestämda förhållanden, han gö
ra for att, så fullkomligt som möjligt är, realisera 
Statens ide, livilken undersökning man kan kalla 
Politik, i delta ords inskränktare, moderna 
bemärkelse: (Grekerne togo deremot ordet Politik 
i en vidsträcktare betydelse, enligt livilken 
det omfattade hela Statsläran, och således äfven 
dess filosofiska del). Det är blott med den forst- 
nämda, eller filosofiska delen af Statsläran, som 
vi här, i den filosofiska Sa m b ä 11 sl ä ra n , 
hafve att sysselsätta oss, och det är endast, så 
vidt det kan tjena till en klarare framställning af 
sjelfva Statens ide, som vi här stundom kunne 
kasta en blick äfven på det, som ligger inom den 
empiriska undersökningens område.

Statens väsende i allmänhet.
I den filosofiska Statsläran måste den första 

hufvudfrSean blifva den om Statens i allmän-
O

het betraktade väsende. Af det sätt, hvarpå 
denna fråga besvaras, måste den speciellare under
sökningen om Statens rätta och förnuftsenliga orga
nisation , eller Statsförfattningen, samt om 
Statsförvaltningen och alla de till denna hö
rande funktioner, till hela sitt innehåll blott ut
göra en fortgående tillämpning.

I denna undersökning rörande Statens i all
mänhet betraktade väsende måste vi utgå ifrån den 
grundtanken, att Staten, i enlighet med livad som 
blifvit na md t om allt Samhälle i ordets högre el
ler egentliga bemärkelse, bör betraktas på en gång 
uren ethisk och ur en juridisk synpunkt j nem-



ligen ür den förra i hänseende till dess genom 
förnuftet uppgifna bestämmelse eller ändamål, 
oeh dess inre lifsprincip, eller det förenings
band, genom hvilket den sammanhålles; ur den 
senare åter i hänseende till allt det, som rör rätts
förhållandet mellan dess medlemmar, eller allt 
det, hvarigenom den har karaktercn af en llätts- 
anstalt. Häraf följer, att uppfattningen af Statens 
ide kan på tvenne sätt hlifva ensidig och ofull
komlig, nemligen genom en ensidig eller uteslutan
de reflexion, antingen på det ethiska, eller på 
rättsmomentet i denna ide. Den rätta och 
fullständiga uppfattningen af Statens ide' måste då 
bero deraf, att man undviker båda dessa ensidig- 
lieter, och således med full klarhet fattar och 
framställer båda dessa momenter i deras nödvän
diga förening. Hela den filosofiska Statsläran inne
håller ej något annat än den fortgående utvecklin
gen af denna grundtanke.

För att förbereda denna utveckling, hafve vi 
först och främst att fästa vår uppmärksamhet på 
sjelfva den förnuftets fordran, hvilken måste tän
kas ligga till grund för all borgerlig Samhälls
förening, och hvilken ger densamma dess ideella 
nödvändighet. Då, enligt livad i det föregåen
de blifvit nämdt, allt egentligt Samhälle måste 
betraktas såsom en af förnuftet med nödvändighet 
fordrad, eller för uppnåendet af menskiighetens 
bestämmelse oumbärlig förening, så måste detta 
gälla äfven om den hufvudform af Samhälle, som 
utgör en Stat. Yi hafve då blott att närmare 
göra oss reda för innehållet och betydelsen af 
denna förnuftets fordran i hänseende till Staten. 
Detta är, såsom man lätt måste inse, samma fråga,



som den om Statens genom förnuftet uppgifna 
ändamål eller bestämmelse.

Man liar stundom velat afvisa denna fråga 
om Statens ändamål såsom obehörig, eller såsom 
stridande mot Statens rätt förstådda väsende. Sta
ten, har man sagt, får ej betraktas blott såsom ett 
medel för ett utom densamma liggande ändamål: 
den är till för sin egen skull, eller den är sitt 
eget ändamål. Men denna invändning mot sjelfva 
frågans behörighet grundar sig endast på ett lätt 
undanröjdt missförstånd. Det har visserligen sin 
fulla riktighet, att Staten icke får betraktas såsom 
en anstalt, stiftad blott för något yttre, tillfäl
ligt ändamål: den måste utan tvifvel tänkas så
som något nödvändigt, något som med nöd
vändighet af förnuftet fordras. Men om 
man erkänner, eller till en början åtminstone för
modar, att det så måste förhålla sig —• en för
modan, till hvilken man får en tillräcklig anled
ning redan deraf, att en borgerlig Samhällsförening 
funnits hos alla Folk, hvilka ej stadnat på en allt
för låg punkt af odling; —• så blir det utan tvif
vel en nödvändig och vigtig uppgift för den på 
Statens ide rigtade reflexionen, alt göra sig full 
reda för denna förnuftets fordran i afseende på 
hela dess innehåll. Det är nu endast detta, som 
vi mena och åsyfta med frågan om Statens ända
mål. Då frågan fattas i denna betydelse, kan man 
ej med något skäl betrakla den såsom olämplig, 
eller såsom innebärande ett misskännande af Sta
tens väsende.

Det har i äldre tider varit vanligt, att man, 
för att uppgifva detta Statens ändamål, betjent sig 
af uttrycket: det allmänna bästa (salus pu
blica). Rätt förstådt kan detta uttryck visser-
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ligen sagas innehålla något sannt; men det är dock 
alltför obestämdt och mångtydigt, för att utan nå
gon ytterligare undersökning kunna anses såsom, 
ett noggrannt och för den vetenskapliga reflexio
nen tillfredsställande svar på den uppkastade frå
gan. Vilje vi ingå i en sådan närmare undersök
ning, så måste vi först och främst anmärka, att, 
enligt livad redan i det föregående (s. 25 med 
följ.) blifvit nämdt, forntidens, och i synnerhet 
Grekernes, åsigt af Statens väsende och ändamål 
stod i sammanhang med det ethiska begreppet om 
det högsta Goda, eller det yttersta målet för 
menniskans lif. Grekerne tänkte sig nemligen 
Staten såsom åsyftande att inom ett Folk, och 
genom dess förening till ett Helt, uppnå och 
realisera det högsta Goda. De gåfvo den således 
ett ethiskt ändamål, äfvensom de tänkte den så
som sammanhållen genom det ethiska bandet af 
fosterlandskärlek och medborgerlig dygd. lläraf 
är klart, att de i sin uppfattning al Statens ide 
närmast och hufvudsakligast reflekterade riå det till 
densamma hörande ethiska momentet, livar
emot de, i följd af den ännu ofullkomliga utveck
lingen af personlighetens begrepp, icke med lika 
klarhet fattade det för Statens ide ej mindre vä- 
sendtliga rä ttsmomeiïtet. Tvertom liar det i 
nyare tider, efter den genom Kristendomen Ge- 
redda fullkomligare utvecklingen af personlighetens 
och den individuella frihetens begrepp, blifvit van
ligt, att man i sin uppfattning af Statens ide huf- 
■vudsakligen reflekterat på det till densamma höran
de rättsmomentet, med förbiseende af det ethiska. 
Vi hafve i det föregående (s. 34 med följ.) i kort
het angifvit uppkomsten och den successiva ut- 
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bildningen i\£ denna, mot den Grekiska motsatta, 
blott juridiska åsigt al’ Staten. Enligt denna Asigt 
bar man betraktat Staten endast under karakteren 
al’ en Rätts-anstalt, eller gjort det till dess 
enda och hela ändamål att åt hvar och en af dess 
medlemmar utstaka en viss rättssfer, och att skyd
da denna mot allt främmande intrång; äfvensom 
man trott denna Rätts-anstalt endast, eller åtmin
stone förnämligast, böra vidmakthållas genom sjelf- 
va mekanismen af dess inrättning, utan att i huf- 
vudsaklig mån bero af samhällsmedlemmarnes mo
ralitet, eller behöfva sammanhållas genom ethiska 
föreningsband. Då det varit genom Kant och 
Fichte, som denna åsigt af Statens väsende och 
ändamål erhållit sin förnämsta och mest veten
skapliga utbildning, så är det ock på deras fram
ställning af densamma, som man närmast har att 
fästa sin uppmärksamhet, för att med full rätt
visa uppfatta och bedömma den.

Man har här utgått ifrån det i den filosofiska 
Rättsläran utvecklade begreppet om ett rättsförhål
lande mellan förnuftiga och fria varelser, såsom 
ett vilkor för deras koexistens och sammanlefnad 
i en och samma sinnliga verld. Ett sådant rätts
förhållande, har man sagt, kan i verkligheten ej 
uppkomma och bibehålla sig, så länge menniskor- 
na tänkas lefva i det ursprungliga naturtillståndet, 
i hvilket hvar och en sjelf efter eget omdöme eller 
välbehag åt sig utstakar sin krets af rättigheter, 
och så vid t han förmår, försvarar den mot andras 
intrång. Detta naturtillstånd kan ej tänkas annor
lunda, än såsom ett tillstånd af osäkerhet och rätts
löshet. Ett verkligt, stadgadt och varaktigt rätts
tillstånd kan således endast uppkomma derigenom, 
alt alla de, som lefva så nära intill livarandra,
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att tie med hvarandra kunna komma i rätts- 
kollisioner, frivilligt förena sig, dels om en bestämd 
utstakning af hvars och ens rättssfer, och dels om 
upprättandet af en Skyddsinakt, hvilken har att 
med användningen af allas förenade krafter försvara 
livar och en af dem mot allt intrång inom hans 
rättssfer. Genom en sådan förening uppkommer 
en Stat, livilkeu således till hela sitt väsende cj 
är något annat än en Rätts-anstalt, endast åsyftan
de att åt livar och en af dess medlemmar utstaka, 
och mot allt främmande intrång skydda, den krets 
af rättigheter, hvilken bör tillhöra honom. Då 
nu vidare all rättighet är något, som måste kunna 
uttvingas, och en borgerlig Samhällsförening blott 
derföre erfordras, att man ej kan med säkerhet 
förlita sig på menniskornas moralitet, och på deras 
frivilliga ömsesidiga aktning för hvarandras rät
tigheter, så måste Staten, betraktad såsom en 
Skydds- och Sä k erhets-ans tal t för sina med
lemmar, tillika blifva att anse såsom en Tvångs
ans tal t, hvilken genom yttre tvång afvärjer allt 
intrång inom någon samhällsmedlems rättssfer. Då 
den ej kan för rättstillståndets bibehållande för
lita sig på sina medlemmars moralitet, bor den 
vara sådan, att den genom sjelfva mekanismen af 
sin inrättning, så vidt möjligt är, betryggar h-vars 
och ens rätt, eller hindrar allt intrång inom nå
gon Statsborgares rättssfer. Att utreda huru en 
Stat må kunna inrättas på ett sådant sätt, att den, 
likasom med naturnödvändighet, i alla förekom
mande fall uppfyller detta sitt ändamål, är således 
Statslärans egentliga eller enda uppgift.

Vilje vi nu ingå i en närmare granskning af 
denna åsigt, så måste vi först och främst erkänna1, 
livad ock redan i det föregående, i vår framställ-



ning af Rättsläran blifvit anmärkt, att ett stad
gad t och varaktigt rättstillstånd icke kan tänkas 
annorlunda, än i och genom en borgerlig Samhälls
förening. Utan tvifvei hör det således till väsen
det af en Stat, att den alltid måste betraktas så
som en Rätts-anstalt, en Förening till utstakande 
och skyddande af hvarje samhällsmedlems rättig
heter. Begreppet af en sådan Rätts-anstalt är det 
första, som för reflexionen visar sig såsom väsendt- 
ligen hörande till Statens ide. Men deraf får man 
dock ej genast draga den slutsatsen, att hela inne
hållet af denna idé är uttömdt genom det blotta 
begreppet af en sådan Rätts-anstalt, och att Sta
ten enligt förnuftets fordran icke'bor vara ännu 
något mera och högre än detta. Det låter nem- 
ligen tänka sig såsom möjligt, att detta begrepp 
om en Rätts-anstalt icke utgör Statens hela idé, 
utan endast ett af de till densamma hörande, och 
för den väsendtliga momenter.

För att förbereda den närmare undersöknin
gen om huru härmed förhåller sig, kunne vi börja 
med den anmärkningen, att det kanhända aldrig 
gifvits någon, eller åtminstone någon fullkomligare 
organiserad och utbildad. Stat, som endast haft 
den här ifrågavarande karakteren af en Riftts- 
anstalt, ëller i hvilken alla Statsmaktens åtgärder 
blott varit sådana, som omedelbart åsyftat utsta
kandet och skyddandet af samhällsmedlemmarnes 
rättigheter. Hos Grekerna omfattade Staten, en
ligt hvad i det föregående blifvit nämdt, sina med
lemmars hela lif^ och om det måste erkännas, att 
Staten hos dem ej nog respekterade den individuella 
friheten, så har man likväl, äfven i den nyare 
tidens Stater, i hvilka den individuella friheten 
erhållit ett vidsträcktare utrymme, och Statsborga-



ren i sitt enskilda lif varit mindre beroende af 
Staten, vanligtvis ansett dét tillhöra Regeringen, 
att jemte de åtgärder, soin närmast åsyfta utsta
kandet och skyddandet af hvarje samhällsmedlems 
rättigheter, äfven vidtaga sådana anordningar, som 
omedelbart åsyfta, dels befrämjandet af Folkets 
sinnliga välstånd förmedelst det industriella lif- 
vets utveckling, och dels Nationens högre odling, 
dess upplysning, sedlighet, religiositet och estetiska 
bildning. Redan häraf kan man sluta, att åtmin
stone Regeringarne knappast någonsin tänkt sig 
Staten endast under karakteren afen Rätts-anstalt, 
utan i sitt mer eller mindre klart fattade begrepp 
om dess bestämmelse vanligen upptagit äfven nå
got mera än detta. Frågan blir då, huruvida de 
liäruti haft rätt eller orätt.

Om vi, för att besvara denna fråga, först och 
främst utgå ifrån begreppet om Staten såsom en 
Rätts-anstalt, och fråge oss, hvårföre förnuftet for
drar att (let skall gifvas en sådan Rätts-anstalt, så 
måste visserligen det första och närmaste svaret 
på denna fråga blifva det, att ett stadgad t och 
tryggadt rättstillstånd utgör ett oundgängligt viikor 
för möjligheten af förnuftiga och fria varelsers 
fortvarande fredliga sammanlefnad i en och sam
ma sinnliga verld. Men utan tvifvel kunne vi 
gå ännu ett steg längre tillbaka, och väcka fråga 
om ett af förnuftet uppgifvet ändamål för sjeltva 
denna sammanlefnad. Om det måste medgifvas, att 
den visar sig såsom beredd af Naturen, eller rättare 
af Försynen, derigenom att det på en och samma 
trakt af jorden gifves en större eller mindre mängd 
af menniskor, h vilka genom en inre outplånlig 
samhällighetsdrift, och genom behofvet al ömse
sidigt bistånd, ledas till förening, och genom sin
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yttre verksamhet oupphörligen komma i beröring 
ined hvarandra; sa kunnc vi — under den för
utsättning, att den djupa afsigtlighet, den ordnan
de vishet, hvilken röjer sig öfverallt inom den 
medvetslösa Naturens oinråde, icke kan saknas i 
den intelligenta och fria varelsens daning, samt i 
utvecklingen af dess öden,—• icke undgå att antaga 
ett af förnuftet uppgifvet ändamål för menniskor- 
nas på detta sätt beredda sammanlefnad. Detta 
ändamål kunne vi äter ej söka i något annat än 
uppnåendet af alla menskliga varelsers högsta be
stämmelse, eller den fullständiga realisationen af 
mensklighetens egen ide' i alla menskliga individer 
tillsammanstagne. Det röjer sig nemligen lätt, att 
denna icke kan vinnas endast genom de ifrån 
hvarandra afsöndrade individernas enskilda verk
samhet, utan att dertill oundgängligen erfordras 
deras fort varande vexel verkan, deras ömsesidiga 
inflytelse på hvarandra, emedan det blott är ge
nom denna, som de kunna komma till den fulla 
utvecklingen af alla sina högre och lägre krafter. 
Så \ ida vi nu på detta sätt måste tänka oss det 
yttersta ändamålet af all mensklig sammanlefnad, 
och det rättstillstånd, hvilket genom den borger
liga Samliällsloreningen införes och bibehåiles, åter 
visar sig såsom ett oundgängligt vilkor för en så
dan fortvarande fredlig sammanlefnad, så blir der- 
igenom detta rättstillstånd att anse såsom ett vil
kor för sjelfva den nämda realisationen af mensk
lighetens idc i alla individer tillsammanstagne. 
Derigcnom får således Staten för oss, äfven då vi 
blott betrak te den i dess karakter af en Rätts- 
anstalt, ett ethiskt ändamål: den visar sig, 
redan i denna sin karakter af en Rätts-anstalt, så
som en Förening, livilken oundgängligen erfordras



för uppnåendet af mensklighetens högsta sedliga 
bestämmelse. Redan härigenom finne vi oss såle
des ledde alt betrakta Staten ur en elhisk syn
punkt, med afseende på frågan om dess högsta af 
förnuftet uppgifna bestämmelse.

Om vi åter, under förutsättning häraf, vi
dare frage, hvad det är. som innehål les i hegrep- 
pet om en realisation af mensklighetens ide i alla 
menskliga individer tillsaminanstagne, så måste 
svaret biifva, att detta begrepp innebär den full
komligaste möjliga utveckling af alla individers 
krafter, d. v. s. dels af deras högre, andeliga, ge
nom ideerna af det Sanna, Goda och Sköna ledda 
verksamhet, eller deras intellektuella , sedliga , 
religiösa och estetiska bildning, och dels af deras 
lägre, materiella eller industriella verksamhet, hvar
med vi mena all sådan, som närmast åsyftar till
fredsställandet af meimiskornas lägre behof, och 
främjandet af deras sinnliga välstånd; hvilken ut
veckling af alla individers högre och lägre krafter, 
der den i sjelfva verket och i sin fullkorn] ighel 
funnes, skulle halva älven deras sanna och varak
tiga sälihet till sin naturliga och nödvändiga följd. 
Tänke vi oss detta mål med afseende pä alla 
menskliga individer tillsanimanstagne, så uttryc
ker det den i 1^1 a sin omfattning betraktade mensk
lighetens bestämmelse. Af detta stora Hela ulgör 
åter hvarje Folk en bestämd del, hvilken väl på 
ena sidan står i ett sammanhang med de öfriga, 
genom den ömsesidiga inflytelse de i beröring med 
livarjipdra kommande Folken äga på hvarandras 
odnT?g~ och välstånd, men likväl äfven visar sig 
såsom åtskild ifrån de öfriga, eller såsom bildan
de ett eget mindre licit, genom allt det, som ut
gör detta Folks bestämda nationalitet. Hvarje-så-



dant mintlre licit måste da äfven äga sin af för
nuftet uppgifna sedliga bestämmelse, hvilken vi 
ej k in mc söka i något annat än en realisation af 
mcnskliglietens idé inom detta bestämda Folk 
genom den fullkomligaste möjliga utveckling af 
alla dess medlemmars högre oeh lägre krafter, 
eller af Folkets hela andeliga och industriella lif, 
oeh dess devaf beroende välstånd. Deraf följer, 
att då vi tanke oss ett sådant Folk förenadt un
der en gemensam Styrelse eller ledning af dess 
gemensamma angelägenheter, och derigenom sam
manbundet till ett egentligt Helt, ett borgerlig t 
Samhälle, eller en Stat, så kan denna Sam
hällsförening ej tänkas åsyfta något annat, än att 
inom detta bestämda Folk bereda och främja den 
fullständiga realisationen af mensklighetens idé, 
i ordets här angifna betydelse. Uppnåendet af 
detta högsta ändamål för ett Folks gemensamma 
lif måste främjas genom dess förening under 
en gemensam Styrelse, först och främst för- 
medelst det bestämda utstakandet och skyd
dandet af h varje samhällsmedlems rättigheter, 
eller införandet och bibehållandet af det stadgade 
och varaktiga rättstillstånd, hvilket utgör ett ound
gängligt vilkor för individernas fredliga samman-
lefnad, och den deraf beroende utvecklingen af 
deras krafter. 1 detta hänseende verkar således 
Staten i sin karakter af en Rätts-anstalt, på ett 
m e d e 1 b a r t sä Lt, för realisationen af mensklighe
tens idé inom ett Folk. Men vid en närmare 
undersökning linne vi lätt, att det icke gjidast är
på detta medelbara sätt, som en borgerHy^am- 
häl Isförening kan verka till detta måls uppnående, 
utan att den äfven kan på ett omedelbart sätt 
der till bidraga, genom åtgärder, b vilka omedel-



bart äro riglade på befrämjandet, antingen af Fol
kets andeliga odling, eller af dess sinnliga väl
stånd. Då vi åter göre ett behörigt afseende på 
denna möjlighet att genom offentliga åtgärder ome
delbart främja utvecklingen af ett Folks andeliga 
och industriella lif, så kunne vi ej tveka att upp
taga äfven detta i vårt begrepp om den borgerliga 
Samhällsföreningens af förnuftet uppgifna ända
mål, och om dess genom detta ändamål foreskrif- 
na verksamhet. Derigenom vidgar sig vårt be
grepp om Statens bestämmelse och väsende. Den 
får for oss på en gång karakteren af en Rätts- 
anstalt och af en Kultur-anstalt, eller den 
blir en Förening, åsyftande att på en gång genom 
införandet och bibehållandet af ett stadgadt rätts
tillstånd, och tillika genom åtgärder, omedelbart 
egnade att främja utvecklingen af ett Folks hela 
andeliga och industriella lif, inom detta Folk be
reda den fullkomligaste möjliga realisation af mensk- 
lighetens ide. Endast detta kunne vi då betrakta 
såsom utgörande det fullständigt uppfattade be
greppet om en borgerlig Samhällsförening.

Om man betraktar Staten endast såsom en 
Rättsanstalt, och gör det till dess hela ändamål 
att införa och bibehålla ett yttre rättstillstånd, 
så måste man antingen utesluta Staten ifrån all 
befattning med befrämjandet af Folkets högre od
ling, äfvensom ifrån all omvårdnad om dess in
dustriella lif, och dess deraf beroende sinnliga väl
stånd, eller ock åtminstone påstå, att allt livad 
Staten kan göra för att främja utvecklingen af Fol
kets andeliga och industriella verksamhet, måste 
den göra endast derföre, att ett Folks odling och 
välstånd kunna betraktas såsom medel för rätts
tillståndets bibehållande. Det förra skulle egent



ligen utgöra den strängaste och mest konseqventa 
uppfattningen af det ensidigt juridiska be
greppet om Staten. Men i denna fullt konseqventa 
ensidighet har denna åsigt knappt blifvit antagen 
af någon annan än Fichte (nemligén i hans äldre 
framställning af Naturrätten): också har den aldrig 
i någon Stat blifvit i denna stränga konseqveus 
genomförd och tillämpad på sjelfva statsförvalt
ningen och dess funktioner. Vanligast har man 
både i theorien, och i den praktiska tillämpnin
gen, antagit det senare af de nämda alterna ti ver- 
na, och derigenom sökt att, om ock med en upp
offring af den stränga konseqvensen, i någon mån 
undvika den ifrågavarande åsigtens ensidighet. Men 
att på detta sätt betrakta främjandet af ett Folks 
odling och välstånd endast såsom medel för det 
yttre rättstillståndets bibehållande, innebär, såsom 
man vid en närmare undersökning lätt måste in
se, en verklig uppnedvändning af det rätta för
hållandet, eller (åtminstone i hänseende till den 
andeliga odlingen, och dess sammanhang med rätts
tillståndet) ett naturstridigt underordnande af det 
högre under det lägre. Det rätta och naturliga 
förhållandet är nemligen det, att rättstillståndets 
införande och bibehållande t ver tom bör betraktas 
såsom ett medel och vilkor för ett Folks odling, 
äfvensom för dess sinnliga välstånd, och att det 
just är deraf, som detta rättstillstånd för den på 
Statens väsende rigtade reflexionen får sitt egentliga, 
eller åtminstone förnämsta värde. I sjelfva verket 
stå ock dessa trenne momenter, utvecklingen af 
ett Folks högre, andeliga krafter, och dess 
deraf beroende odling, utvecklingen af dess in
dustriella lif, och dess deraf beroende sinnliga 
välstånd, samt införandet och bibehållandet ajf ett



stadgadt rättstillstånd, i ett sådant samman
hang med hvarandra, att intetdera kan i sin full
komlighet finnas afsöndradt ifrån de tvenne öfriga. 
De höra med nödvändighet tillsammans, och bero 
ömsesidigt af h varandra. På ena sidan utgör rätts
tillståndet ett oundgängligt vilkor både för det 
andeliga och det industriella lifvets ostörda och 
fortgående utveckling. Men på den andra beror 
äfven rättstillståndets orubbade bibehållande i gan
ska väsendtlig mån af Folkets högre odling och 
sinnliga välstånd. Det heror, livad det förra, eller 
den högre odlingen beträffar, dels af den intellek
tuella bildningen, emedan det endast är genom 
denna, som den utveckling af rätts-och samhälls- 
begreppen kan vinnas, hvilken för införandet och 
bibehållandet af ett rättstillstånd oundgängligen 
erfordras, och dels af den sedliga och religiösa 
bildningen, emedan det blott är genom denna, 
och i den mån den inom en Stat blir allmännare 
utbredd, som Statens medlemmar komma att fri
villigt afhålia sig ifrån rättskränkningar, och som 
följaktligen rättstillståndet, jemte den garanti för 
detsamma, som kan vinnas genom yttre tvång, 
äfven får en annan och högre garanti i stats- 
borgarnes inre sedliga sinnesförfattning. Ilvad åter 
det senare, eller det sinnliga välståndet beträffar, 
så beror rättstillståndets bibehållande äfven deraf, 
i det hänseende, att en ganska stor del af de 
rättskränkningar, hviika inom en Stat förekomma, 
vanligen närmast föranledes af nöd och elände 
hos Statens medlemmar, livaraf följer, att ett all
männare utbredt välstånd måste i betydlig mån 
tjena att undanrödja frestelserna till rättskränk
ningar, och således att i samma mån minska de
ras antal. Slutligen visa sig ock ett Folks ande-
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liga odling och sinnliga välstånd såsom Ömsesidigt 
heroende al* hvarandra, och såsom på hvarandra 
litöfvande cn ganska vigtig inflytelse. Ett Folks 
högre odling verkar på utvecklingen af dess in
dustriella lif, och den deraf beroende national- 
välmågan, i det hänseende, att det hufvudsakligen 
är genom odlingens makt, som menniskan för- 
värfvar ett mer och mer ulvidgadt herravälde öf- 
ver Naturen, och lär att fängsla dess krafter i den 
menskliga idoghetens tjenst. I synnerhet röjer sig 
just i närvarande tid delta bildningens och Veten
skapens mäktiga inflytande på det industriella lif- 
vets fortgående utveckling. Men det industriella 
lifvet återverkar ock på det andeliga: den högre 
odlingens lugna och oafbrutna framskridande hos 
ett Folk beror i väsendtlig mån äfven af dess 
sinnliga välstånd. Så länge menniskorna, nedr- 
tryckte af de sinnliga behofvens tyngd, nödgas 
använda hela sin kraft på deras nödtorftiga till
fredsställande, skulle man förgäfves bemöda sig att 
bos dem väcka intresset för en högre och ädlare 
verksamhet. Det fysiska lifvet herrskar ännu en
samt, och qväfver det andeliga. All högre odling 
förutsätter derföre, såsom ett vilkor för dess möj
lighet, att menniskan, utöfver den verksamhet, 
livilken erfordras till de tidigast framträdande 
lägre behofvens tillfredsställande, skall äga ett 
Öfverskott af kraft, att använda för högre och äd
lare behof: den förutsätter, att man, fri från de 
q väljande och öfver väldigande bekymren för det 
fysiska lifvets uppehållande, skall kunna från den 
närande jorden , vid livilken menniskan såsom sinn
ligt väsende är fästad, lyfta sin blick till den högre 
region, som är den förnuftiga, med Gudomlighe
ten beslägtade Andens Fädernesland. Detta gäller
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om ett, Folk lika väl som mn individen. Derige- 
lioni får således utvecklingen af ett Folks indu
striella lif, och dess deraf beroende sinnliga väl
stånd, ett ganska vigtigt inflytande äfvcn på dess 
högre andeliga odling, och blir så väl härigenom, 
SQm genom sin inflytelse på rättstillståndets bibe
hållande, för Staten af stor vigt, ehuru orätt det 
vore att, enligt en sensualislisk eller materialistisk 
åfcigt af det meilskliga lifvet, betrakta denna 
industriella verksamhet, och det derigenom be
redda sinnliga välståndet, såsom det högsta 
för Staten, eller såsom Samhällsföreningens enda 
och egentliga ändamål. — Om nu, i följd af det 
här anförda, de nämda trenne momenterna, ut
vecklingen af ett Folks andeliga lif, utvecklingen 
af dess industriella lif, och införandet samt vid
makthållandet af ett stadgadt rättstillstånd , visa sig 
för reflexionen såsom med nödvändighet hörande 
tillsammans, och såsom ömsesidigt beroende af 
livarandra, så är det blott genom en våldsam och 
naturstridig abstraktion, som man kan lösrycka 
det sistnämda af dessa trenne momenter ifrån de 
tvenne öfriga, och i detta ensamt sätta Statens 
liela väsende. Utan tvifvel böra de alla rätteligen 
lattas i sin nödvändiga och oupplösliga förening, 
såsom alla lör Staten lika väsendtliga, och Statens 
totala bestämmelse således tänkas såsom omfattan
de dem alla i denna deras förening.

Af dessa till Statens bestämmelse hörande 
momenter kunna de tvenne, som hafva afseende 
på utvecklingen af Folkets dels andeliga, dels indu
striella lif, tillsammanstagne sägas utgöra samhälls- 
lilvets egentliga, positiva innehåll, livaremot 
det tredje, eller rättstillståndets införande och bi
behållande , utgör det oundgängliga negativa v i 1 -



kor el för 'möjligheten af detta samhällslif, och 
närmast har afseende pä Samhällsföreningens 
yttre form. Det andeliga lifvets utveckling, el
der allt det, som hör till ett Folks intellektuella1, 
sedliga, religiösa och estetiska bildning, måste 
vidare utan tvifvel erkännas för det högsta af 
dessa momenter, och de andra tvenne, det indu
striella lifvets utveckling, och rättstillståndets bi
behållande, få för reflexionen sitt förnämsta värde 
genom sitt nödvändiga sammanhang med den högre 
odlingen, och sin oumbärlighet för dess jemna och 
oafbrutna framskridande. Men alla måste dock 
betraktas såsom för Staten nödvändiga och väsendt- 
liga: intetdera får ur vårt begrepp om Statens 
väsende uteslutas.

Af det, som här blifvit nämdt rörande Sta
tens väsende och ändamål, ledas vi na tur ligen till 
frågan om det förhållande, hvilket, enligt förnuf
tets fordran, i en Stat bör äga rum mellan det 
Hela och de delar eller individer, af hvilka det 
består, mellan Staten, såsom sådan, och den en
skilda friheten eller verksamheten, en fråga, hvars 
rätta besvarande är för Statsläran af stor vigt. Så 
vida Statens bestämmelse, tänkt i sin här angifna 
fullständiga betydelse, omfattar hela utvecklingen 
af ett Folks andeliga och industriella 1 if, under 
skydd af en rättsförfattning, hvilken, medelst en 
tillämpning af den i förnuftet gifna Rätts-ideen på 
de inom Staten förekommande förhållanden, åt 
livar och en af dess medlemmar utstakar, och mot 
allt främmande intrång skyddar, en viss sfer för 
hans fria verksamhet; så följer deraf, att den i 
en Stat lefvande individen i hela sitt lif och sin 
verksamhet måste betraktas såsom en medlem af 
Staten:,hans hela verksamhet måste betraktas så



som af Staten påräknad, såsom ingripande i sam- 
hällslifvets fortgående utveckling, och derigenoni 
i mer eller mindre betydlig mån egnad att bi
draga till uppnåendet af Statens totala bestämmel
se. Detta gäller om alla Statens medlemmar utan 
undantag, deras verksamhet må vara af ett högre 
eller lägre slag, andelig eller materiell: det gäller 
således på ena sidan om Vetenskapsidkaren, Reli
gionsläraren och Konstnären, hvilkas verksamhet 
hor till utvecklingen af ett Folks andeliga lif, och 
på den andra om Jordbrukaren, Siöjdidkaren o. s. v., 
livilkas verksamhet hör till Folkets industriella 
lif, och ngrmast åsyftar befrämjandet af dess sinn
liga välstånd. Det har derfore endast varit en
ligt en falsk och ytlig åsigt, närmast samman
hängande med det nyss granskade ensidigt juridi
ska begreppet om Staten, såsom till hela sitt vä
sende blott utgörande en Rätts-anstalt, som man i 
nyare tider ofta tänkt sig individen såsom i dess 
enskilda lif och verksamhet helt och hållet lös
ryckt ifrån Staten, eller likasom ställd utom Staten, 
och af densamma fullkomligt oberoende. Denna åsigt 
har, i likhet med sjelfva det nämda ensidigt juri
diska begreppet om Statens väsende, hufvudsakli
gen förekommit under tvenne modifikationer, nem- 
ligen dels i sammanhang med en empirisk och 
sensualistisk åsigt af det menskliga lifvct och dess 
bestämmelse, och dels i förbindelse med en 
jernförelsevis högre, rationalistisk Filosofi. I det 
förra lallet, då man gjort en gröfre eller finare 
egennytta till menniskans enda, egentliga grund
drift, och man i Staten ej sett något annat, än 
en Skydds- och Säkerhets-anstalt, ämnad att emot 
främmande intrålig skydda livar och en i dess 
sträfvande efter sin enskilda lycksalighet, har man



ock betraktat individen i dess pä detta mål rig
lade verksamhet såsom inom sin rättssfer obero
ende af jStaten, och utan någon närmare förbin
delse med den. I det senare fallet åter liar inan 
väl antagit ett högre mål för det menskliga lifvet 
och för individens verksamhet, men likväl be
traktat denna individens verksamhet såsom icke 
i annat hänseende sammanhängande med Staten, 
än att den genom Staten, eller Rätts-anstalten, bör 
skyddas inom den åt livar och en utstakade kret
sen för densamma. Enligt det här angifna mera 
omfattande begreppet om Statens väsende och be
stämmelse måste individen deremot betraktas så
som Statsborgare i hela sitt både enskilda och 
offentliga lif, emedan livarje yttring af hans verk
samhet har ett mer eller mindre vigtigt, närmare 
eller aflägsnare, inflytande på Staten och på upp
nåendet af dess totala bestämmelse. Men om det 
på den ena sidan är af stor vigt att man inser 
och erkänner detta, så är det ock på den andra 
af lika stor vigt, att man uppfattar denna indivi
dens förbindelse med Staten på ett sätt, som icke 
innebär en uppoffring af hans personlighet eller 
lians individuella frihet. Om han bör genom sin 
enskilda verksamhet ingripa i utvecklingen af Sta
tens lif, och bidraga till uppnåendet af dess be
stämmelse, så är det likväl icke såsom ett blott 
medel eller verktyg för en främmande vilja, utan 
såsom en sig sjelf bestämmande förnuftig varelse, 
som han har att lefva och verka för detta ända
mål. Det har i det föregående blifvit nämdt så
som det hufvudsakligaste felet i forntidens, och i 
synnerhet Grekernas, nästan endast etliis ka åsigt 
af Staten, att den individuella friheten i de enligt 
denna åsigt organiserade och styrda Staterna icke



åtnjöt sin fulla rätt, eller att statsborgarcn i hela 
sitt lif subordinerades under det Ilela på ett sätt, 
som icke lemnade tillräckligt utrymme åt dmi en
skilda fria verksamheten. Äfven i nyare tider 
återfinner man samma fel hos flera af dem, som 
i Staten velat se något mera och högre än en blott 
Rätts-anstalt : de hafva stundom uppfattat detta 
högre på ett sådant sätt, att de gjort Staten nä
stan till ett slags Uppfostrings-anstalt för omyn- 
diga barn. Visserligen kan Staten med rätta be
traktas såsom en Uppfostrings-anstalt för sina med
lemmar, i den mening, att den åsyftar den full
komliga utvecklingen af deras krafter, deras oaf- 
brutet fortgående odling och förädling. Men för 
att ej missförstå detta begrepp, måste man erinra 
sig, att dessa Statens medlemmar redan äro per
soner, icke blott i anlaget, utan i verkligheten, 
och derföre höra såsom sådana af Staten behand
las, hvaraf följer, att den uppfostran, om man så 
vill kalla det, den fortgående utveckling af deras 
krafter, hvilken genom Staten bör beredas och 
främjas, endast bör vara en sådan, som låter fullt 
förena sig med deras karakter af verkliga, full
myndiga, sjelfsländigt handlande personer. Häraf 
uppkommer, i theoretiskt hänseende för Statsläran, 
och i praktiskt för Statsförvaltningen, en nödvän
dig uppgift att uppfatta och behandla individens 
förbindelse med Staten på ett sätt, som icke inne
bär något förnärmande af det i och med person
ligheten gifna anspråket på individuell frihet. Om 
det endast är inom Staten, och i sin förbindelse 
med den, samt medelst den genom samhällsför
eningen beredda fortvarande vexelverkan mellan 
dess medlemmar, som individen kan komma till 
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den fulIsländiga utvecklingen af sina krafter, ooli 
denned till en realisation af mensklighetens ide 
i sin egen person, så är det likväl endast såsom 
sjclfständig förnuftig varelse, och således genom 
egen fri kraftyttring, som lian kan deltaga i den
na vexelverkan, och derigenom på en gång vinna 
den ifrågavarande utvecklingen af sina egna kraf
ter, och bidraga till utvecklingen af alla de öfriga 
samhällsmedlemmarnes krafter, samt till uppnåen
det af Statens totala bestämmelse. Häraf följer, 
såsom en nödvändig förnuftets fordran, att i en 
Stat, så vida den skall fullt motsvara sin idé, bör 
finnas en fullkomlig frivillig harmoni mel
lan del Hela och dess delar, eller mellan Staten, 
såsom sådan, och den rättsenliga enskilda verk
samheten. Ilvar och en af Samhällets medlemmar 
måste i den förnuftsenligt organiserade och styrda 
Staten kunna lefva på en gång för det Ilela och 
för sig sjelf i detta ords rätta eller högre mening; 
på en gång för uppnåendet af Statens och af sin 
egen af förnuftet uppgifiia bestämmelse. Hvarje 
individ bör i en sådan mot sin idé fullt svarande 
Stat kunna med frihet följa sin rätt förstådda inre 
kallelse, och utbilda sin individuella natur med 
alla de till denna hörande anlag till dess högsta 
fullkomlighet. Alla individuella krafter böra inom 
Staten finna ett utrymme för sin fria, med Statens 
bestämmelse enliga verksamhet. Staten bör med 
lika kärlek omfatta dem alla, med lika opartisk 
vård skydda och befrämja alias utveckling, och 
förstå att just genom denna deras fria utveckling 
begagna sig af dem alla, eller lata dem alla sam- 
nianverka till det fullkomligaste möjliga uppnåen
de af Statens bestämmelse. Den bör förstå att för 
det stora Ilela och dess ändamål använda Voten-



skapsidkarens och Konstnärens verksamhet, lika 
väl som Jordbrukarens och Slöjdidkarens, utan 
att inskränka någondera inom sådana gränser, 
som hämma eller försvåra dess fria, natureniiga 
yttring. På detta sätt hör således Staten vara 
den enskilda frihetens och verksamhetens be
skyddare, vårdare och uppfostrare, men ej dess 
godtycklige beherrskare. Denna fordran af en 
fullkomlig harmoni mellan Staten och den in
dividuella friheten utgör, rätt förstådd, den 
högsta regeln för alla inom en Stat förekommander> o ...»
anordningar och stadganden, samt för pröfmngen al 
deras förnuftsenlighét eller förnuftsstridighet. Fat
tad i hela sin betydelse kan denna fordran väl 
knappast sägas i någon äldre eller nyare Stat hafva 
blifvit fullkomligt uppfylld; men den är det oak- 
tadt med nödvändighet gifven genom sjelfva Sta
tens ide, och hör derföre alltid föres vä f va så väl 
Tänkaren, som den praktiske Statsmannen, såsom 
ett ideal, til! hvars realisation hvarje Stat oupp
hörligen liar att sträfva, ett mål, till hvilket den, 
så vidt det under gifna förhållanden är möjligt, bör 
genom hela sin verksamhet söka att oupphörligt 
närma sig, för att derigenom på en gång, och i 
oupplöslig förening, mer och mer närma sig till 
det fullständiga uppnåendet af sin egen och alla 
sina medlemmars högsta bestämmelse.

Vi hafvc hittills fästat vår uppmärksamhet 
på Statens ethiska ändamål, och i samman
hang der med reflekterat på det förhållande, livil- 
ket rätteligen bör äga rum mellan Staten och den 
individuella friheten. Men det har i det löre- 
gående blifvit nämdt, att det ethiska momen



tet i allt egentligt Samhälle röjer sig äfven uti 
det, som utgör dess inre lifsprincip, eller det 
föreningsband, genom hvilket det måste sam
manhållas. Vi måste nu undersöka, hvilken be- 
tydelse och tillämpning delta erhåller i hänseende 
till Staten.

Då man betraktar Staten endast såsom en 
Rätts-anstalt, och gör det till dess hela ändamål 
att införa och bibehålla ett rättstillstånd, så ledes 
man deraf naturligen att endast, eller åtminstone 
hufvudsakligen, reflektera på det yttre af den 
borgerliga Samhällsföreningen, men att dcremot 
mindre göra afseende på dess inre anda eller 
lifskraft. Det är den naturliga tendensen af 
denna åsigt att tänka rättstillståndets bibehållande 
såsom något, som bör vinnas helt och hållet, eller 
åtminstone förnämligast, genom sjellVa mekanis
men af Statens inrättning, utan att i hufvudsaklig 
mån bero af högre, moraliska krafters inflytelse 
och verksamhet. Om man med säkerhet kunde 
räkna på sådana högre krafter, på samhällsmed- 
leinmarnes moralitet, så behofdes, enligt livad man 
yrkat, ingen Stat: cn sådan är oumbärlig blott 
derfore, att man ej med säkerhet kan räkna på 
menniskornas moralitet, eller förutsätta, att de, 
utan något yttre tvång, blott af aktning for den 
moraliska Lagens bud, skola afhålla sig ifrån rätts- 
kränkningar. Staten bör derfore göras, så vidt möj
ligt är, oberoende af något så osäkert, som dess 
medlemmars moralitet; den bör vara sådan, att den 
förmedelst sjelfva sin mekanism, med oemotstånd
lig makt, och likasom med ett slags naturnödvän
dighet, bibehåller det en gång införda rättsl ill- 
ståndet. Redan hos Hobbes — den förste Tän
kare , i hvilkens Lära den här ifrågavarande åsigten



af Staten såsom en blott yttre Tvångs- ödh Säker- 
hets-anstalt med full bestämdhet och klarhet fram
träder —• röjer sig denna tendens att betrakta 
rättstillståndet såsom oberoende af moraliska kraf
ters verksamhet: hos de fleste af lians efterföljare 
förekommer samma åsrgt, ehuru icke lika skarpt och 
konseqvent utbildad, till dess den i hela sin sträng
het framställdes af Kant , och i synnerhet af 
Fichte, som uttryckligen gjorde det till Statens 
egentliga uppgift, att äfven under förutsättning af 
en allmän egoism, eller frånvaron afall moralitet hos 
Samhällets medlemmar, genom sjelfva mekanismen 
af dess inrättning bibehålla ett säkert och varak
tigt rättstillstånd. Det är klart, att det enligt 
denna åsigt hufvudsakligen måst vara i Statsförfatt
ningen, eller egentligen i formen af den totala 
Statsmaktens inrättning, som mun haft att söka 
den erforderliga garantien för rättstillståndets orub
bade bibehållande. Man har härvid utgått ifrån 
det af Rousseau angifna, och af Fichte vidare ut
vecklade, begreppet om den allmänna viljan, 
såsom nödvändigt syftande till det rätta och för- 
nuftsenliga. Om ock hvarje statsborgares enskilda 
vilja endast vore rigtad på dess personliga fördel, 
och man således hos hvar och en af Statens med
lemmar skulle nödgas förutsätta en benägenhet att 
endast eftersträfva denna, utan afseende på andras 
rättigheter, så kan likväl allas förenade vilja ej 
tänkas åsyfta eller besluta något annat, än det, 
som öfverensstämmer med begreppet om ett verk
ligt rättstillstånd. De enskilda viljorna äro nen> 
ligcn i afseende på allt det uti dem, som öfver- 
skrider gränsen af hvars och ens rättigheter, i 
strid med hvarandra. Allt hvad som , efter 
afdrag af detta stridiga, återstår såsom det, hvar-



nii de ally äro eniga, och hvilkct således utgör 
den allmänna, eller for alla gemensamma 
v i 1 ja n , mäste då nödvändigt ofverensstämma med 
rättvisans fordringar; ty hvarje beslut, som i nå
got hänseende förnärmade någon enda samhälls
medlems rättighet, skulle, om det ock gillades af 
alla de öfriga, åtminstone ej vinna bifall af sjelfve 
den förorättade, och således ej vara ett verkligt 
uttryck af den för alla utan undantag gemen
samma viljan. Då nu vidare denna allmänna vilja 
för utförandet ' af sina beslut kan använda allas 
förenade krafter, och således alltid måste an
ses äga tillräcklig styrka att hämma hvarje utbrott 
af någon mot densamma stridande enskild vilja; så 
kan det för bibehållandet af ett stadgad t rättstillstånd 
ej erfordras något annat, än det, att Statens Rege
ring, eller den totala Statsmakten — då vi tage 
detta ord i dess vidsträcktaste bemärkelse, eller 
såsom omfattande alla den Lagstiftande, Verkstäl
lande och Domare-maktens funktioner — i alla 
sina beslut och åtgärder utgör ett rent och troget 
uttryck af den allmänna viljan. Detta åter har 
man trott med säkerhet kunna vinnas genom sjelfva 
Statsförfattningens mekanism, genom klokt beräk
nade och noggrann t bestämda konstitutionella for
mer, och stränga kontroller öfver Statsmaktens ut- 
öfning. Man har dervid vanligtvis (i synnerhet 
med anledning af Lockes och Montesquieus fram
ställningar af den Engelska Statsförfattningens prin
ciper) lagt den förnämsta vigten på begreppet om 
den totala Statsmaktens delning mellan 
flera hvarandra motvägande och kontrollerande 
Myndigheter, ehuru man åter på liera olika sätt 
tänkt sig denna delning till åstadkommande af deil 
fullkomligaste möjliga mekaniska jemvigt mellan



delaine: man liar nemligen än fordrat sjçlfva den 
positiva Statsmaktens delning mellan liera Myn
digheter, än åter (enligt Fichtes förslag) yrkat hela 
den positiva Statsmaktens öfverlenmande åt en en
da Myndighet, men vid sidan af densamma velat 
ställa en kontrollerande, helt och hållet néga
tif Makt, hvilken, utan att sjelf få deltaga i någon 
af de till Statsförvaltningen hörande funktioner, 
blott skulle hafva att föra en alltid fortvarande 
noggrann uppsigt öfver den positiva Statsmaktens 
utöfuing, och genom sitt Veto hindra dess möjliga 
missbruk.

Vilje vi nu företaga en närmare granskning 
af denna åsigt, så måste vi börja med att erkänna 
den stora vigten af noggrannt och med klokhet 
bestämda konstitutionella former, samt af den to
tala Statsmaktens rätt förstådda delning, ett 
ämne, på hvilket vi längre fram komme att ytter
ligare fästa vår uppmärksamhet. Emedlertid vitt
nar dock en ofta upprepad och för alla Tidehvarf 
gemensam erfarenhet, att man ännu aldrig i någon 
Stat förmått genom den blotta formen af dess För
fattning framtvinga och bibehålla ett varaktigt 
rättstillstånd. Äfven den med största noggrann
het beräknade, med största konst inrättade Stats
mekanism har alltid visat sig för detta ändamål 
otillräcklig, då det yttre tvånget ej varit nnder- 
stödt af något inre och högre, af högre, andel i gå 
krafters verksamhet. Yi inse ock lätt vid en när
mare undersökning, att det så måste förhålla sig. 
Hvad nemligen först och främst beträffar det nyss- 
nämda begreppet om den allmänna viljan, så har 
det visserligen sin fulla riktighet, alt den allmän
na viljan i detta ords rätta bemärkelse, det viil 
säga, dan till sin natur allmänna, förnuf-



tigii viljan, hvilken, såsom sådan, är gifven lios 
livarje förnuftig varelse i och med sjelfva dess vä
sende, a]drig kan besluta eller gilla något rätls- 
stridigt. Men då man erkänner detta, så åter
står likväl den frågan, huru denna till sin natur 
allmänna, förnuftiga vilja skall kunna komma att 
i en Slat göra sig i verkligheten gällande, huru 
den skali komma att verkligen yttra sig såsom 
hvad den visserligen borde vara, en för alla 
Statens medlemmar gemensam vilja, eller 
bura alla Statsmaktens beslut hos ett Folk, och 
alla yttringar af dess gemensamma vilja, verkligen 
skola komma att blifva trogna uttryck af denna 
förnuftiga vilja. Ehuru liemligen denna till sin 
natur allmänna, förnuftiga vilja kan sägas vara gifven 
i och med den förnuftiga varelsens natur, och så 
vitla måste finnas hos h var je fërnuftig varelse, så 
följer likväl ej deraf, att den hos hvarje individ 
tinnes med full klarhet utvecklad, eller att livar 
och en skall liafva höjt sig till hestämdt ccli tyd
ligt medvetande af dess innehåll, hetraktadt så 
väl i allmänhet, som i dess speciella tillämpning 
i hvarje särskildt fall. Det är blott genom in
tellektuell bildning, genom rätts- och samliälls- 
begreppens fullkomliga utveckling, som man kom
mer till ett sådant klart och hestämdt medvetande 
af dess innehåll. I följd deraf fordras således först 
och främst, om den till sin natur allmänna, för
nuftiga viljan skall kunna hos ett Folk blifva i 
verkligheten gällande, att antingen alla Samhällets 
medlemmar, eller åtminstone alla de, som äga nå
gon betydligare inflytelse på bestämmandet af Fol
kets eller Statsmaktens heslut och åtgärder, skola 
genom en tillräcklig grad af intellektuell bild
ning liafva höjt sig till ett klart medvetande af



den allmänna förnuftiga viljans fullständigt fatta
de innehall, för att i alla förekommande fall re
digt inse livad som utgör det rättsenliga eller rätts- 
stridiga. Men ej nog härmed: äfven under förut
sättning af denna intellektuella bildning, visar sig 
rättstillståndets bibehållande bos ett Folk såsom 
derjemte i väsendtlig mån beroende af moraliska 
krafters verksamhet, af sann medborgerlig anda 
och fosterlandskärlek hos Samhällets medlemmar, 
af sedernas renhet, Religionens helgd, och ömse
sidig kärlek och förtroende mellan Regering och 
Folk. Först och främst är nemligen klart, att in
gen Regering, ehuru vaksam eller sträng den ock 
må vara, förmår genom blott yttre tvang hämma 
alla utbrott af enskilda samhällsmedlemmars mot 
den allmänna stridande egennyttiga viljor. I följd 
af det utrymme, hvilket i hvarje Stat måste lem- 
nas åt den enskilda fria verksamheten, måste 
det alltid komma att gifvas många tillfällen, 
då Statens medlemmar kunna i mer eller min
dre betydlig mån förorätta b varandra, utan att 
den offentliga Makten förmår hindra det: den 
blir således redan ur detta skäl aldrig i stånd 
att förekomma alla rättskränkningar, eller full
komligen bibehålla rättstillståndet, utan att få 
påräkna ett biträde i samhällsmedlemmarnes in
re af högre, moraliska krafter. Men vidare 
kan man ock aldrig, utan att räkna på sådana 
moraliska krafters medverkan, komma till någon 
säkerhet, eller ens till någon sannolikhet, derom, 
att sjelfva Statens Regering, i detta ords vidsträck
taste bemärkelse, eller hela den Makt, hviiken har 
i sin hand ledningen af Folkets gemensamma ange
lägenheter, i alla sina beslut och åtgärder skall 
blifva ett verkligt och troget uttryck af den all



män na förnuftiga viljan. Ehuru mycket man ock 
må tala om Lagarnes välde i en Stat, blir det lik
väl aldrig den blotta abstrakta Lagen som regerar. 
Alla Regeringsmaktens funktioner måste utöfvas af 
lefvande, individuella menskliga varelser, livilka 
ej blott, såsom sådana, kunna begå ofriv illiga miss
tag, utan äfven genom sina begär och passioner 
ofta kunna förledas att afvika ifrån det rätta, och 
att söka göra sin enskilda vilja gällande i stället 
för den allmänna. Man söker förekomma detta 
genom den totala Regeringsmaktens delning mellan 
liera h varand ra motvägande, bevakande och kon
trollerande Myndigheter. Rätt förstådd är, enligt 
livad vi redan medgifvit, denna delning visser
ligen af stor vigt; men deraf följer ej, att den en
sam, och utan förbindelse med något högre, eller 
utan moraliska krafters biträde, samt fattad såsom 
en blott yttre, mekanisk sönderstyckning af Rege
ringsmakten, innebär en säker och tillräcklig ga
ranti för rättstillståndets bibehållande. Äfven ge
nom den noggrannaste beräkning af förhållandet 
mellan de särskilda Myndigheter, mellan livilka 
den totala Statsmakten är delad, skulle, der en 
högre, moralisk sjeif-kontroll hos dem saknades, 
den åsyftade jemvigten, om den ock för ögon
blicket kunde åstadkommas, aldrig i längden kun
na med säkerhet bibehållas. Vid den oupphörliga 
konflikten dem emellan visar det sig alltid såsom 
möjligt, att denna jemvigt förr eller senare blir 
rubbad; och äfven om detta icke inträffar, blir 
likväl, så vida de ej äro lifvade och genomträngde 
afen högre, moralisk kraft, en sann medborgerlig 
anda, hela förhållandet dem emellan ej något an
nat, än ett alltid fort varande, öppet eller hemligt 
krig: den oupphörliga striden, det alltid närda



ömsesidiga misstroendet mellan delarne måste ound
vikligen förlama det Helas kraft, och göra Staten 
till en tummelplats för partianda, tvedrägt och 
alla samhällsförstörande passioner. Dermed sam
manhänger ock, att Regering och Folk här icke 
komma att känna sig förenade genom ett hand af 
kärlek och förtroende: de komma att stå till hvar
andra blott i ett kallt, juridiskt förhållande: de 
komma att oupphörligen frukta och misstro hvar
andra. Staten kommer att likna en Familj, hvars 
medlemmar, icke förenade genom bandet af kär
lek och förtroende, oupphörligen hos hvarandra 
förutsätta och misstänka en benägenhet att brvta 
sina förbindelser, så snart något tillfälle dertill 
yppar sig; en sinnesstämning, hvilken just tjenar 
att sjelf bereda och framkalla det onda den fruk
tar. Det kan ej af någon, som djupare genom
tänkt detta ämne, bestridas eller bet villas, att ju 
detta ömsesidiga misstroende, detta oupphörligt 
fortvarande inbördes krig, detta kalla och kärleks- 
lösa, ofta äfven bittra och fiend t liga, förhållande 
mellan Statsmaktens särskilda delar, samt mellan 
Regering och Folk, är för Staten lika förderfligt, 
som ett dylikt förhållande mellan Familjens med
lemmar är för denna, och att ett sådant förhål
lande lika mycket strider emot Statens, som emot 
Familjens i sin fulla renhet fattade ide. Till 
denna hör det utan tvifvel, att Statens, likasom 
Familjens, hela lif skall utgöra utvecklingen af en 
moralisk kraft, eller att den förra, likasom den 
senare, skall sammanhållas genom ett ethiskt 
föreningsband mellan dess medlemmar. Detta 
gäller redan då Staten betraktas såsom en Rätts- 
anstalt, i del hänseende, att det endast är genom inre 
moraliska krafters och det yttre juridiska tvångets



förenade makt, som rättstillståndet i sjclfva ver
ket kan göra sig gällande och fortvara. Men än
nu tydligare blir det, då vi, enligt det i det före
gående angifna liögre oeli mera omfattande begrep
pet om Statens väsende och bestämmelse, betrakte 
den, ieke blott såsom en Rätts-anstalt, utan såsom 
en Rätts-anstalt och Kultur-anstalt på en gång, 
eller såsom en Förening, åsyftande att, under 
skydd af en stadgad och varaktig Rätts-författning, 
bereda och främja den fullkomligaste möjliga ut
veckling af ett Folks hela andeliga och industriella 
lif, att en sådan Förening icke kan tänkas annor
lunda, än såsom ytterst hvilande på en moralisk 
grund, och sammanhållen genom ethiska för
eningsband.

Vilje vi nu närmare göra oss reda för denna 
Statens inre, moraliska lifskraft, så linne vi, 
att den (då, enligt livad i det föregående blifvit 
nämdt, Familjen utgör Statens sedliga rot eller 
grundval) först och främst röjer sig i familjförhål- 
landets sedliga renhet, och i allt det, som dermcd 
står i omedelbart sammanhang. Men den uppen
barar sig vidare i allt hvad vi kalle samlunds- 
anda, fosterlandskärlek och borgerlig dygd hos 
Statens medlemmar, eller i den andeliga attrak
tion, genom hvilken de måste tänkas förenade med 
livarandra och med det Hela. I den mån Sam
hällets medlemmar, antingen i klart begrepp, eller 
åtminstone i ren och liflig känsla, fatta den bor
gerliga Samhällsföreningens högsta ändamål, och 
dess oumbärlighet för den fullständiga realisatio
nen af mensklighetens idé, måste de känna sig ge
nom ett band af kärlek med densamma och med 
hvarandra förenade. Genom sin ömsesidiga in- 
llytelse på hvarandras odling och välstånd måste



de inom Staten känna sig långt närmare och inner
ligare sammanbundne, än de skulle vara, om de, 
utan någon sådan borgerlig Samhällsförening, en
dast tänktes koexistera eller lefva jemte hvarandra 
i den sinnliga verlden. Det är detta andeliga 
band, genom hvilket en Stats medlemmar känna 
sig förenade med hvarandra och med det lieht, 
som utgör Fosterlandskärleken i detta ords 
rätta betydelse. Om man tänker sig Staten endast 
såsom en Säkerhets-anstalt, hvilken blott genom 
yttre tvång bar att skydda hvars och ens rättig
heter, så blir ordet fosterlandskärlek utan all verk
lig betydelse. Statens medlemmar kunna då väl 
hafva ett gemensamt intresse att för sin säkerhet mot 
hvarandra och mot yttre fiender införa och,såvidt 
möjligt är, bibehålla ett rättstillstånd, och en Skydds- 
makt till dess vårdande. Men de visa sig likväl 
här icke såsom förenade med hvaranclra och med 
det Hela genom något hand af kärlek och förtro
ende, utan endast genom en klok beräkning af 
hvars och ens enskilda fördel. Hvar och en älskar 
i grunden blott sig sjelf, och om han lyder Sta
tens Lagar, så är det likväl blott för sin egen för
del, som han lyder dem, a (håller sig ifrån rätts- 
kränkningar, eller medverkar till rättstillståndets 
bibehållande. Sann fosterlandskärlek och sam- 
fundsanda låter derförc blott tänka sig, så vida 
Staten betraktas såsom något högre än en sådan 
Tvångs- och Säkerhets-anstalt, eller så vida den 
betraktas ur en ethisk synpunkt, såsom en Förening, 
åsyftande att hos ett Folk, under skydd af en 
stadgad rättsförfattning, främja utvecklingen af hela 
dess andeliga och industriella lif, eller den full
komliga realisationen af mensklighetens ide. Då 
Staten tankes på detta sätt, blir fosterlandskärleken



detsamma inom Staten, som slägtbandet inom Fa
miljen: den blir den rena och lilliga känslan af 
samhällsmedlemmarnes ethiska förhållande till hvar
andra och till Staten, det andeliga band, genom 
li vilket de känna sig förenade Lill ett i alla sina 
delar sammanhängande Helt. Det är klart, att 
Staten derigenom blir något annat och högre än 
en död mekanism: den blir en lefvande organism, 
genomträngd i alla sina delar af en inre lifskraft. 
Denna Statens moraliska lifskraft uppenbarar sig 
då i alla de fenomener, som höra till statslifvets 
fortgående utveckling, i helgdcn af alla de till 
familjlifvet hörande förhållanden, i sedernas ren
bet, i den samvetsgranna lydnaden för Lagarne, 
i vördnaden för Statens Styrelse, i den ömsesidiga 
kärleken och förtroendet mel lan Regering och Folk, 
likasom mellan sjelfva Folkets medlemmar, i deras 
ömsesidiga aktning för hvarandras rättigheter, i 
den varma, lefvande känslan för det allmänna 
bästa, för Nationens ära, för dess stora och ädla 
minnen, ändteligen i b varje statsborgares oupp
hörligt fortsatta bemödande att med hela sin in
dividuella kraft medverka till det fullkomligaste 
möjliga uppnående af Statens bestämmelse, ett be
mödande, li vilket i följd af den arbetets del
ning, genom hvilken särskilda Yrken inom Sta
ten uppkomma, måste innebära hvars och ens 
sträfvande att på sin bestämda plats, och i sitt be
stämda Yrke, redligt uppfylla sin pligt och verka 
för Statens ändamål, hvilket åter är detsamma 
som den äkta och rätt förstådda ståndsäran, 
det vill säga, den på ett bestämd t Yrke tillämpade, 
eller inom dess sfer sig yttrande sedligheten och 
medborgerliga andan. Det är af denna den borger
liga Samhällsföreningens moraliska lifskraft, och af



den renhet oeh energi, med hvilken den yttrar sig, 
som Statens helsa, styrka och välstånd hufvud- 
sakligen beror. Då denna kraft försvagas och af- 
tynar, blir Staten, ehuru mäklig den i yttre al
seende må synas genom om lång, folkmängd och 
materiell rikedom, likväl i sjelfva verket, eller till 
sitt sanna inre väsende, sjuklig och svag; och en 
Stat, i hvilken den helt och hållet utslocknar, går 
oundvikligen sin upplösning till mötes.

Det har i det föregående blifvit nämdt, att 
allt egentligt Samhälle i följd af sin ethiska karak
ter äfven i nåste få en religiös h e 1 g d : vi ha fve 
funnit detta bekräftadt i hänseende till Familjen, 
och de till familjlifvet hörande förhållanden: det
samma måste då äfven gälla om Staten. Denna 
den borgerliga Samhällsföreningens religiösa helgd 
har väl blifvit i äldre och nyare tider ganska ofta 
omtalad; men den har sällan blifvit fattad i sin 
fulla renhet och i sin rätta betydelse; det är der- 
före af stor vigt, att vi göre oss full reda för den, 
och undvike de missförstånd eller förvillelser, ge
nom h vilka dess begrepp blifvit förvirrad t. Den 
här ifrågavarande religiösa åsigten af Staten har 
nemligen blifvit förfalskad hufvudsakligen derige- 
nom, att man på ett eller annat sätt tänkt sig 
den borgerliga Regeringsmakten såsom af Gudom
ligheten omedelbart öfverlemnad åt en viss indi
vid, Slägt eller Kast, hvilken således blifvit an
sedd såsom berättigad att innehafva och utöfva den, 
oberoende al Nationens samtycke, och följaktligen 
äfven utan alt vara bunden vid några af Nationen 
stadgade vilkor eller former för dess utöfning. 
Detta begrepp om den borgerliga Regeringsmak lens



m)
omedelbara gudomliga ursprung liar i alla tider 
förekommit hos de Orientaliska Folken, och röjt 
sig i den theokratiska karakteren af deras Sam
hällsförfattningar; äfvensom det i nyare tider, i 
sammanliang med det under Medeltiden utbildade 
föreställningssättet om Regeringsmakten såsom för
länad af Kyrkan, och om den religiösa sanktion 
den förra borde genom den senare erhålla, åter
kommit i den under flera modifikationer fram
ställda läran om livad man kallat Regenternas Jus 
divinum, en lära, livilken i synnerhet i England 
under loppet af det sjuttonde seklet omfattades af 
det Stuartska Huset och dess anhängare, och tlico- 
retiskt utvecklades af Filmer m. 11. Äfven det politi
ska bruk, hvilket Grckerne, och i synnerhet Romar- 
ne, gjorde af Religionen, stod, om ock deras mera ut
bildade Samhällsförfattning icke var egentligen theo- 
kratisk, i ett visst sammanhang med den liär ifråga
varande åsigten: ifrån början tyckas ock de Ro
merske Patricierne liafva utgjort en genom gudom
lig auktoritet lierrskande Prest-kast. Ifrån denna 
lära åtskiljer sig väsendtligen det i sin rätta be
tydelse uppfattade begreppet om Statens religiösa 
lielgd: detta innebär nemligen ej något annat, än 
alt Staten måste betraktas såsom en Försynens 
anstalt för uppnåendet af me n sk 1 i gli et ens 
bestämmelse, eller för den fullständiga 
realisationen af dess ide. Detta vill me<l 
andra ord säga, att den rätt förstådda religiösa 
åsigten af Staten står i oskiljaktigt sammanhang 
med livad vi kunne kalla den religiösa åsigten af 
Historien, enligt livilken den utgör en fram
ställning af menskiighetens under Försynens led
ning fortgående uppfostran. Så snart vi nemligen 
liöje oss till den rena religiösa ideen af ett Gudom



ligt Väsende, såsom det Godas högsta Urbild ocli 
Källa, och såsom uppenbarande sig under karakte- 
ren af en Försyn, genom en moralisk Verldsregering, 
så kunne vi ej undgå att tänka oss hela den fort
gående utvecklingen af mensklighetens, alla Na
tioner och Tidehvarf omfattande lif såsom det 
successiva utförandet af en Gudomlig verldsplan, 
den under Försynens ledning framskridande rea
lisationen af mensklighetens egen ide. I denna 
fortgående utveckling af mensklighetens lif måste 
då hvarje särskildt Folk, och h var je särskild Stat, 
såsom en del af det stora Hela, intaga sin be
stämda plats. Hvarje Folks hela historiska lif 
kommer härigenom att visa sig såsom utgörande 
dess under Försynens ledning fortgående upp
fostran, hvilken sjelf åter utgör en del af hela 
Slägtets; och hvarje särskild Stat blir att anse så
som en Försynens anstalt för att bereda och främja 
denna ett Folks uppfostran, eller den framskri
dande realisationen af mensklighetens ide hos detta 
bestämda Folk. Det är klart, att detta begrepp 
om den borgerliga Samhällsföreningens religiösa 
helgd, och det dermed tillika gifna begreppet om 
Regeringsmaktens rätt fö r s t å d d a religiösa sank
tion, låter fullkomligen förena sig med det ej 
mindre vigtiga begreppet oni hvarje Folks ocli 
hvarje statsborgares rättmätiga anspråk på frihet 
och sjelfständighet, samt att det ieke utan graf 
misstydning skulle kunna användas till försvar för 
något slags andelig eller verldslig despotism.

Derigenom att Staten uppfattas på detta sätt 
såsom ägande en religiös helgd, måste det i det 
föregående nämdä ethiska föreningsband, som sam
manhåller densamma, iifven antaga karakteren af
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ett religiöst band. Då man tänker Staten så
som en Försynens anstalt för att hos ett bestämdt 
Folk bereda och främja realisationen af mensklig- 
hetens idé, mäste man äfven betrakta det såsom 
hvarje statsborgares af Försynen anvisade bestäm
melse, att med hela dess personliga kraft, och på 
det sätt, som är bestämdt genom hans individuella 
anlag och hans plats i Staten, medverka till denna 
realisation af mensklighetens idé, eller ingripa i 
utvecklingen af detta Folks, och derigenom tillika af 
hela Slägtets lif, samt att således, såsom ett red
skap i Försynens hand, medverka till den Gudom
liga verldsplanens utförande. I följd af de mensk- 
liga anlagens olikhet, och särskilda individers af 
yttre omständigheter beroende olika ställning i 
Samhället, kan den enes verksamhet visserligen här
till bidraga mera än den andres; men allas verk
samhet bör dock syfta till samma mål, och det 
gifves ingen del af denna verksamhet, som ej i nå
gon mån kan bidraga till detta måls uppnåen
de. Alla inom Staten förekommande arter af ande- 
lig och industriell verksamhet visa sig härigenom 
såsom väsendtligen hörande till den fullständiga 
utvecklingen af Statens lif, och dermed tillika så
som intagande sin bestämda plats i den allmänna 
verldsplanens fortgående realisation. Det ethiska 
band, genom hvilket Statens medlemmar känna 
sig förenade med hvarandra och med det Hela, 
får på detta sätt en högre lielgd derigenom, att 
Staten uppfattas såsom en Försynens anstalt. Foster
landskärleken får sin högsta betydelse derigenom, 
att Staten och hela dess historiska lif på detta 
sätt tänkes i sitt sammanhang med den Gudom
liga Verldsregeringen, eller såsom utgörande en 
med nödvändighet bestämd del af mensklighetens



under Försynens ledning fortgående, alla Tide- 
hvarf och Nationer omfattande uppfostran. Det 
är således genom denna i sin fulla renhet fattade 
religiösa åsigt af Staten, som den ethiska åsig- 
ten af densamma får sin högsta och fullständiga 
utbildning.

Med det hittills angifna ethiska momen
tet i Statens idé star, såsom af det redan anför
da är klart, äfven rätts-momentet, eller allt 
det, hvarigenom Staten har karakteren af en Rä tts- 
anstalt, i ett nödvändigt sammanhang: båda höra 
med nödvändighet tillsammans, emedan ett stad- 
gadt och varaktigt rättstillstånd utgör ett ound
gängligt vilkor för det verkliga uppnåendet af Sta
tens ethiska ändamål. Om vi nu närmare fäste 
vår uppmärksamhet på detta till Statens ide höran
de rätts-moment, så finne vi, att det uti sig 
innefattar tvenne punkter , såsom väsendtligen 
hörande till begreppet oin en egentlig Rätts- 
anstalt, nemligen först och främst sjelfva upp
rättandet eller införandet af ett rättstillstånd, 
medelst en på Rättsideen grundad utstakning 
af hvarje statsborgares rättssfer, och för det andra 
det orubbade bibehållandet af detta rättstill
stånd, eller skyddandet af hvarje statsborgares 
utstakade rättssfer emot allt främmande intrång.

Hvad den förra af dessa punkter beträffar, 
så hafve vi väl i det föregående, nemligen i den 
filosofiska Rättsläran, angifvit, och ur den i all
mänhet betraktade Rätls-ideen härledt, en viss ut- 
stakning af menniskans rättigheter, såsom i sjelfva 
sitt begrepp oberoende af den borgerliga Samhälls
föreningen. Vi hunne således icke antaga eller



gilla den af vissa Rätts- och Statslärare förfäktade 
sats, att allt begrepp om Rätt först uppkommer i 
och genom Staten, eller att alla rättsbegrepp grun
da sig på Staten och dess Lagstiftning. Men dels 
hafve vi redan i det föregående erkänt, att den 
utstakning af menniskans rättigheter, hvilken vi
sar sig såsom i sitt begrepp oberoende af Staten, 
eller hvilken uppkommer för oss, då vi tanke oss 
blott en koexistens af förnuftiga varelser i en och 
samma sinnliga verld, utan att tänka dem såsom 
förenade till ett borgerligt Samhälle, ännu icke är 
nog bestämd, för att, vid den genom en fort- 
varande sammaniefnad beredda närmare berörin
gen mellan de koexisterande individerna, utgöra 
och innebära en fullt noggrann och till alla rätts- 
tvisters förekommande eller afgörande tillräcklig 
utstakning af hvars och ens rättssfer; dels vore 
det ock ett ganska stort misstag, om man trodde, 
att den utstakning af menniskans rättigheter, hvil- 
ken för den vetenskapliga reflexionen visar sig så
som en sådan, som utan att förutsätta en borger
lig Samhällsförening, låter härleda sig ur den 
blotta Rätts-ideen, och som således i detta hän
seende visar sig såsom i sjelfva sitt begrepp 
oberoende af Staten, också skulle förmå göra sig 
i verkligheten gällande oberoende af Staten, 
eller göra sig gällande bland en mängd af endast 
koexisterande, men icke under en gemensam Sty
relse förenade individer. Yid en närmare under
sökning måste man snart erkänna detta för omöj
ligt. Då nemligen den i den filosofiska Rättsläran 
angifna utstakningen af menniskans rättigheter är 
grundad på, eller utvecklad ur, den i förnuftet 
gifna Rätts-ideen, så är klart, att den, för att fat
tas oeh erkännas såsom gültig, förutsätter att man



först ocli främst höjt sig till medvetande af Rätts- 
ideen i allmänhet, och att man vidare ur den
samma lörmur utveckla äfven dess speciella inne
hall. Det är nu vidare tydligt, att det endast är 
genom intellektuell bildning, som man kan kom
ma Lill ett sådant medvetande af Rätts-ideen, och 
af de speciella ur densamma utvecklade rätts
begreppen. Denna grad af intellektuell bildning 
åter vinnes, enligt livad en ofta upprepad erfaren
het intygar, aldrig, så länge de koexisterande in
dividerna icke äro förenade i borgerliga Samhäl
len: det är blott inom Staten, genom tien i en 
sådan uppkommande närmare och lifligare berörin
gen mellan dess medlemmar, och genom deras 
alltid fort varande ömsesidiga inflytelse på utveck
lingen af hvarandras krafter, som de kunna kom
ma till den grad af bildning, hvilken erfordras för 
den klara och bestämda uppfattningen af Rätts- 
ideen, och af de på denna grundade speciella 
rättsbegreppen. Ur detla skäl är det således en
dast inom en Stat, som den genom förnuftet gifna, 
eller på Rätts-ideen grundade, utstakningen af hvars 
och ens rättigheter kan blifva i verkligheten gäl
lande, hvilket då naturligen måste ske under de 
speciella modifikationer och närmare bestämningar, 
livilka föreskrifvas, dels genom sjelfva Statens idé 
i allmänhet, och dels genom de särskilda hos ett 
visst Folk gifna förhållanden, på hvilka vid den 
noggranna utstak ningen af h varje samhällsmedlems 
rättigheter ett behörigt afseende bör göras.

Men om, i följd af det här anförda, en bor
gerlig Samhällsförening visar sig såsom oumbärlig 
redan för att i verkligheten göra gällande den be
stämda utstak ning af hvars och ens rättigheter, 
hvilken är det första, som till ett rättstillstånd



oundgängligen erfordras, eller som utgör det för
sta upprättandet och införandet af ett rätts
tillstånd; så är den vidare ej mindre oumbärlig 
för det andra, som hör till begreppet om ett 
stadgadt rättstillstånd, nemligen det en gång in
förda rättstillståndets orubbade bibehållande. 
Härtill erfordras nemligen hvars och ens skyd
dande inom hans utstakade rättssfer emot allt 
främmande intrång. Yi liafve väl i det föregåen
de (s. 90 med följ.) ur det genom Rätts-ideen 
gifna begreppet om rättighet härled t hvad vi kal
lat hvarje individs förs varsrätt, och angifvit de 
väsendtliga momenter, hvilka denna försvarsrätt, 
fullständigt uppfattad, kan sägas innehålla, eller de 
särskilda modifikationer, under hvilka den måste 
yttra sig; men vi hafve tillika (s. 100) uppgifvit 
de vilkor, hvilka förutsättas till en verklig, full
ständig och med förnuftets fordran fullt öfverens- 
stämmande utöfning af denna försvarsrätt, eller 
hvilka måste uppfyllas, om den i sjelfva verket 
skall leda till ett säkert och varaktigt bibehållan
de af ett en gång infördt lättstilltånd. Yi hafve 
vid uppgifvandet af dessa vilkor genast nödgats 
erkänna (s. 102), att man icke med någon säker
het, eller ens med någon sannolikhet, kan vänta 
deras verkliga och fullkomliga uppfyllande, så 
länge försvarsrältens utöfning tänkes ske blott ge
nom sjelfve den förnärmade individen, utan en
dast då den, åtminstone i hänseende till de llesta 
fall af dess användning, tänkes öfverflyttad till 
en både ifrån angriparen och den angripne åtskild, 
och öfver båda upphöjd Makt, hvilken är försedd 
med tillräcklig urskillning och opartiskhet, för att 
rätt bedomma, när ett intrång inom någons rätts
sfer verkligen äger rum eller ej; med tillräcklig



kraft, för att i alla sådana fall kunna skydda den 
angripnes rätt; och med tillräcklig moderation, 
för att aldrig sträcka det tvång, den emot angri
paren använder, utöfver dess genom Rättens ocli 
Sedlighetens ideer utstakade gräns. Då det nu en
dast är genom de koexisterande individernas för
ening till ett borgerligt Samhälle, som en sådan 
Skyddsmakt kan bildas, så visar sig, enligt livad 
ock redan (s. 103) blifvit anmärkt, en borgerlig 
Samhällsförening såsom oumbärlig för försvars- 
rättens verkliga och fullständiga utöfning, eller för 
det fullständiga skyddandet af hvars och ens rät
tigheter.

På detta sätt måste vi således betrakta men- 
niskornas förening till borgerliga Samhällen såsom 
oundgängligen erforderlig med afseende på båda 
de momenter, som höra till det fullständiga be
greppet om ett stadgadt och varaktigt rättstillstånd, 
nemiigen både för det första införandet af ett så
dant rättstillstånd, eller den bestämda, förnufts- 
enliga utstakningen af hvars och ens rättigheter, 
och för det orubbade bibehållandet af detta rätts
tillstånd, eller skyddandet af hvars och ens rättig
heter emot allt främmande intrång. Det är följak- 
teligen i båda dessa hänseenden, som Staten, en
ligt förnuftets fordran, alltid bör äga karakteren 
af en Rätts-anstalt, och det är klart, att den
na dess karakter af en Rätts-anstalt blir att anse 
såsom ett oundgängligt vilkor för den utveckling 
af ett Folks hela andeliga och industriella lif, el
ler den realisation af mensklighetens ide' inom ett 
Folk, hvilken vi uppgifvit såsom utgörande Sta
tens egentliga och högsta ändamål.



livad vi i det föregående kallat Statens mo
raliska lifskraft, eller det ethiska för
eningsband, genom hvilket den måste samman
hållas, är, såsom man genast finner, något inre, 
något, som har afseende på statsborgames inre, 
s u 1) j e k t i v a s i n n e s f ö r f a 11 n i n g, eller måste up
penbara sig i och genom denna, och hvilket just 
derföre ieke genom yttre tvång kan åstadkommas 
eller bibehållas, samt följaktligen icke rätteligen 
kan utgöra ett föremål för en yttre, bjudande eller 
förbjudande Lag, för den egentliga borgerliga Lag
stiftningen. Detta utgör då Statens inre anda, 
livilken såsom sådan bör uppenbara och utveckla 
sig i Statens hela lif, och i den hos alla dess med
lemmar rådande sinnesstämningen. Deremot är 
allt det, hvarigenom Staten har karakteren af en 
Rätts-anstalt, eller allt det, som omedelbart rör 
införandet och bibehållandet af ett rättstillstånd, 
något yttre, emedan det handlar om utstakandet 
och skyddandet af en viss krets för hvarje sam
hällsmedlems fria yttre verksamhet; och det blir 
tillika, då all rättighet måste tänkas såsom ut- 
tvingbar, något, som i enlighet med förnuftets 
fordran kan genom tvång göras gällande, och som 
följaktligen måste anses såsom föremål för en bju- 
bande eller förbjudande yttre Lagstiftning. Allt 
det, som utgör Ilätts-författningen i en Stat, 
hör således till Statens yttre form, eller till hvad 
vi äfven kunne kalla det objektiva i Staten, 
d. v. s. det, hvarigenom den äger en bestämd, 
fixerad och varaktig yttre existens, och följakteligen 
visar sig såsom ett objekt för vår uppfattning, i likhet 
med de öfriga i erfarenheten gifna föremålen. Det
ta objektiva i Staten, eller Statens form, omfat
tar, då vi tage detta ord i dess fullständiga be-



lydelse, allt det uti Staten, som kan och Lör 
genom yttre Lagstiftning bestämmas, och genom 
tvång göras gällande. Dit måste vi således hän
föra dels det, som utgör föremålet för den poli
tiska Lagstiftningen eller Grundlagen i en 
Stat, d. v. s. sjelfva Statsförfattningen, genom 
livilken i synnerhet den totala Regeringsmaktens 
form och verkningssätt måste bestämmas, och dels 
allt det, som är bestämdt genom den egentligen 
så kallade borgerliga Lagstiftningen, den 
civila, kriminella o. s. v.

Derigenom att Staten på detta sätt härpå en 
gång en inre 1 ef vande anda och en bestämd 
yttre form eller struktur, visar den sig så
som en organisation, en organisk förening 
af förnuftiga och fria, till ett Helt för
bundna varelser. Hvad i detta hänseende i 
det föregående (s. 381) blifvit nämdt rörande allt 
Samhälle, såsom utgörande en organisation inom 
Andans och frihetens verld, gäller således äfven 
om Staten, och har just vid denna form af Sam
hälle sin förnämsta tillämpning. Betrakte vi åter 
det rätta och naturliga förhållandet mellan det 
inre och det yttre i Staten, så finne vi, att det 
senare rätteligen ej bör utgöra något annat än ett 
yttre uttryck af det förra, det inre lifvets fram
trädande i en yttre gestalt. Det inre och det 
yttre, andan och formen, måste i en verklig Sam- 
hälls-organism stå i en fullkomlig öfverensstäm- 
melse med hvarandra: det är här, likasom i hvarje 
organism, den lcfvande andan, som åt sig bildar 
sin motsvarande form, inom livilken den skall 
lefva och verka. Derföre är på den ena sidan 
den blotta formen, så vida den icke blifvit bil
dad genom sjelfva den inre andan, eller så vida



den icke utgör ett uttryck af Nationens inre lif, 
utan blifvit genom blott härmning utifrån lånad, 
eller genom yttre tvång påtrugad, en död form 
utan anda och lif, och såsom sådan utan allt 
sannt värde; men på den andra sidan måste ock, 
då det är inom en bestämd form, som andan skall 
lefva och verka, formens mer eller mindre full
komliga, af yttre omständigheter gynnade eller 
hämmade utbildning, komma alt äga ett vigtigt 
inflytande på den inre andans lättade eller för
svårade verksamhet.

Yi hafve hittills sökt göra oss reda för Sta
tens i allmänhet betraktade väsende. För attder- 
ifrån bereda öfvergången till undersökningen om 
det mera speciella , måste vi börja med den an
märkningen, att så vida Staten utgör en Förening 
af ett Folks medlemmar under en gemensam led
ning af deras gemensamma angelägenheter, eller 
så vida den utgör en mångfald af delar, förenade 
till ett Helt, så bestämmas derigenom tvenne 
liufvudpunkter, på hvilka man vid. en närmare 
och speciellare undersökning om Staten har att 
fästa sin uppmärksamhet. Först och främst har 
man nemligen att rellektcra på de delar eller 
elementer, hviika Staten innefattar, och af hviika 
den är bildad; och derefter att betrakta dessa 
elementers förening till ett II el t under en ge
mensam Styrelse eller ledning af Nationens ge
mensamma angelägenheter, hvilket är detsamma, 
som att utveckla begreppet om Regerings- el
ler Statsmakten i dess vidsträcktaste bemär
kelse, med alla de väsendtliga funktioner, hviika 
den omfattar. Dessa äro således de tvenne under



sökningar, med livilka vi i det närmast följande 
liafve att sysselsätta oss.

Statens beståndsdelar.
Staten kan först och främst betraktas såsom 

en Förening af koexisterande och i en viss 
beröring ined h varan dra 1 ef vande indivi
der. Sjelfva dessa individer utgöra således dess 
första beståndsdelar, och kallas, såsom sådana, 
Statens medlemmar eller Sta tsborgare. Det 
är i detta hänseende förnuftets nödvändiga fordran, 
att alla sådana inom en Stat lefvande individer, 
livilka verkligen tillhöra densamma, och således 
ej blott, såsom främlingar, för någon tid vistas 
inom dess område, böra utgöra verkliga med
lemmar af det Hela, eller verkliga Stats- 
borgare, och såsom sådana äga statsborgerliga 
förbindelser och rättigheter. Trälen är ej verklig 
Statsborgare ; men all träldom strider emot men- 
niskans karakter af förnuftig och fri varelse, och 
derföre äfven mot ideen af en Stat, såsom en För
ening af förnuftiga och fria varelser.

Då vidare de koexisterande individer, af hvil
ka Staten består, tänkas såsom lefvande i Fa
miljer, visar sig Staten i detta hänseende såsom 
en Förening af Familjer, och dessa blifva så
ledes åter att betrakta såsom Statens bestånds
delar. Yi liafve med afseende härpå redan i det 
föregående (s. 441) fästat vår uppmärksamhet på 
Familjens förhållande till Staten, och funnit, att 
Familjen måste anses såsom Statens sedliga rot, 
samt att derföre familjförhållandets sedliga renhet 
är för Staten af största vigt. Det har äfven i det



föregående (s. 434) blifvit nä md t, alt det natur
liga förhållandet mellan Familjens medlemmar 
innehåller den första grunden till åtskillnaden mel
lan aktiva och passiva Statsborgarc, emedan 
Husfadern ensam blir att anse såsom aktif Sia Is
borgare, hvaremot Familjens ofrige medlemmar, 
i följd af deras beroende af Husfadern, och så
som af honom representerade, blott bl if va att be
trakta såsom passiva Statsborgare.

De individer och Familjer, af hvilka Staten 
består, bilda tillsammans ett Helt, genom sin 
förening under en gemensam Styrelse, Men af 
dessa individer och Familjer komma åter de, hvil
ka lef va i b varandras närmare grannskap, na
turligen i en närmare och lifligare beröring med 
b varandra: de få vissa gemensamma intressen att 
vårda, vissa gemensamma angelägenheter att be
sörja: de komma i vissa gemensamma förhållan
den till allt utom dem varande, och således äfvcn 
till sjelfva Staten. Genom dessa gemensamma in
tressen måste de då naturligen föranledas till ge
mensamma öfverläggningar och åtgärder, hvarige
nom de således måste sammanbindas till ett Helt, 
hvilket man i allmänhet kan kalla en Kommun 
eller Menighet, men som för öfrigt kan före
komma under flera olika speciella benämningar, 
t. ex. af Stad, Socken, Härad o. s. v. Med afse- 
ende härpå blifva då äfven dessa Kommuner att 
anse såsom Statens beståndsdelar, och Staten, så
som det större Hela, hvilket omfattar alla sådana 
inom dess område förekommande mindre förbin
delser, blir i detta hänseende att betrakta såsom 
en Förening af Kommuner. Hvarje sådan 
Kommun utgör, i likhet med Familjen, en enhet, 
en så kallad moralisk, eller egentligare, juri-



disk Person, ett rättssubjekt, Ii vilket, såsom 
sådant, har egna förbindelser och rättigheter. Der- 
vid uppkommer då frågan om det förhallande, i 
livilket hvarje sådan Kommun bör tänkas stå till 
Staten. Detta förhållande bör nemligen fattas ocli 
utbildas på det sätt, att Kommunen, såsom en 
integrerande del af Staten, på ena sidan åtnjuter 
en viss grad af sjelfständighet i afseende på vår
den af sina egna intressen och angelägenheter, 
men på den andra likväl icke får lösrycka sig 
ifrån Staten, eller göra sig af densamma oberoen
de. Staten bör derföre öfverlemna det åt Kommu
nen, alt enligt vissa allmänna, af Staten stadgade 
eller godkända ordningslagar, öfver hvilkas iaktta
gande den har att föra behörig uppsigt, förmedelst 
en af Kommunen sjelf vald, eller på medlemmar- 
nes förtroende grundad Ko mmun al-styrelse, 
vårda sina egna, lokala angelägenheter. En så
dan rätt organiserad och förvaltad Kommunal
styrelse måste för Staten blifva af stor vigt. Den 
tjenar nemligen först och främst att i betydlig 
mån lätta och förenkla den egentliga Statsförvalt
ningen, emedan denna nu befrias ifrån den ome
delbara belattningen med sådana smärre, för livar je 
Kommun egna, lokala värf och bestyr, hvilka 
kunna och böra af Kommunen sjelf besörjas. Vi
dare bör man ock med skäl kunna vänta, att dessa 
lokala angelägenheter skola blifva bäst och ända
målsenligast förvaltade, då de vårdas af vissa Kom
munens genom det allmänna förtroendet valda 
medlemmar, hvilka, såsom vistande inom Kom
munen, böra äga en närmare och speciellare känne
dom af alla för densamma egna förhållanden, än 
man kan fordra af Staten sjelf och dess Embets- 
män. Och ändteligen böra äfven de inom Kom



munen förekommande gemensamma öfverläggnin- 
garne, samt hvars och ens deltagande i dem, och 
den gemensamma förbindelsen att icke utan gill- 
tiga skäl undandraga sig sådana kommunala värf, 
till hvilka man genom det allmänna förtroendet 
kallas, i betydlig mån tjena att hos Kommunens 
medlemmar väcka och utbilda intresset för det 
allmänna, eller den medborgerliga andan, b vilken, 
tidigast yttrande sig såsom ett intresse för Kom
munens gemensamma angelägenheter, småningom, 
enligt livad man bör kunna vänta och hoppas, 
skall vidga sig för att omfatta det större Hela, 
eller öfvergå i ett intresse för den i sin helhet 
betraktade Statens bestånd och välfärd. Det blir 
i följd häraf en vigtig uppgift för Staten, att på 
ett sådant sätt reglera de särskilda Kommunernas 
förhållande till densamma, samt att på det sätt orga
nisera deras Styrelser, och bestämma dessas ålig
ganden, att de här nämda fördelarne må, så full
komligt som möjligt är, genom dem uppnås.

Men det gifves, utom hvad hittills blifvit 
anfördt, ännu en annan synpunkt, ur hvilken man 
bar att betrakta de elementer, hvilka Staten uti 
sig innefattar, och af hvilka den är bildad. Man 
har nemligen att såsom sådana betrakta äfven de 
särskilda arter af verksamhet, hvilka inom 
Staten förekomma, och hvilka ligga till grund för 
b vad vi kalle statsborgarnes särskilda Yrken, i 
detta ords vidsträcktaste bemärkelse. Så vida Sta
ten är ämnad att förmedelst samhällsmedlemmar- 
nes förening under en gemensam Styrelse, och 
under skydd af en stadgad Rättsförfattning, bere
da och främja den fullkomligaste möjliga utveck
ling al‘ alla deras högre och lägre krafter,*så måste 
den i detta hänseende komina alt omfatta dessa



krafter i alla deras modifikationer och yttringar. 
Genom den väsendtiiga åtskillnaden mellan dessa 
modifikationer uppkommer för oss begreppet om 
de särskilda inom Staten förekommande arter af 
verksamhet. Yilje vi taga en allmän öfversigt af 
dessa, så kunne vi först och främst indela dem i 
tvenne hufvudarter. Den inom Staten förekom
mande verksamheten kan nemligen vara antingen 
offentlig eller enskild. Till den förra hän- 
före vi all sådan verksamhet, som hör till det 
offentliga lifvet, eller till någon del af Statsför
valtningen i detta ords mest omfattande betydel
se, (hvartill vi här räkna äfven Statens försvar 
emot yttre fiender, i följd hvaraf äfven kriga
rens verksamhet måste subsumeras under be
greppet af den offentliga verksamheten); till den 
senare åter hänföre vi all annan inom Staten före
kommande verksamhet. På den förra hafve vi 
längre fram,' vid det speciella betraktandet af 
Statsförvaltningen och dess särskilda väsendtiiga 
funktioner, att närmare fästa vår uppmärksamhet. 
Hvad åter den senare beträffar, så är denna dels 
andel i g, dels materiell, eller den hör till ut
vecklingen, dels af ett Folks högre, andeliga, dels 
af dess lägre, industriella lif. Då vi med den 
förra mena all den verksamhet, som är omedel
bart bestämd genom ideerna af det Sanna, det 
Goda och det Sköna, så omfattar den allt det, 
som hör till utvecklingen af ett Folks intellektuella, 
sedliga och religiösa, samt estetiska bildning, det 
vill med andra ord säga, Vetenskapsidkarnes, Re- 
ligionslärarnes och Konstnärernes verksamhet. Med 
den senare mena vi all sådan verksamhet, som 
omedelbart är rigtad på beredandet och förökan
det af menniskans sinnliga välstånd. Denna åter
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är forst och främst den i ordets inskränktare 
hemärkelse produktiva, d. v. s. den, som syssel
sätter sig med sjelfva anskaffandet oeli vårdandet 
af de för menniskans hehof användbara naturföre
målen (Jordbruk, Jagt, Fiske o. s. v.); vidare den, 
livilken sysselsätter sig med dessa naturföremåls 
bearbetande oeli förädlande, för att gifva dem 
ett ökad t värde, eller en högre grad af använd
barhet för menniskans behof (livilken verksamhet 
man kan sammanfatta under den allmänna benäm
ningen af Slöjder, som åter dela sig i Handt- 
verk oeli Fabriker); vidare den, soin har att göra 
med de för menskliga behof användbara tingens 
omsättande oeli utbytande mot hvarandra, d. v. s. 
Handeln, för livilken åter Sjöfarten utgör ett 
medel; oeli ändteligen den, som icke omedelbart 
sysselsätter sig med sjelfva de för de menskliga be
hof ven användbara tingen, utan blott med de in
om en Stat förekommande allmänna representan
terna af dessa tings värde, eller pennin gar ne, 
d. v. s. allt hvad vi kunne sammanfatta under 
benämningen af Kredit-rörelse n hos ett Folk.

I följd, dels af de menskliga anlagens ur
sprungliga olikhet, och dels af särskilda individers 
olika belägenhet och ställning, komma särskilda 
samhällsmedlemmar naturligen att, om ej ensamt, 
åtminstone huf v u d s a k l i g a s t, egna sig åt någon
dera af dessa verksamlietsarter, hvarigenom livar 
och en af dem kommer att få sitt bestämda Yrke, 
i detta ords mest omfattande bemärkelse. Dervid 
uppkommer då den frågan, huru dessa särskilda 
arter af verksamhet böra af Staten behandlas. Det 
allmänna svaret på denna fråga kan ej blifva nå
got annat än det, att Staten bör betrakta dem 
alla såsom oumbärliga för uppnåendet af Samhäl-



lels totala bestämmelse, och att den följaktligen 
böt* vidtaga de anordningar, hvilka i hänseende Lill 
livar och en af dem äro de lämpligaste, för att 
bereda och främja dess fullkomligaste möjliga ut
veckling. Dä åter det är genom individernas fria 
verksamhet, som denna utveckling måste ske, så 
uppkommer häraf för Staten den regeln, att den 
både i hänseende till valet af Yrke, och i hän
seende till sjelfva verksamheten inom det valda 
Yrket, må lemna ett tillräckligt utrymme åt den 
individuella friheten, utan att hämma denna ge
nom ett kortsynt förrnynderskap, eller genom ett 
alltför långt sträckt reglementerande, genom h v i 1 - 
ket Staten skulle försvåra alla verksamhets-arters 
fortgående utbildning, i stället för att befrämja 
den, och således handla emot sin egen bestämmel
se. Hvad härvid först och främst valet af Yrke 
beträffar, så bestämdes, såsom bekant är, hos vissa 
Orientaliska Folk (hufvudsakligen hos Hiuduerne 
och Egyptierne) hvars och ens Yrke genom föd
seln, hvarigenom åtskillnaden mellan verksamhets- 
arterna öfvergick uti en sluten , ärftlig Kast-indel
ning. Att all sådan Kast-indelning på cn gång 
innebär ett våldförande af den individuella fri
heten, och tillika motverkar det andeliga och in
dustriella lilvets utveckling, derigenom att den för 
alltid fäster detsamma vid en viss en gång upp
nådd punkt, behöfver numera ej vidlyftigt bevisas. 
Foga mindre kränkande för den individuella fri
heten, och löga mera enligt med Statens rätt för
stådda väsende och ändamål, vore det, att, så- 
s mi Plato fordrade, öfverlemna bestämmandet 
af hvars och ens Yrke åt Statsmakten, enligt en 
af denna företagen profiling af de särskilda stats- 
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borgarnes anlag. Det är i afseende på denna 
punkt den individuella frihetens nödvändiga ocli 
oeftergilliga fordran, att livar och en af Samhäl
lets medlemmar skall, efter egen profiling af sina 
anlag och sin hela ställning i Samhället, kunna 
fritt välja sitt Yrke, äfvensom att öfvergangen 
ifrån ett Yrke till ett annat skall för hvar och 
en lemnas öppen. Men äfven under medgifvande 
af denna frihet i afseende på valet af Yrke, kan 
Staten möjligtvis begå (och har ganska ofta be
gått) det felet att binda sjelfva individens verk
samhet inom det valda Yrket vid sådana 
inskränkande föreskrifter, genom hvilka dess fria, 
lefvande utveckling qväfves, och genom hvilka 
följaktligen Staten motverkar uppnåendet af sin 
egen bestämmelse. Detta sker i afseende på den 
andeliga verksamheten genom alla sådana stad ga n- 
den, som obehörigt inskränka tankfriheten och 
yttrande rätten; i afseende på den industriella 
verksamheten åter genom alla sådana föreskrifter 
och anordningar, som innebära ett för det indu
striella lifvet hinderligt näringstvång. Att vidare 
utreda detta, och deraf göra en närmare tillämp
ning, måste öfverlemnas åt den speciella under
sökningen om Statsförvaltningens särskilda funktio
ner, en undersökning, med hvilken, så vidt den 
hör till den filosofiska Statsläran, vi längre 
fram komme att sysselsätta oss. Här halve vi till en 
början blott kunnat betrakta de inom Staten före
kommande verksamhets-arter i deras största allmän
het , såsom utgörande Statens väsendtliga elementer.

Statens Styrelse*
Det är genom de här nämda elementernas 

förening under en gemensam Styrelse, som de



blifva sammanband ne till ett Helt, och komma 
att utgöra en Stat. Detta leder oss till undersök
ningen om Regeringen i en Stat, eller livad vi 
älven kunne kalla den i sin helhet betraktade 
Statsmakten, hvarmed vi, då vi här tage detta 
ord i dess vidsträcktaste bemärkelse, mena 
hela den Makt, åt hvilken ledningen af ett Folks 
gemensamma angelägenheter är anförtrodd. Hvad 
man vanligtvis kallar Regering, i ordets inskränk
tare bemärkelse, utgör blott en del af denna i 
sin totalitet betraktade Regerings- eller Statsmakt. 
Här halve vi emedlertid ännu blott att reflektera 
på denna Regeringsmakt i allmänhet, eller att an- 
gifva dess allmänna begrepp och väsende, hvar
emot de speciellare frågor, hvilka hafva afseende 
på hvad man plägar kalla de särskilda Regerings- 
sätten, eller de olika formerna al den totala Stats
maktens organisation, så vidt de i den filosofiska 
Statsläran kunna besvaras, måste blifva föremål 
för en senare undersökning.

Det är härvid först och främst klart, att den 
Makt, åt hvilken ledningen af ett Folks gemen
samma angelägenheter är anförtrodd, för att kun
na vidtaga de anordningar och åtgärder, hvilka 
leda till uppnående af Statens bestämmelse, måste 
äga karakteren af ett lefvande, intelligent 
väsende, en antingen enkel eller sammansatt 
personlighet: den måste betraktas såsom ut
görande Statens förstånd och vilja. Häraf följer, 
att den i sin totalitet bör utgöra en enda Makt, 
eller äga enhet, hvarmed vi mena, att huru helst 
den ock, i hänseende till utöfningen af dess sär
skilda funktioner, må vara delad mellan flera 
fysiska eller moraliska personer, dessa likväl till
sammans måste tänkas såsom bildande en person-



liglict, med cn enda, för alla dess delar gemen
sam vilja. Så vida den i sjelfva verket skall äga 
i sin hand den högsta ledningen af Folkets gemen
samma angelägenheter, måste vidare den i sin 
helhet betraktade Statsmakten tänkas såsom avto- 
kratisk, d. v. s. såsom berättigad att under de 
genom Statsförfattningen stadgade vilkor och for
mer för dess utöfning, utfärda de föreskrifter, 
hvilkas iakttagande erfordras till uppnåendet af 
Statens bestämmelse. I följd deraf måste den äf- 
ven tänkas såsom inappellabel, hvarmed vi me
na, att det icke inom Staten gifves någon annan och 
högre Myndighet, till hvilken man ifrån densam
ma kunde vädja, och hvilken vore berättigad att 
upphäfva dess beslut, hvarvid dock alltid förut
sattes, att den genom sina beslut icke öfverskri- 
der den genom Statsförfattningen eller Grundlagen 
bestämda gränsen för dess makt. Slutligen, då 
dess med afseende på Statens bestämmelse fattade 
beslut skulle blifva utan all verkan, om någon 
enskild vilja kunde med framgång sätta sig emot 
deras utförande; så hör det väsendlligen till den 
totala Statsmaktens begrepp, att ingen enskild vilja 
må kunna hindra verkställandet af dess grund- 
lagsenliga beslut, samt att den följaktligen bör vara 
försedd med tillräcklig kraft, för att besegra hvarje 
sådan enskild viljas motstånd, hvilket utgör livad 
man kan kalla Statsmaktens oemotst å n d 1 i g het. I 
denna mening blifva således enhet, avtok ra t i, 
inappellabilitet och oemotståndlighet de 
karakterer, hvilka väsendlligen höra till den i sin 
helhet fattade Statsmaktens begrepp. Sjelfva den 
värdighet, hvilken tillhör den högsta Makten i en 
Slat, plägar man kalla Majestät: de rättigheter 
åter, hvilka 'tillkomma densamma, och till dess
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fullständiga utöfning erfordras, har man kallat 
Majestäts-rättigheter, Jura majestalica.

Yi hafve i det föregående (s. 383) nämtdet, 
såsom en nödvändig förnuftets fordran, att i allt 
egentligt Samhälle de särskilda samhällsmedlcm- 
marnes karakter af förnuftiga och fria varelser 
skall låta förena sig med deras subordination un
der den styrande vilja, som utgör Samhällets en
het. Yi hafve vidare tillagt, att denna fordran 
endast kan blifva uppfylld derigenom, att den 
styrande viljan utgör ett troget uttryck af den 
till sin natur allmänna, förnuftiga viljan, 
hvilken, såsom sådan, ehuru mer eller mindre 
klart utvecklad och fattad, linnes hos hvarje för
nuftig varelse: i detta fall blir nemligen indivi
den i sin subordination under Samhällets Styrelse 
icke egentligen underkastad en främmande vil
ja: han lyder i grunden blott sin egen vilja, nem- 
ligen sin vilja såsom förnuftig varelse, den 
vilja, hvilken med nödvändighet är gifven i och 
med hans högre, förnuftiga natur; och hans lyd
nad för densamma innebär derföre icke en upp
offring, utan tvertom en yttring af lians karakter 
af förnuftig och fri varelse. Denna fordran, alt 
ett Samhälles Styrelse bör vara ett troget uttryck 
af den till sin natur allmänna, förnuftiga viljan, 
gäller väl i afseende på allt Samhälle utan undantag; 
men den har dock sin förnämsta tillämpning i 
afseende på Staten, eller vid frågan om dess Sty
relse. Det har i nyare tiders Statslära, i synner
het ifrån Rousseaus tid, varit ganska vanligt, att 
man talat om den allmänna viljan såsom den 
högsta Makten i en Stat, och fordrat, att Styrel
sen bör grunda sig på denna allmänna vilja, och 
sjelf i alla sina beslut och åtgärder öfverensstäm-



ma med den, eller vara ett uttryck af densamma. 
I och för sig har detta oek sin fullkomliga rik
tighet; men det är blott härvid af vigt, att man 
fattar begreppet om denna allmänna vilja i dess 
rätta betydelse. Man bar nemligen denned ej alt 
mena en blott sammanläggning af enskilda viljor, 
hvilka, såsom sådana, möjligtvis ofta kunna vara 
oupplysta, egennyttiga och förnuftsstridiga; ulan 
man måste der med blott mena den vilja, som 
är gifven i och med den förnuftiga varel
sens natur: denna är den enda i ordets stränga 
och egentliga mening allmänna viljan, den en
da, som nödvändigt måste tänkas såsom för alla 
förnuftiga varelser gemensam, ehuru den hos sär
skilda individer kan finnas mer eller mindre klart 
utvecklad, emedan det blott är genom intellektuell 
bildning, som den, till hela sitt innehåll betrak
tad, kan höjas till full klarhet i medvetandet, 
hvaraf följer, att den inom en Stat endast hos de 
mera bildade kan i sjelfva verket förekomma så
som med full tydlighet uppfattad. Då denna till 
sin natur allmänna, förnuftiga vilja, i hänseende 
till allt det, som rör Staten, icke kan tänkas 
åsyfta något annat, än det fullkomligaste möjliga 
uppnående af Statens genom förnuftet gifna be
stämmelse, så är klart, att Statens Styrelse, i den 
mån den verkligen utgör ett rent och troget ut
tryck af denna allmänna, förnuftiga vilja, måste 
komma att genom alla sina beslut och åtgärder 
eftersträfva, och i möjligaste måtto främja, upp
nåendet af Statens bestämmelse. Häraf uppkom
mer den fordran, såsom högsta och första re
gel för den totala Regerings- eller Stats
maktens organisation, att den bör organi
seras på det sätt, som ger den största



möjliga säkerliet, eller, da denna aldrig 
fullkomligt kan uppnås, åtminstone den 
största möjliga sannolikhet, derom, att 
den i alla sina beslut och åtgärder skall 
komma att blifva ett troget uttryck af 
den till sin natur allmänna, förnuftiga 
liljan. Att denna Regeringsmakt, för att äga 
ett rättsenligt ursprung, bör vara grundad på Fol
kets frivilliga, vare sig uttryckliga, eller åtmin
stone tysta, samtycke, få vi i det följande till
fälle att anmärka och bevisa, då vi komme att 
sysselsätta oss med frågan om Statens ursprung. 
Men då man frågar, hurudan denna på Folkets 
samtycke grundade Regeringsmakt bör vara, eller 
huru den bör vara organiserad, så ledes man till 
den nämda hufvudregeln, emedan det blott är i 
den mån den i alla sina beslut och åtgärder verk
ligen är ett uttryck af den allmänna, förnuftiga 
viljan, som den i sjelfva verket kommer att ge
nom dessa beslut och åtgärder främja uppnåendet 
af Statens bestämmelse. l)ä det nu endast är ge
nom intellektuell bildning, som man kan 
höja sig till ett klart och bestämdt medvetande 
af den ifrågavarande förnuftiga viljan, samt af hela 
dess innehåll, så väl i allmänhet, som i dess 
speciella tillämpning på alla särskilda inom en 
Stat förekommande förhållanden; och då det en
tlast är genom sedlig bildning, som man kan 
bringa sin egen vilja till full öfverensstämmelse 
med den allmänna, förnuftiga viljan; så måste 
förhoppningen derom, att en Stats Styrelse i alla 
sina beslut och åtgärder skall blifva ett rent 
och troget uttryck af denna vilja, närmast och 
hufvudsakligast bero deraf, att Regeringsmaktens 
utöfning är anförtrodd åt den högsta intellek



tuella och sedliga bildning, som inom clt Folk 
linnes. I följd dernf måste den nyssnämda lmf- 
vudrcgeln. för Styrelsens organisation i en Slut 
först och främst innebära, att Styrelsen bör or
ganiseras på det sätt, som ger den största möjliga 
säkerhet, eller åtminstone sannolikhet, derom, alt 
Regeringsmakten må komma att ulöfvas af dem, 
som kunna anses såsom innehafvare eller repre
sentanter af Folkets högsta intellektuella och sed
liga bildning. (Då t. ex. i den nyare tidens kon
stitutionella Stater Folkets deltagande i vissa af 
Statsmaktens funktioner, Lagstiftning, Beskattning 
o. s. v., vanligen utöfvas, icke, såsom i Forntidens 
Republiker, omedelbart oeh personligen af alla 
aktiva, röstägande statsborgare, utan förmedelst 
en af Folket utsedd National-representation, så är 
den fördel man genom denna förändring bör kun
na påräkna, hufvudsakligen den, att då National
representationen, i fall den är på ett ändamåls
enligt sätt bildad, bör tänkas utgöra ett urval eller 
en förening af Nationens visaste och ädlaste med
lemmar, dess beslut böra .blifva trognare oeh full
komligare uttryck af den allmänna, förnuftiga vil
jan, i ordets här angifna mening, än de, hvilka 
fattas af en stor, obildad folksamling). Dernäst 
beror ock sannolikheten af att Statsmaktens beslut 
skola blifva trogna uttryck af den till sin natur 
allmänna, förnuftiga viljan, till en betydlig del 
äfven af sjelfva formen af dess inrättning, till 
hvilken i synnerhet hör dess rätt förstådda och 
förnuftsenliga delning, samt ett rikligt förhål
lande mellan dess delar. Följakteligen innebär 
den nämda hufvudregcln för Statsmaktens organi
sation äfven (len fordran, att den till sin form 
må inrättas på ett sådant sätt, som ger den stör



sta sannolikhet derom, alt alla dess beslut ma 
blifva trogna uttryck af den allmänna, förnuftiga 
viljan.

Men det är vidare klart, alt Styrelsens beslut, 
om de ock utgöra trogna uttryck af den allmänna, 
förnuftiga viljan, likväl ej skulle i sjelfva verket 
kunna leda till uppnåendet af Statens bestämmel
se, om Styrelsen ej ägde tillräcklig fysisk kraft 
till deras utförande. Häraf uppkommer då, så
som den andra liufvudregeln för den tota
la Statsmaktens organisation, den fordran, 
att den bör organiseras på ett sätt, genom 
h v i 1 k e t den blir utrustad me d tillräcklig 
fysisk kraft till utförande af sina, i öfver- 
ensstämmelse med den allmänna, förnuf
tiga viljan fattade beslut, hvilket med andra 
ord innebär, att den bör vara försedd med till
räcklig styrka, för att kunna öfvervinna hvarje 
mot den allmänna möjligtvis stridande enskild 
viljas motstånd, eller att tvinga den enskilda 
viljan till undergifvenliet under den allmänna, då 
den förra ej frivilligt öfverensstämmer med den 
senare.

De här anförda äro de tvenne genom sjelfva 
den totala Statsmaktens begrepp gifna hufvud- 
fordringar, hvilka man har att göra gällande vid 
frågan om dess rätta och förnuftseniiga organisa
tion. Det är klart, att vi i båda dessa fordringar 
hetrakte Statsmakten såsom en Intelligens, en, 
vare sig enkel ellersammansatt, Personlighet. Dä 
hvarje intelligent varelses praktiska verksamhet 
innefattar tvenne väsendlliga momenter, nemligen 
först viljans inre sjelfbestämning, eller fat
tandet af ett beslut, och för det andra den 
yttre handlingen, eller det fattade bcslu-



tets utförande; sa måste dessa tvenne momen
ter förekomma äfven hos den Intelligens, som ut
gör den totala Statsmakten, oeh i utöfningen af 
dess verksamhet. De nämda tvenne hufvudfordrin- 
garne hafva afseende på dessa tvenne till Stats
maktens verksamhet hörande momenter: den förra 
har nemligen afseende på sjelfva fattandet af dess 
beslut; den senare åter på utförandet af dessa be
slut. Genom det fullkomliga uppfyllandet af den 
förra fordran får Styrelsen i alla sina beslut en 
karakter af vishet; genom uppfyllandet af den 
senare får den en karakter af kraftfullhet i 
deras verkställande. Alla de speciella stadganden, 
hvilka Konstitutionen i en Stat kan innehålla rö
rande den i sin helhet betraktade Statsmaktens 
organisation, dess delning mellan flera Myndighe
ter, och formerna eller vilkoren för dess utöfning, 
böra ej utgöra något annat, än speciella tilläin|j- 
ningar af dessa tvenne hufvudfordringar med af
seende på de särskilda hos ett visst Folk förekom
mande förhållanden. Men att göra denna speciella 
tillämpning tillhör ej den filosofiska Statsläran, 
hvilken blott bar att utveckla sjelfva Statens ide, 
dess allmänna, nödvändiga, för alla Stater gemen
samma väsende, med allt livad deraf omedelbart 
följer, men ej att ingå i betraktandet af de för 
särskilda Folk egna förhållanden. Deremot tillhör 
det Politiken, i detta ords ofvanföre angifna be
märkelse, att göra en sådan speciell tillämpning 
af de nämda båda hufvudfordringarne med af
seende på de särskilda hos ett visst Folk före
kommande förhållanden, och att således närmare 
bestämma huru den totala Statsmakten hos ett visst 
Folk bör organiseras, eller huru dess redan förut 
gifna organisation må kunna förbättras, for att



derigenom tillvägabringa ett så fullkomligt upp
fyllande af de nämda hufvudfordringarne för Stats
maktens organisation, som hos detta Folk i denna 
bestämda tidpunkt, och under närvarande förhål
landen, är möjligt. Endast så vida har den filoso
fiska Statsläran att uppgifva sjelfva grunderna äf- 
ven för denna tillämpning, att den bör gifva 
en ur Statens ide härledd indelning eller all
män öfversigt af de särskilda möjliga formerna 
af den totala Statsmaktens organisation, 
eller af livad man vanligen kallar de särskilda 
Regeringssä tten, med afseende på det, som är 
för livardera af dessa former väsendtligt, eller 
som utgör dess egentliga hufvudkarakter. Med 
denna undersökning komme vi i en senare afdel- 
ning af den lilosofiska Statsläran att sysselsätta oss.

Då vi betrakte den totala Regerings- eller 
Statsmakten, enligt dess här angifna begrepp, så
som omfattande hela den Makt, åt b vilken led
ningen och vården af ett Folks gemensamma an
gelägenheter är anförtrodd, så uppkommer vidare 
den frågan, huru långt denna Makt, i enlighet 
med förnuftets fordran, bör sträcka sin verksam
het, eller inom hvilka genom förnuftet ut
stakade gränser denna dess verksamhet bör 
tänkas innesluten. Det är lätt att inse den stora 
vigten af denna fråga. Om man nemligen när
mare granskar den åsigt, enligt hvilken man i 
nyare tider så ofta fattat Stålen endast under 
karakteren af en Rätts-anstalt, och i sitt begrepp 
om dess väsende ej velat upptaga något mera än 
detta; så finner man, att denna åsigt af Statens 
väsende stått i ganska nära sammanhang med far
hågan att antagandet af elt mera omfattande be
grepp om Statens väsende och ändamål skulle



gifva den offentliga Makten en anledning och en 
auktorisation att sträcka sin verksamhet alltför 
långt, eller att genom densamma störande inträn
ga inom den enskilda frihetens område, och ge
nom alltför många inskränkande och regle men
te rande föreskrifter hämma dess fria utveckling. 
Man har hiifvit föranledd till denna fruktan först 
och främst derigenom, att i forntidens Staler, en
ligt livad i det föregående hiifvit nämdl, den in
dividuella friheten ieke åtnjöt sin fulla rätt, och 
vidare derigenom, att äfven i nyare tider det 
uppgifna begreppet om det allmänna hästa så
som Statens ändamål ofta måst tjena till en före
vändning för despotismen, som sökt bemantla sina 
rätlskränkande åtgärder med deras föregifna oum
bärlighet för det allmänna bästa, eller i det all
männa bästas namn till välla t sig ett förmynder- 
skap öfver den enskilda verksamheten, hvarigenom 
uppkommit det slags förtryck, hvilket hiifvit öfver- 
klagadt under namn af för mycken Regering. 
Detta har man då trott endast derigenom kunna 
förekommas, att Staten betraktas biolt såsom en 
Rätts-anstalt, och att följaktligen Statsmaktens hela 
verksamhet inskränkes blott till sådana åtgärder, 
som oundgängligen erfordras för rättstillståndets 
bibehållande. Men det är endast genom ett groft 
missförstånd, som det här angifna, mera omfat
tande begreppet om Statens väsende och ändamål 
skulle kunna leda till en sådan obehörig, och för 
den individuella friheten störande, utvidgning af 
Statsmaktens verksamhet. Deremot om man i 
dess rätta betydelse fattar denna åsigt af Statens 
väsende, så ledes man derigenom äfven till be
greppet om en bestämd gräns för Statsmaktens 
verksamhet, en gräns, hvilken den ej skulle kunna



öfverskrida, utan alt komma, i strid med förnuf
tets nödvändiga fordran, oeli inom livilken gräns 
denna verksamhet alltid måste låta förena sig med 
den rätt förstådda individuella friheten. Vil je vi 
närmare göra oss reda för denna genom förnuftet 
bestämda gräns för Statsmaktens verksamhet, så 
kunne vi för detta ändamål anmärka, att då Stats
makten, enligt livad i det föregående blifvit nä rad t, 
måste tänkas såsom en Intelligens, en, vare sig 
enkel eller sammansatt, Personlighet, så måste 
den i sin verksamhet betraktas såsom bunden af 
samma allmänna Lagar, som gälla för livar je in
telligent varelses praktiska verksamhet. Dessa La
gar äro åter egentligen tvenne, nemligen först 
sjelfva den genom Sedlighetens idé gifna 
moraliska Lagen, såsom högsta regel för h varje 
intelligent varelses praktiska verksamhet, och för 
det andra livad vi kunne kalla Klokhetens Lag, 
som fordrar, att man i sin med Sedlighetens idé 
öfverensstämmande verksamhet skall handla på ett 
förståndsenligt eller ändamålsenligt sätt. Betrakte 
vi dessa tvenne Lagar i deras tillämpning på Stats
maktens verksamhet, så innebär den förra af dem, 
att Statsmakten aldrig må vidtaga några andra 
åtgärder, än sådana, som öfverensstämma med 
Sedlighetens idé, eller med den genom denna gif
na moraliska Lagen; den andra åter, att Stats
makten i sin med Sedlighetens idé öfverensstäm- 
mande verksamhet alltid bör handla ändamåls
enligt, det vill säga, på ett sätt, som i sjelfva 
verket leder till det fullkomligaste möjliga upp
nående af Statens bestämmelse, hvilket med andra 
ord är samma fordran, som den, att Statsmaktens 
verksamhet i alla sina yttringar bör vara i full 
öfverensstämmclse med Statens egen idé. Slats-



maktens liela verksamhet bör således alltid yttra 
sig i tull öfverensstämmelse, dels med Sedlighe
tens, och dels med Statens egen ide. Fattade i 
sin fullständiga betydelse innebära dessa tvenne 
fordringar tilisammanstagne en utstakning af den 
rätta gränsen för Statsmaktens hela verksamhet; 
och det röjer sig lätt vid en närmare undersök
ning, alt Statsmaktens verksamhet, så vida den 
icke öfverskrider den genom dessa fordringar be
stämda gränsen, alltid måste visa sig såsom fullt 
förenlig med den rätt uppfattade individuella fri
heten, samt att följaktligen möjligheten af den i 
det föregående yrkade fullkomliga harmonien mel
lan Staten och den fria enskilda verksamheten 
egentligen måste bero deraf, att dessa tvenne for
dringar verkligen iakttagas, eller att Statsmakten 
i sin verksamhet alltid stadnar inom den genom 
dessa förenade fordringar utstakade gräns. För 
att bringa detta till full tydlighet för oss, måste 
vi något närmare fästa vår uppmärksamhet på be
tydelsen och innehållet af de nämda fordringarne, 
samt på den genom dem bestämda gränsen för 
Sta tsmaktens verksamhet.

IIvad den förra af dem beträffar, så inne
bär den fordran, att Statsmaktens verksamhet 
skall öfverensstämma med Sedlighetens ide, 
först och främst att Regeringen i en Stat, lika 
väl som individen, är bunden af Rättvisans 
Lag, och att den följaktligen bör iakttaga dess 
bud, så väl i sitt förhållande till Statens egna 
medlemmar, som i sitt forhållande till andra, utom 
denna Stat varande individer eller Stater. I det 
förra hänseendet innefattar detta dels en fordran 
af en med Rättvisans ide öfverensstämmande ut
stakning af hvarje statsborgares rättssfer, och dels



en fordran af denna utstaknings orubbade bibe
hållande, livilket åter vill säga, att Regeringen 
b varken far tillåta någon annan att göra intrång 
inom någon samhällsmedlems rättssfer, eller sjelf 
vidtaga någon åtgärd, genom hvilken den skulle 
förnärma någon statsborgares rättighet. I vissa 
fall är väl Staten befogad att af individen fordra 
afståendet af en dess rättighet, i fall detta är 
oundgängligen nödigt för det Helas väl, eller för 
uppnåendet af Statens bestämmelse; men den är 
i sådana fall förpligtad att lern na den ifrågavaran
de individen fullt skadestånd för hvad han der- 
igenom förlorar. Så kan Staten med rätta fordra, 
att få inlösa någon del af en statsborgares egen
dom, då den för ett ändamål af stor och allmän 
vigt oundgängligen behöfver densamma, (t. ex. att 
inlösa den del af en statsborgares jordegendom, 
genom hvilken en allmänt nyttig kanal skall fram
gå, eller på hvilken en fästning skall anläggas 
o. s. v.); men den är då förbunden att betala dess 
fulla värde. Någon gång kan det väl hända, att 
Staten, för att bibehålla sjelfva sin existens, eller 
rädda sig undan en stor, öfverhängande fara, icke 
har någon annan utväg, än den, att tillegna sig 
och använda något, som tillhör en eller flera af 
dess medlemmar, och att således tillskynda dem 
en förlust, för hvilken den, åtminstone icke ge
nast, förmår hålla dem skadeslöse. I ett sådant 
sällan förekommande fall är det visserligen stats- 
borgarens pligt, att underkasta sig den for det 
Helas väl nödiga uppoffringen, under den förut
sättning, att Staten i dess utkräfvande icke förfar 
godtyckligt, eller med väld och mannamån; men 
äfven i ett sådant fall måste likväl Staten erkänna 
det för sin förbindelse, att åtminstone framdeles,



i fall det blir för densamma möjligt, ersätta hans 
förlust, sä vielt den enligt sin natur kan er
sättas. I det senare hänseendet äter innebär 
den nämda fordran af rättvisa, att Staten, äfven 
i sitt förfarande mot utom den varande individer 
och Stater, hör afhålla sig ifrån allt förnärmande 
af deras rättigheter. — Men det är icke endast 
denna fordran af rättvisa i Statsmaktens hela 
handlingssätt, som innehålles i den allmänna huf- 
vudregeln, att dess verksamhet i alla sina yttrin
gar hör öfverensstämma med Sedlighetens ide ; 
denna grundregel innefattar äfven den ytterligare 
fordran, att Regeringen aldrig må tillåta sig nå
gon sådan åtgärd, som, om den ock ej kan sägas 
utgöra en egentlig kränkning af någons rättighet, 
likväl i något annat hänseende strider emot den 
moraliska Lagen. Detta innebär, att Regeringen 
aldrig, for uppnåendet äfven af något i och for sig 
godt ändamål, må gå till väga på ett immoraliskt 
sätt, eller använda ololliga och mot den moraliska 
Lagen stridande medel. Den må t. ex. ej betjeua 
sig af ett lågt och oädelt spioneri-system; ej, då 
den är invecklad i krig mot en främmande Stat, 
lega lön mördare mot dess Regent o. s. v. Ofta 
har man väl velat afpruta mer eller mindre på 
denna fordran af en i alla Statsmaktens åtgärder 
iakttagen öfverelisstämmelse med Sedlighetens idé 
såsom alltför sträng: man har ofta velat anse Sta
ten befogad att, åtminstone någon gång eller un
dantagsvis, för det allmänna hästa vidtaga äfven 
sådana åtgärder, och beljena sig af sådana medel, 
som mer eller mindre öppet strida emot den 
moraliska Lagen. Men den filosofiska Statsläran 
kan ej annat än ogilla en sådan laxitet i den 
offentliga Moralen : den kan ej undgå att anse Sia-



ten, likasom individen, hunden af Sedlighetens 
ide, såsom innebärande den högsta af förnuftet 
uppgifna regel för all både enskild och offentlig 
verksamhet.

Om vi åter vilje närmare reflektera på den 
andra af de här ifrågavarande t venue fordringar
na, nemligen den, att Staten i hela sin verksam
het hör förfara ändamålsenligt, eller på ett 
sådant sätt, som i sjelfva verket leder till det full
komligaste möjliga uppnående af Statens bestäm
melse, så måste vi först och främst anmärka, att 
denna fordran låter tillämpa sig, dels på allt livad 
vi kunne kalla Statens negativa verksamhet, det 
vill säga den, genom hvilken Statsmakten söker 
förekomma eller undanrödja allt sådant, som står 
i strid mot Statens bestämmelse, och som således, 
i fall det ej undanröjdes, skulle förhindra, eller 
åtminstone försvåra, dess uppnående; och dels på 
Statens positiva verksamhet, det vill säga den, 
genom hvilken Statsmakten i egentlig eller positif 
mening verkar för det fullkomligaste möjliga upp
nående af Statens bestämmelse. Yi måste således 
betrakta den här ifrågavarande fordran i båda 
dessa hänseenden, för att göra oss full reda för 
dess betydelse.

Om vi härvid först reflektera på den förra 
eller negativa delen al Statens verksamhet, så 
finne vi, att det, som förhindrar eller försvårar 
uppnåendet af Statens bestämmelse, antingen kan 
vara något sadant, som, oberoende af den mensk- 
liga friheten, uppkommer genom naturorsaker, 
eller något sådant, som har sin grund i den 
menskliga friheten, nemligen i ett missbruk 
al densamma. I hänseende till det förra innebär 
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den här ifrågavarande fordran af ändamålsenlighet 
i Stålens verksamhet, atl Staten, för att icke 
ä ml a i nå islöst förspilla sin kraft, icke bör taga 
omedelbar befattning med undanrödjandet af nå
got sådant i en naturorsak grundadt ondt, som 
måste betraktas blott såsom enskildt, eller som 
icke står i något närmare sammanhang med 
det Hela, och som lika väl, eller kanhända ännu 
bättre, kan, utan Statens mellan koms t, afhjelpas 
go nom den enskilda fria verksamheten. Staten 
bör således här inskränka sin åtgärd till undan
rödjandet af ett sådant ondt, som står i något 
närmare sammanhang med det Hela, eller derpå 
äger något mera märkbart inflytande, och om 
livilket man ej med skäl kan vänta, att det, äf- 
ven utan Statens befattning dermed, skulle genom 
individernas enskilda verksamhet blifva undan
röjd t. Hvad åter beträffar det senare, eller det 
slags onda, som uppkommer genom ett missbruk 
af den menskliga friheten, så kan detta vara an
tingen ett på en gång ethiskt och juridiskt 
ondt, något, som på en gång strider emot Sed
lighetens idé och emot Rätts-ideen, d. v. s. en 
rättskränkning, eller ock ett blott ethiskt ondt, 
d. v. s. ett sådant missbruk af friheten, som väl 
strider emot Sedlighetens idé, men ej tillika emot 
Rätts-ideen, eller en sådan immoralisk handling, 
som ej innebär någon rättskränkning. Allt sådant 
missbruk af friheten, som innebär någon egentlig 
rättskränkning, måste Staten söka att förekomma 
eller undanrödja genom de funktioner, i b vilka 
den yttrar sig såsom Rätts-anstalt. På dessa halve 
vi i en senare afdeliiing af vår undersökning alt 
närmare fästa vår uppmärksamhet, då vi älven 
blifve i stånd att göra oss reda för de inskränk



ningar, livilka Staten, äfven i hänseende till denna 
del af sin verksamhet, måste underkasta sig, för 
att genom densamma motsvara den här ifråga
varande fordran af ändamålsenlighet. Hvad åter 
beträffar det blott ethiska onda, så är Staten väl 
berättigad och förbunden att genom sin omedel
bara och direkta verksamhet hämma sådana gröfre 
yttringar af immoralitet, som kunna sägas inne
bära ett rubbande, eller åtminstone ett under- 
gräfvande, af Statens egen sedliga grundval; (hviika 
handlingar likväl, då man närmare undersöker 
förhållandet, i sjeifva verket kunna subsumeras 
under begreppet af rättskränkuingar i detta ords 
vidsträcktaste bemärkelse, i det hänseende, 
att de kunna sägas innebära en kränkning af en 
Statens rätt, ett åsidosättande al hvad Staten 
är berättigad att af sina medlemmar fordra). Men 
livad deremot beträffar det slags ethiska onda, 
som är jemföreisevis af mindre betydlig inflytelse 
på Staten, och icke kan sägas i egentlig mening 
innebära ett rubbande eller undergräfvande af dess 
sedliga grundval, måste Staten, för att icke göra 
intrång inom den individuella frihetens område, 
och derigenom handla emot sin bestämmelse, af- 
håIla sig ifrån omedelbart eller direkt hämmande 
åtgärder, och endast söka att på ett medelbart 
eller indirekt sätt förekomma eller undanrödja äf
ven detta slags onda, nemligen genom allt livad 
den kan och hör göra för befrämjandet af Folkets 
intellektuella, sedliga oeh religiösa bildning.

Om vi åter fäste vår uppmärksamhet på den 
andra delen af Statens verksamhet, eller den, 
genom hvilken den söker att på ett positift sätt 
befrämja uppnåendet af Statens bestämmelse, så 
visar denna verksamhet sig åter såsom tvåfaidig*



Den utgöres nein ligen al' alla cle åtgärder, genom 
livilka Staten på ett positift och direkt sätt söker 
befrämja utvecklingen, dels at‘ Nationens indu
striella, och dels af dess andeliga Iif. I af- 
seende på båda dessa delar af Statens verksamhet 
har den här nämda fordran af ändamålsenlighet 
en ganska vigtig betydelse och tillämpning. Då 
nemligen den fortgående utvecklingen af ett Folks 
hela andeliga och industriella lif ieke kan ske ge
nom något annat än samhällsmedlemmarnes egen 
fria verksamhet, och då den följaktligen icke 
genom yttre tvång kan åstadkommas eller fram- 
drifvas, så är klart, att Staten skulle handla emot 
sin bestämmelse, de.t vill säga, hindra eller för
svåra utvecklingen af Folkets andeliga och indu
striella lif, i stället för att befrämja den, om den 
tilläte sig att genom ett för långt drifvet reglemen- 
terande utöfva ett förmynderskap Öfver den en
skilda verksamheten, och inskränka den inom allt
för trånga gränser. Häraf följer, att alla Statens 
positiva åtgärder, vare sig för den högre odlin
gens, eller för industriens och national-välmågans 
befrämjande, böra vara sådana, som i, sjelfva ver
ket gynna och befrämja den enskilda fria verk
samheten. Staten har att uppmuntra den enskilda 
verksamheten, öppna tillfällen Lill dess fortgående 
utveckling, och så vidt den förmår, lätta för den
samma begagnandet af dessa tillfällen; men den 
bör likväl i allmänhet ej tvinga till deras begag
nande, och ej genom alltför noggranna föreskrifter 
bestämma, huru eller på hvilket sätt man skall 
af dem begagna sig. Del ta innebär i hänseende till 
den del af Statens verksamhet, som rör vården 
af Folkets andeliga lif, att Staten icke bör vid
taga några sådana åtgärder, som skulle leda till
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cn för odlingens framskridande hinderlig inskränk
ning af tanke- oeh samvetsfriheten, samt af den 
dernied sammanhängande yttrande rätten; i hän
seende äter till utvecklingen af Folkets industriella 
lif, att Staten i sin verksamhet för industriens 
och national välmågans befrämjande bör alhälla sig 
ifrän alla sädana stadganden, som skulle hämma 
industriens fria lif. Men att göra en närmare til
lämpning af denna regel, hvilken här blott kun
nat i allmänhet angifvas, mäste Öfverlemnas ät 
den speciella undersökningen om Statsförvaltnin
gens särskilda funktioner, pä hviika vi längre 
fram hafve att fästa vär uppmärksamhet. Man 
har här att sä väl i hänseende till den intellek
tuella, sedliga, religiösa och estetiska bildningen, 
som i hänseende till alla särskilda arter af indu
striell verksamhet, väcka den frägan, huru längt 
Sia ten rätteligen bör sträcka sina uppmuntrande 
eller befrämjande ätgiirder; huruvida det t. ex. är 
ändamålsenligt att den genom publikt understöd 
söker upphjelpa en näringsgren o. s. v. Det till
hör den administrativa klokheten att medelst en 
tillämpning af den här angifna allmänna regeln i 
hvarje särskildt fall, med afseende på förhanden- 
~\arande omständigheter oeh förhållanden, rätt be
svara denna fråga. Af det här anförda kunue vi 
emedlertid åtminstone draga den allmänna slut
satsen, att Staten ieke bör på ett naturstridigt sätt 
genom sina stadganden söka framtvinga ett slags 
artificiellt lif eller skenlif, det vill säga ett så
dant, som ej hos ett Folk naturligen uppkommer 
och utvecklar sig ur dess medlemmars individuella 
anlag, och i öfverensstämmelse med detta Folks 
hela belägenhet. Det kan endast tillhöra Staten 
att genom sin omvårdnad befordra och under



stödja don för ott Folk naturliga utvecklingen af 
dess verksamhet, att så vidt det ulan den indivi
duella frihetens förnärmande låter sig göra, samla 
denna verksamhets redan förhanden varande sprid
da elementer, rigta dem på ett gemensamt mål, 
och dcrigenom tillika gifva dem den ökade styr-* 
ka, som koncentrerade och sammanverkande kraf
ter alltid äga i jemförelse med isolerade eller 
splittrade. Statens åtgärd bör således blott bestå 
i att till en kraftfullare verksamhet väcka det fria 
lif, som redan inom Staten finnes och sträfvar 
att utveckla sig; men ej att genom strängt regle- 
menlerande och inskränkande föreskrifter binda 
och qväfva det. Lifvet låter sig ej mekaniseras, 
utan att just derigenom såsom lif förstöras. Sta
ten måste, så vidt den förstår sig sjelf och sin 
bestämmelse, vara detta lifs beskyddare och vår
dare, men ej dess tyrann, och ej tro sig genom 
sina föreskrifter kunna ersätta det, der det saknas, 
eller der det i sin fria utveckling blifvit häm-> 
madt.

Om det är en nödvändig förnuftets fordran, 
att Statsmakten i hela sin verksamhet må hålla 
sig inom den gräns, hvilken bestämmes genom 
de här nämda tvenne Lagarne, eller som är det
samma, dels genom Sedlighetens, och dels genom 
Statens egen ide; så blir det i anledning derafen 
vigtig uppgift för Statsförfattningen, som har att 
bestämma den totala Statsmaktens form och orga
nisation, att bestämma denna på ett sätt, som ger 
den största möjliga säkerhet , eller åtminstone 
sannolikhet derom, att den i hela sin verksamhet 
aldrig må öfverskrida den genom de nämda Lagarne 
utstakade gränsen, men dercmot inom densamma 
verka med all möjlig och till det fullständiga upp



nåendet af Statens bestämmelse erforderlig kraft. 
Men denna uppgift sammanfaller, då den till sin 
egentliga betydelse närmare betraktas, med den 
redan förut uppställda fordran, att Statsmakten 
bör organiseras på ett sätt, som ger den mest 
grundade förhoppning derom, att den i alla sina 
beslut och åtgärder må blifva ett troget uttryck 
af den till sin natur allmänna, förnuftiga viljan.

I nära sammanhang med hvad här blifvit 
nä md t, rörande den dels genom Sedlighetens ide, 
dels genom Statens egen ide och bestämmelse ut
stakade gränsen för Statsmaktens verksamhet, står 
älven frågan om det verkningssätt, af hvilket 
Statsmakten i de åtgärder, hvilka den inom den
na gräns vidtager, har att betjena sig. Frågan 
blir härvid egentligen den, huruvida Statsmakten 
i hela sin verksamhet, och för alla sina ändamåls 
måls uppnående, bör använda yttre tvång, och 
huruvida således Staten i alla yttringar af sin 
verksamhet bör äga karakteren af en Tvångs- 
a nsta It, eller huruvida den till äfventyrs, åt
minstone i en del af sina funktioner, bör verka 
på något annat sätt än genom yttre tvång. Vårt 
svar på denna fråga kan, i anledning af det hit
tills anförda, ej biilva något annat än det följande. 
Så vida det hör till sjelfva begreppet af en Häf
tighet, att den i enlighet med förnuftets fordran 
kan genom tvång göras gällande, och mot allt 
främmande intrång försvaras, så är klart, att Sta
ten i de yttringar al dess verksamhet, b vilka 
omedelbart åsylta rättstillståndets stadgande och 
bibehållande, måste äga att använda tvingande 
åtgärder. Då medieminarne af ett Folk förenas 
till en Stat, inom hvilken hvar och en erhåller 
sin bestänull utstakade lättssfer, förbinder sig Sta



ten alt cfriot allt främmande intrång skydda den
na hvars och ens rättssfer. Genoru sitt inträdande 
i en Stat måste individen Länkas hafva afsagt sig, 
åtminstone för de flesta fall, den enskilda ulöf- 
ningen af sin försvarsrätt; han behåller den en
dast i hänseende till de mindre ofta förekomman
de fall, i hvilka Staten ieke formår skydda ho
nom. I hänseende till alla andra fall kan hans 
försvarsrätt sägas vara öfverflyttad på Staten, hvil
ken således blir både berättigad och förbunden 
att vidtaga de tvingande åtgärder, hvilka erfordras 
för att mot allt intrång skydda livarje samhälls
medlems rättssfer. Häraf följer da, att Staten i 
de funktioner, i hvilka den yttrar sig under karak- 
teren af en egentlig Rätts-anstalt, måste komma 
att äfven i sitt verkningssätt visa sig såsom en 
Tvångs-anstalt. Derföre hafva ock de, som vid 
frågan om Statens väsende och ändamål tänkt den 
endast såsom en Rätts-anstalt, så vidt de varit 
lidit konseqvente, i hänseende till dess verknings
sätt ieke kunnat betrakta den annorlunda, än en
dast såsom en Tvångs-anstalt. Då man åt«r ut
går ifrån ett högre och mera omfattande begrepp 
om Statens väsende och bestämmelse, eller då 
man i detta begrepp upptager, icke blott utsta
kandet och skyddandet af samhällsmedlemmarnes 
rättigheter, utan äfven omvårdnaden om den lort- 
gående utvecklingen af Folkets liela andeliga och 
industriella lif, så måste man lätt inse, att om 
Staten i de yttringar af dess verksamhet, i hvilka 
den har karakteren af en Rätts-anstalt, måste be- 
tjena sig af yttre tvång till det införda rättstill
ståndets bibehållande, kan den deremot i de funk
tioner, genom hvilka den söker befrämja Folkets 
andeliga odling och sinnliga välstånd, icke ensamt,



och icke ens hufvudsakligen, tankas äga karakle- 
ren af en Tvångs-anslalt. Ehuru Stalen äfven här, 
åtminstone i hänseende till cle yttringar af cless 
verksamhet, genom hvilka den söker undanrödja 
de af naturorsaker uppkomna hindren för odlingen 
och national-väimågan, är befogad att stadga vissa 
föreskrifter, till hvilkas iakttagande den, så vida 
det för ändamålets uppnående erfordras, kan tvinga 
sina medlemmar, så har den dock att i den del 
af dess verksamhet, genom hvilken den söker på 
ett positift sätt befrämja det andeliga och indu
striella lifvets utveckling, långt mindre yttra sig 
såsom tvingande, än såsom uppmuntrande, under
stödjande eller belönande o. s. v.: den bör här i 
allmänhet lemna det fritt åt sina medlemmar att 
mer eller mindre begagna sig af de genom Sta
tens försorg beredda tillfällen till bildning och 
industriell förkofran. Äfven ifrån denna del af 
Statens verksamhet äro väl icke alla tvingande åt
gärder helt och hållet uteslutne. Så är t. ex. Sta
ten visserligen berättigad att genom tvång till
hålla föräldrar att förskaffa sina barn åtminstone 
den grad af bildning, hvilken Staten med rätta 
kan fordra af alla sina medlemmar, eller hvilken 
oundgängligen erfordras, för alt kunna uppfylla 
en slatsborgares pligter. Men de tvingande åtgär
der, hvilka Staten i hänseende till denna sin posi
tiva verksamhet kan böra vidtaga, äro dock gan
ska få: de äro inskränkte inom en ganska trång 
krets genom den redan nämda fordran, att Sta
ten icke må genom ett för långt drifvet reglemen- 
terande hämma clet andeliga och industriella lif
vets fria utveckling, i stället för att befrämja den. 
Samma fordran, fattad i sin fullständiga betydel
se, bestämmer äfven den rätta gränsen för Statens



uppmuntrande, understödjande eller belönande åt
gärder; oeh det tillhör en vis Regering att, med 
afseende på speciella omständigheter och förhål
landen, i alla särskilda fall rätt tillämpa denna 
fordran , och således afgöra lmru långt Staten 
bör sträcka sin befattning, och huru mveket den 
deremot bör öfVerlemna ut den enskilda om tan
kan och verksamheten.

I sammanhang härmed må anmärkas, att 
det blott varit småningom, förmedelst rätts- oeh 
sam häl Isbegreppens fortgående utveckling, som Sta
ten, eller den i dess namn handlande Regeringen, 
kunnat höja sig till ett fullt redigt begrepp om 
den totala Statsmaktens här angifna väsende och 
hufvudkarakterer, om den rätta, genom förnuftet 
utstakade gränsen för dess verksamhet, samt om 
det verkningssätt, hvilket den i sina särskilda 
funktioner bör använda. I de äldsta, ännu ofull
komligt utbildade Staterna uppfattades begreppet 
om det rättstillstånd, b vilket genom den borger
liga Samhällsföreningen bör införas och bibehållas, 
ännu blott på ett ganska ofullkomligt sätt. Sta
ten var till en början nästan endast en förening 
till försvar emot yttre fiender, eller till afvärjan- 
det af deras mot hela Folket rigtade anfall ; h var
emot det, i hänseende till samhällsmedlemmarnes 
egna, inbördes förhållanden, i de llesta fall var 
öfverlemnadt åt dem sjelfva att , utan Statens 
mellankomst, genom frivillig öfverenskommelse 
eller förlikning slita de dem emellan uppkomman
de rättstvister, samt att genom sjellförSvar af\ärja 
rättskränkningår, oeh medelst en ofta genom liera 
generationer fortsatt sjelfhämd bestraffa lidna oför- 
rätter. Genom Statens framskridande utbildning 
vidgades småningom begreppet om Statsmaktens



verksamhet, sa att den började få cn mera om
fa Ilande betydelse. Staten började betraktas så
som ämnad, ieke blött att försvara sina medlemmar 
emot yttre fiender, utan iifven att slila de dem 
emellan uppkommande rältstvister , oeh att al- 
hålla dem ifrån rätlskränkuingar mot livarandra, 
samt derjemte att befrämja deras odling och väl
stånd. Men man öfvergick härvid snart till den 
i det föregående nämda förvillelsen, att sträcka 
Statens verksamhet utöfver dess rätta gräns, eller 
att uppfatta denna dess verksamhet på ett sådant 
sätt, att den individuella friheten i mer ellei; 
mindre betydlig mån förnärmades. Yi halve här 
sökt att undanrödja denna förvillelse, och att ur 
sjelfva Statens idé härleda den rätta, med den 
individuella friheten fullt förenliga bestämningen 
af den totala Statsmaktens begrepp, samt af dess 
genom förnuftet utstakade gräns, och af dess verk
ningssätt inom denna gräns.

Af det, som här i allmänhet blifvit liänidt 
rörande den totala Regerings- eller Statsmakten, 
kunne vi äfven härleda en bestämning af de vä* 
sciultliga funktioner, livilka den innefattar, 
eller af de hufvudafdelningar, i livilka hela dess 
verksamhet för reflexionen delar sig. Då vi vi 1 je 
taga en allmän öfversigt af dessa, måste vi först 
ocli främst anmärka, att Statsmaktens verksamhet 
kan betraktas, dels i formellt, dels i ma
teriellt hänseende. Man betraktar den i for
mellt hänseende, då man reflekterar på sjelfva 
arten af dess verksamhet, utan alt göra al* 
seende på dess innehåll ocli föremål; hvaremot 
man betraktar den i materiellt hänseende, då muu



fäster sin uppmärksamhet på dess innehåll och 
föremål. Härigenom bestämmas således tvcnne 
synpunkter, ur hvilka man kan betrakta Stats
makten, för att få en öfversigt af dess funktioner, 
eller t venue indelningsgrunder, efter h vilka nian 
kan indela dessa funktioner.

Betrakte vi då Statsmakten först i formellt 
hänseende, så måste vi, för att få en öfversigt af 
dess väsendtliga funktioner, erinra oss, att Stats
makten måste tänkas såsom en Intelligens, och att 
den derföre i hela sin verksamhet kommer att 
yttra sig såsom en sådan. Så vida det nu tillhör 
hvarje intelligent varelse att först och främst för 
sig stadga de allmänna grundsatser eller principer, 
efter hvilka den i särskilda fall skall handla, och 
att derefter, i anledning af dessa allmänna grund
satser, eller medelst en tillämpning af dem, i 
livarje särskildt förekommande fall fatta ett be- 
stämdt beslut, och bringa detta Lill verkställighet; 
så måste detta gälla äfven om Statsmakten. Med 
afseende derpå kunne vi således ifrån hvarandra 
åtskilja tvenne hufvudsakligt olika funktioner eller 
yttringar af dess verksamhet. Den första af dessa 
blir ne ml igen den, genom hvilken Statsmakten 
stadgar och antager de allmänna grundsatser eller 
regler, efter hvilka den i särskilda förekommande 
fall skall förfara: hvarje sådan allmän regel får 
namn af en Lag: följaktligen blir denna funktion 
den, i hvilken Statsmakten yttrar sig såsom Lag
stiftande Makt. Den andra funktionen blir åter 
den, genom hvilken Statsmakten, i särskilda före
kommande fall, fattar bestämda beslut, och utför 
dessa beslut: i denna yttring af sin verksamhet 
kan Statsmakten kallas Handhafvande Makt i 
detta ords vidsträcktaste bemärkelse. Denna se



nare funktion delar sig fiter i tvenne, mellan hvil- 
ka Åtskillnaden dock icke är rent formell, utan 
tillika beror af deras innehåll. Den ena af dessa 
utgör Domare-maktens funktion, eller Lag- 
skinning i detta ords egentliga betydelse; den 
andra åler omfattar hela den verksamhet, i livil
ken Statsmakten yttrar sig såsom livad man plägar 
kalla Administratif Makt, eller Regering i 
detta ords inskränktare bemärkelse. Domare
maktens funktion består uti att, medelst en til
lämpning af de allmänna Lagarne på speciella före
kommande fall, dels slita rättstvister, eller när
mare bestämma livars och enS- rättssfer, och dels 
skydda densamma mot rättskränkningar. Till Rege
ringen åter i ordets inskränktare bemärkelse, 
eller till den egentliga Administrativa Mak
tens funktion, måste vi hänföra alla de för öfrigt 
ganska mångfaldiga och olikartade yttringar af 
Statsmaktens verksamhet, i hvilka den hvarken 
handlar såsom lagstiftande, eller såsom i egentlig 
mening lagskipande: dessa yttringar af Statsmak
tens verksamhet kunna äter bestå, dels i sjelfva 
fattandet af sådana beslut, och utfärdandet af så
dana stadganden, som synas lämpligast till upp
nående af Statens bestämmelse, och dels i de åt
gärder, hvilka erfordras, för att bringa dessa be
slut och stadganden till verkställighet. Hvad vi 
här kalle Regering i ordets inskränktare bemär
kelse åtskiljer sig ifrån den lagstiftande Maktens 
funktion derigenom, att den förra icke, i likhet 
med den senare, sysselsätter sig med stadgandet 
af allmänna Lagar, utan med fattandet och 
verkställandet af bestämda, individuella be
slut; ifrån Domare-maktens funktion åtskiljer den 
sig åter, dels derigenom, att dess beslut och på-
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bud icke alltid kunna betraktas såsom egentliga 
tillämpningar at* en förut gifven allmän Lag; dels 
derigeuom, att dess åtgärder till en stor del ieke 
omedelbart hafva afseende på rättstillståndets bi
behållande, utan på de öfriga till Statens totala 
bestämmelse hörande momenter; och dels ändte- 
ligen derigenom, att dess funktion icke, i likhet 
med Domare-maktens, består endast i fattandet 
oeli afknnnandet af vissa beslut, utan tillika om
fattar det verkliga utförandet, så väl af de ge
nom Domare-makten afkunnade besluten eller do- 
marne, som af den administrativa Maktens egna 
påbud.

Om vi åter betraktc Statsmaktens verksamhet 
i materiellt hänseende, så finne vi först och 
främst, likasom vid den formella indelningen, 
tvenne hufvudfunktioner, hvi 1 ka den omfattar. Då 
det nemligen i verkligheten gifves flera koexiste- 
rande, sjelfständiga Stater, hvilka naturligen kom
ma i en mer eller mindre Ii (lig beröring och för
bindelse med hvarandra, så blir deraf en följd, 
att en Stat måste betraktas, dels såsom ett sär- 
skildt, sjeifbeståeiide Helt, eller med afseende på 
sina egna inre förhållanden, och dels i sitt för
hållande till andra utom den varande Stater, äfven- 
som till utom den varande individer. Härigenom 
delar sig Statsmaktens hela verksamhet i tvenne 
bufvudafdelningar, af hvilka den ena kan kallas 
den inre, den andra åter den yttre Statsförvalt
ningen,

livad den inre Statsförvaltningen be
träffar, så har man, för att få en allmän öfver- 
sigt af de till densamma hörande funktioner, in
delat dem på flera olika sätt. En af de vanliga
ste bland dessa indelningar har varit den, enligt



livilken nian sammanfört alla till den inre Stats
förvaltningen hörande funktioner under de trenne 
benänmingarne , Justice, Finans och P o 1 i s. 
Denna indelning är dock i det hänseende ofull
komlig, att den dels icke är grundad pä någon 
egentlig princip, och dels icke blir fullständig eller 
uttömmande annorlunda, än under det v ilkor, att 
man tager ordet Polis i en alltför vidsträckt, och 
tillika blott négatif bemärkelse. Man måste nem- 
ligen, om denna indelning skall kunna omfatta 
allt det, som hör till den inre Statsförvaltningen, 
taga ordet Polis i den vidsträckta bemärkelse, att 
man Lill densamma hänför alla de Ull den inre 
Statsförvaltningen hörande åtgärder, hvilka icke 
kunna subsumeras under begreppen af Justice 
och Finans. Derigenom åter nödgas man under 
detta namn af Polis sammanfatta en mängd af all
deles olikartade funktioner. De åtgärder t. ex., 
hvilka en Regering kan vidtaga till den högre od
lingens befrämjande, komma att efter denna åsigt 
hänföras till Polisen, lika väl som de, hvilka vid
tagas för att efterspana och upptäcka brottslingar, 
eller för att förekomma allehanda oordningar på 
offentliga ställen, vägar, gator o. s. v. Vill man 
undvika detta sammanblandande af helt och hål
let olikartade yttringar af Statsmaktens verksam
het, så måste man på något annat sätt indela de 
till den inre Statsförvaltningen hörande funktio
ner. Om denna indelning icke skall blifva god
tycklig, utan en sådan, som är med nödvändig
het gifven, och grundad på en verklig princip, 
så kan man ej härleda den af något annat, än 
funktionernas förhållande till det ändamål, för 
hvilket Statsmakten verkar. Med afseende härpå 
kunna nemligen den inre Statsförvaltningens funk-



tioner vara antingen sådana, genom livilka Stats
makten verkar omedelbart och direkt för upp
nåendet af Statens bestämmelse, eller sådana, ge
nom Ii vilka den blott på ett medelbart sätt 
verkar for uppnåendet af Statens bestämmelse. 
Ilvad de förra beträffar, så måste dessa hafva af- 
scende på alla de momenter, hvilka i det före
gående blifvit nämde såsom liggande i begreppet 
om Statens fullständigt uppfattade bestämmelse. 
Då nu dessa momenter äro trenne, emedan >i 
måste tänka oss Staten såsom en Förening, åsyf
tande att, under skydd af ett stadgadt rättstill
stånd, befrämja den fullkomligaste möjliga ut
veckling af ett Folks både högre eller an de liga, 
och lägre eller industriella verksamhet, så få 
vi trenne häremot svarande funktioner, genom 
hvilka Statsmakten liar att omedelbart verka 
för uppnåendet af Statens bestämmelse. Den för
sta af dessa är nemligen den, som åsyftar upp
rättandet och bibehållandet af ett tryggadt rätts
tillstånd, eller hela den funktion, i hvilken Sta
ten visar sig under karakteren af en Rätts-anstalt: 
vi nämne denna funktion först, emedan införandet 
och bibehållandet af ett rättstillstånd är det för
sta och mest i ögonen fallande af det, som Sta
ten måste tänkas åsyfta, och derjemte utgör det 
oundgängliga vilkoret för både de andeliga och 
de materiella krafternas utveckling. Såsom den 
andra liufvudfunktionen kunne vi vidare nämna 
den, som har alseende på utvecklingen af Folkets 
industriella verksamhet i alla dess yttringar, 
eller med andra ord den, som åsyftar befräm
jandet af Folkets sinnliga välstånd. Den tredje 
ändteligen är den, som åsyftar utvecklingen af 
alla ett Folks högre, andeliga krafter, eller



främjandet af dess intellektuella, sedliga, religiösa 
och estetiska bildning. Till dessa trenne funktio- 
ner, genom hvilka Statsmakten ©medelbart ver- 
kar för uppnåendet ar Statens bestämmelse, måste 
vi ytterligare lägga dem, genom kivilka Statsmakten 
blott medelbart verkar för uppnåendet af Sta
tens bestämmelse. Härmed åter mena vi de funk
tioner, som röra anskaffandet ocb förvaltandet af 
de medel och tillgångar, hvilka i Staten er
fordras för hela dess verksamhet, och hvilka 
den således både i den inre och yttre Statsförvalt
ningen har att använda. Dessa funktioner till
samma nstagne upptaga hela omfånget af den inre 
Statsförvaltningen. 11 vardera af dem delar 
sig åter i flera speciellare afdelningar, på hvilka 
vi längre fram, vid den särskilda och närmare 
undersökningen om Statsförvaltningen och dess vä- 
sendtliga momenter, få tillfälle att fästa vår upp
märksamhet.

Med den yttre Stalsförvaltningen mena 
vi, enligt livad dess namn antyder, hela den Stats
maktens verksamhet, hvilken har afseende på Sta
tens förhållande till allt utom den varande, och 
hvilken således måste åsyfta att i hänseende till 
dessa Statens förhållanden till allt utom den va
rande verka för det fullkomligaste möjliga upp
nående af dess bestämmelse. Nu kan en Stat möj
ligtvis komma i något förhållande, så väl till främ
mande, utom den varande individer, som till 
utom den varande Stater. Derigenom delar sig 
hela den yttre Statsförvaltningens funktion i t ven ne 
häremot svarande afdelningar, af hvilka likvälden, 
som rör Statens förhållande till individer utom 
den, är jemförelscvis långt mindre vigtig, änden, 
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som rör dess förhållande till utom den varande 
Stater. Denna senare åter delar sig, med afseende 
på de t venue olika förhållanden, i hvilka en Stat 
kan stå till en annan, i tvenne nja afdelningar, 
af hvilka den ena rör fr edsförhål landet, den 
andra åter krigsförhåliandet mellan koexiste- 
rande Stater. Undersökningen om detta en Stats 
tvåfaldiga förhållande till andra Stater kommer 
naturligen att utgöra den fdosofiska Statslärans 
sista afdelning, samt att bereda öfvergången till 
begreppet om ett Statssystem, hvilket i sin 
största omfattning och fullkomligaste utbildning 
skulle utgöra det allmänna mens k lig a Sam
hället, ett begrepp, hvars utveckling måste biif- 
va hela Samhällslärans slutpunkt och fulländning.

Då det är genom alla de härnämda, till den 
inre och yttre Statsförvaltningen hörande funktio
ner, som Statsmakten måste yttra sin verksamhet, 
så måste den speciella undersökningen om dessa 
Statsförvaltningens funktioner blott komma att ut
göra en tillämpning af det här i allmänhet an- 
gifna begreppet om Statens Styrelse, eller om den 
i hela sin omfattning betraktade Statsmakten. Det 
är först genom denna dess tillämpning på de sär
skilda yttringarne af Statsmaktens verksamhet, 
som detta begrepp för oss kan vinna sin fulla 
klarhet, eller framträda i sin fullständigt fattade, 
speciella betydelse.

Statens ursprung.
Vi liafve hittills fästat vår uppmtirksamhet 

på Statens i allmänhet betraktade väsende, och på 
de dermed närmast sammanhängande begreppen



om Statens beståndsdelar , och om dess Styrelse, eller 
den i sin helhet tänkta Statsmakten. Vi måste 
nn vidare reflektera derpå, att hvarje verklig, i 
erfarenheten förekommande Stat måste utgöra en i 
en bestämd tid framträdande, mer eller mindre 
fullkomlig realisation af Statens ide. Med afseende 
härpå kan man vid frågan om hvarje i erfaren
heten förekommande Stat reflektera, dels på dess 
ursprung i en bestämd tid, och dels på den 
i tiden fortgående utvecklingen af dess 
lif. Båda dessa punkter måste vi då här när
mare betrakta, så vidt de nemligen höra till den 
filosofiska Statsläran.

Hvad först och främst beträffar frågan om 
Statens ursprung, så har denna i synnerhet i 
nyare tiders statsfilosofiska undersökningar blifvit 
mycket omtvistad, och på flera olika sätt besvarad: 
tvisten har der vid hufvudsak ligen handlat om 
huruvida Staten bör tänkas såsom grundad på ett 
Fördrag eller ej, samt i det förra fallet, huru, 
eller under livilka bestämningar, detta så kallade 
Statsfördrag bör tänkas. Denna fråga är ej blott 
i theoretiskt hänseende af vigt: den har äfven 
fått en stor praktisk vigt genom de slutföljder 
man af dess besvarande dragit i afseende på tien 
dermed nära sammanhängande frågan om ett Folks 
rättighet att så väl ifrån början bestämma, som 
ock under tidernas lopp förändra sin Författning 
och Styrelse.

Vi måste i hänseende till denna fråga först 
och främst anmärka, att den kan tagas i t venue 
olika betydelser, hvilkas bestämda uppfattande och 
åtskiljande ifrån hvarandra oundgängligen föruL- 
sättes lör frågans rätta besvarande, samt att deras 
förvexling eller sammanblandning i sjelfva verket



utgjort tien närmaste anledningen till en stor del 
af dt; tvister, livilka rörande detta ämne blifvit 
1‘örde. Frågan om Statens ursprung kan nemligen 
tagas antingen i historisk, eller i filosofisk 
betydelse. Man fattar den i historisk betydelse, 
då man fäster sin uppmärksamhet på en eller liera 
af de i verkligheten gifna äldre och nyare Sta
terna, för att undersöka huru dessa, eller nå
gon af dem, verkligen uppkommit, hvilken fråga 
måste besvaras genom historisk forskning, så långt 
denna kan gå tillbaka, eller åtminstone, der den 
af brist på säkra underrättelser måste stadna, ge
nom sannolika slutsatser, drague af Folkens tidiga
ste historiskt kända öden, samt deras äldsta tradi
tioner och minnen. Deremot fattar man frågan 
i en filosofisk betydelse, då man undersöker 
huru en Stat enligt förnuftets fordran bör tänkas 
uppkomma, eller huru man har att tänka sig det 
rätts- och förnuftsenliga ursprunget af en Stat, 
utan att dervid göra afseende på huruvida Here 
eller färre af de i erfarenheten gifna Staterna i 
sjelfva verket uppkommit på detta rättsenliga sätt. 
Man finner lätt, att dessa båda frågor, eller dessa 
bada betydelser af frågan om Statens ursprung, 
oaktadt de visserligen stå i ett sammanhang med 
hvarandra, likväl äro väsendtligen åtskilda. Det 
är vidare klart, att den historiska frågan om Sta
tens ursprung faller inom den historiska forsknin
gens område, och blott genom denna kan besva
ras. Den filosofiska Statsläran har deremot att 
fatta frågan i dess filosofiska betydelse, och det 
kan endast vara till ytterligare upplysning, eller 
till en bekräftelse af den filosofiska undersöknin
gens resultater, som den har att göra ett visst af-



seende äfven på det, som ligger inom den histori
ska forskningens område.

De Tänkare, hvilka i äldre och nyare tider 
fattat denna fråga i dess filosofiska betydelse, 
liafva på flera olika sätt besvarat den: emedlertid 
låta likväl alla dessa skiljaktiga meningar ytterst 
hänföra sig till tvenne hufvudsakligt åtskilda åsig- 
ter, hvilka blott förekommit och blifvit framställde 
under flera olika modifikationer. Man har nem- 
ligen antingen betraktat Staten helt och hållet så
som en produkt af den m e n s k 1 i ga fr i he t e n, i 
hvilket fall man tänkt den såsom grundad på en 
frivillig ö f ver c n s kom me Is e, ett Stats för
drag; eller ock har man, utan att antaga nå
got sådant Fördrag, tänkt den såsom grundad på 
en af den menskiiga friheten oberoende nödvän
dighet, eller såsom med nödvändighet uppkom
men af den menskiiga naturen, och af menniskor- 
nas förhållanden till hvarandra. De, som antagit 
den förra af dessa åsigter, liafva utgått ifrån be
greppet om ett naturtillstånd, såsom ett före 
den borgerliga Samhällsföreningen gifvet tillstånd 
af rättslöshet och osäkerhet, ehuru de åtskilt sig 
ifrån hvarandra genom de mer eller mindre mörka 
skildringar de gifvit af detta naturtillstånd; och 
de liafva, under förutsättning af ett sådant, tänkt 
sig den borgerliga Samhällsföreningen såsom grun
dad på ett Fördrag, åsyftande att genom en be
stämd utstakning af hvars och ens rältssfer, och 
dess skyddande mot allt främmande intrång, upp- 
liäfva naturtillståndets osäkerhet, eller införa och 
bibehålla ett stadgadl rättstillstånd. De åter, som 
varit af den andra meningen, liafva antingen helt 
och hållet förkastat, eller åtminstone icke lie- 
Stämdt och uttryckligen antagit, begreppet om ett



sådant naturtillstånd före all borgerlig Samhälls
förening: de halva tänkt sig Staten såsom en med 
nödvändighet uppkommen produkt af den i men- 
niskans natur gifua samhällighetsdriften. De förre 
ha vanligtvis tänkt sig Staten i likhet med ett ge
nom frihetens åtgärd efter en bestämd afsigt bil- 
dadt mekaniskt konstverk: de senare ha deremot 
betraktat den efter analogien af en ur sitt frö upp
växande organisk naturprodukt.

Den senare af dessa åsigter var vanlig hos 
forntidens Tänkare, och föranleddes al deras 
redan i det föregående nämda, hufvudsakligt etlii- 
ska åsigt af Staten, äfvensom den återkommit hos 
dem af de nyare, hvilka i sin Statslära närmat 
sig intill dessa forntidens Filosofer, llos dessa 
finner man derföre begreppet om ett Statsfördrag 
antingen ännu icke omtaladt, eller uttryckligen 
bestridt och förkastad t. Den förra åsigten har 
deremot egentligen förekommit i nyare tider, i 
synnerhet hos dem, som hufvudsakligen betraktat 
Staten ur den juridiska synpunkten, eller under 
karakteren af en Rätts-anstalt. Dos Grotius fin
ner man en, ehuru ännu ofullkomlig och obe
stämd, antydning af det till denna åsigt hörande 
begreppet om ett fördrag såsom Statens grund; 
men Hobbes är den förste, hos hvilken det före
kommer med full bestämdhet fattadt oeh Irarn- 
stäldt: efter lians tid åter har det blifvit bibe
hållet, och under flera olika modifikationer utbil- 
dadt, af de fleste bland dem, som sysselsatt sig 
med det ifrågavarande ämnet, t. ex. al Puffen- 
dorf, Locke, Rousseau, Kant, Fichte m. fl. lläraf 
är klart, att de nämda båda sätten att filoso
fiskt fatta och förklara Statens ursprung stå i ett 
visst sammanhang med de t venue skiljaktiga asig-



ter af sjelfva Sialens väsende och bestämmelse, 
hvilka i det föregående blifvit omtalade under 
namn af den ethiska och den juridiska åsigten af 
Staten. Då vi nu genom vår föregående under
sökning kommit till det resultat, att båda dessa 
åsigter, särskildt tagne, blott utgöra ensidiga och 
ofullständiga uppfattningar af Statens idé, eller att 
de uttrycka tvenne lika nödvändiga momenter, 
hvilka rätteligen böra tänkas såsom hörande till
sammans i Statens fullständigt fattade idé; så måste 
vi i anledning deraf förmoda, att äfven de här 
ifrågavarande båda åsigterna af Statens ursprung 
torde, särskildt tagne, utgöra ensidiga och ofull
ständiga framställningar deraf, och att båda rätte
ligen böra förenas, om man vill fullständigt be
svara frågan; eller med andra ord, att Staten bör 
betraktas såsom i ett hänseende grundad på en 
viss nödvändighet, men det oaktad t i ett an
nat hänseende såsom äfven grundad på friheten, 
eller på ett Fördrag. Vi måste då närmare 
undersöka, huruvida detta i sjelfva verket så för
håller sig.

För att förbereda denna undersökning, måste 
vi till en början anmärka, att man vid frågan 
om Statens ursprung kan antingen reflektera blott 
på Staten såsom sådan, i dess helhet betraktad, 
eller ock utgå ifrån att reflektera på de indivi
der, af hvilka den är bildad, och således låta 
den för sig uppkomma af dessa individer, genom 
deras förening till ett Helt. Det torde i det föl
jande röja sig, att Staten, då den betraktas i sin 
helhet, visar sig för tanken såsom ägande en karak
ter af nödvändighet; men att den deremot visar 
sig såsom en produkt af friheten, då man utgår 
ifrån reflexionen öfver de särskilda individer,



$om utgöra dess primitiva beståndsdelar, och tän
ker den såsom en förening af dessa beståndsdelar. 
Detta måste vi här söka att bringa till full klar
het och visshet.

Vi hafve således först att undersöka, huru
vida och i hvilken mening Staten bör betraktas 
såsom grundad på en nödvändighet, och huru
vida således den hos forntidens Tänkare vanliga 
åsigten af Statens ursprung innehåller något sannt. 
— Vi finne i detta afseende först ocli främst, att 
Staten äger livad vi k mine kalla en ideell nöd
vändighet, eller att den, betraktad i sin ide, ut
gör ett uttryck af en nödvändig förnuftets 
fordran. Denna Statens ideella nödvändighet 
har redan i det föregående, vid undersökningen om 
Statens i allmänhet betraktade ide och väsende, 
blifvit angifven. Enligt hvad vi genom denna 
undersökning funnit, är det en nödvändig förnuf
tets fordran, att det skall gifvas en borgerlig Sam
hällsförening, emedan det blott är i och genom 
en sådan, som en fullständig realisation af mensk- 
lighetens Idé inom ett Folk kan beredas, eller 
som ett Folk kan, under skydd af en stadgad 
lättsförfattning, uppnå den fullkomliga utveckling 
af alla sina högre och lägre krafter, oeli den dcraf 
beroende odling och lycksalighet, hvilken måsto 
anses såsom det högsta af förnuftet utstakade målet 
lör liela dess gemensamma lif. Detta utgör då 
Statens ideella nödvändighet. Häraf följer äfven, 
att det för hvarje individ är en pligt att, så vida 
yttre omständigheter ej göra det för honom omöj
ligt, lefva såsom medlem af en Stat, emedan det 
endast är såsom sådan han kan i sjelfva verket 
på (Mi gång uppnå sitt lifs bestämmelse, oeli med
verka till uppnåendet af andra med honom koexi-



steranclc individers bestämmelse. Det har följakt
ligen blott varit enligt ett falskt och ytligt, på en 
lägre, sensualistisk åsigt af lifvet grundadt före
ställningssätt, som man ofta tänkt sig individens 
ingående i en Stat såsom endast grundadt på en 
beräkning af hans personliga fördel, och som man 
således betraktat det såsom Öfverlemnadt åt h vars 
och ens godtycke, att blott enligt en sådan be
räkning af sin enskilda fördel, ingå eller icke ingå 
i en borgerlig Samhällsförening, utan att det gif- 
ves någon etliisk förbindelse, som ålägger 
honom att inträda i en sådan förening. Detta 
föreställningssätt upphäfves, då man gör sig reda 
för Statens här nämda ideella nödvändighet, eller 
dess oumbärlighet för sjelfva realisationen af mensk- 
liglietens ide inom ett Folk: man inser nemligen 
då, att livars och ens ingående i Stat måste be
traktas, icke såsom något godtyckligt, utan såsom 
med nödvändighet fordradt af förnuftet, och så
ledes såsom grundadt på en moralisk förbin
delse, en pligt, ehuru man visserligen med 
rätta kan säga, att individen genom uppfyllandet 
af denna pligt tillika uppfyller en klokhetens for
dran, i det hänseende, att ingåendet i en borger
lig Samhällsförening, hvilken åt honom utstakar 
en bestämd rättssfer, och skyddar den mot allt 
främmande intrång, samt bereder den fullkom
ligaste möjliga utveckling af hans krafter, äfven 
måste anses öfverensstämma med hvars och ens 
personliga fördel.

Men det är ej nog, att Staten i den här an- 
gifna meningen har en ideell nödvändighet, eller 
utgör uttrycket af en nödvändig förnuftets fordran: 
den visar sig vidare for vår reflexion öfver den
samma såsom ägande i hänseende till sitt ursprung



äfven en empirisk nöd vänd i gliet, det vill 
säga, såsom utgörande ett nödvändigt resul
tat af vissa i erfarenlie ten gifna orsaker 
eller anledningar, så att det, under förutsätt
ning af dessa anledningar, var omöjligt att ej en 
Stat skulle uppkomma. Sa snart man inser oum
bärligheten af en borgerlig Samhällsförening för 
uppnåendet af mensklighetens bestämmelse, så må
ste man genast ledas till den förmodan, att den 
liögre, ordnande Vishet, som vårdar mensklighe- 
tens hela fortgående på odlingens bana, icke kan 
hafva lemnat något för dess förädling så vig- 
tigt, som Statens uppkomst och fort varande, åt 
det af ingenting bundna tillfälliga godtycket. Lika
som det husliga Samhället blifvit beredt genom 
vissa i menniskans väsende nedlagda och der ur 
outplånliga drifter, äfvenså måste vi, äfven före 
en närmare undersökning, finna det sannolikt, att 
den för uppnåendet af menskligheteus bestämmelse 
ej mindre vigtiga borgerliga Samhällsföreningen 
blifvit beredd genom vissa i erfarenheten gifna, 
med nödvändighet verkande anledningar, genom 
hvilka man äger ett slags psykologisk garanti för 
uppkomsten och fortvarandet af en sådan förening. 
Detta bekräftas ock fullkomligen genom en när
mare undersökning. Vi finne nemligen i erfaren
heten tvenne slags anledningar till Statens upp
komst. Den har blifvit beredd, dels genom en 
inre, i menniskans natur gifven anledning, och 
dels genom vissa yttre, i menniskornas yttre ber 
lägenhet och förhållande till hvarandra gifna an
ledningar.

Hvad den förra punkten beträffar, så ut- 
göres den inre, i menniskans natur gifna anled
ningen till Statens uppkomst af menniskornas ge



mensamma , outplånliga känsla af ett beliof af sam
hällsförening, eller af hvad vi med ett, i synner
het af äldre Filosofer ofta nyttjadt uttryck kunne 
kalla menniskornas naturliga sa m häl lig hets - 
drift. Redan Aristoteles reflekterade på denna 
samhällighetsdrift, i följd af hvilken menniskan 
är en till Samhälle danad varelse (£toor nohnxov), 
och härledde deraf alla både mindre och större Sam
hällens ursprung. Äfven i nyare tider hafva mån
ga Filosofer, t. ex. Grotius, Fuffendorf m. 11. ut
gått ifrån denna samhällighetsdrift såsom den för
sta anledningen till Statens uppkomst. Utan tvifvel 
gifves det ock en sådan för menniskorna gemen
sam, outplånlig känsla af deras behof af en fort- 
varande sammanlefnad. Hos den råare menniskan 
röjer sig denna, i likhet med en biindt verkande 
instinkt, i det starka, oupplösliga band, hvarmed 
t. ex. vilden känner sig förenad med sin Folk
stam, och livilket här förstärkes genom det fysiska 
band, som läster hela Folkstammen, likasom hvar
je medlem deraf, vid en viss trakt af jorden, för 
hvilken den synes danad, och genom hvars be
skaffenhet hela dess karakter synes närmast vara 
bestämd. På en högre punkt af odling, eller hos 
mera kultiverade folk, visar sig detta behof af 
Samhälle under en högre form, såsom förbundet 
med reflexion och klart medvetande, i alla ytt
ringar af fosterlandskärlek och samfundsanda. Fat- 
tadt i sin fullständiga betydelse innebär detta be
hof af Samhällsförening, dels det lägre behofvet 
af de koexisterande individernas ömsesidiga bi
stånd för anskaffandet af allt det, som hör till 
deras sinnliga välstånd , eller för att bereda, stad
ga och utvidga den menskliga frihetens mer och 
mer fullkomliga herravälde öfver den yttre Natu-



reu, såsom ell medel eller vilkor för uppnåendet 
af mcimiskans bestämmelse; och dels det högre 
hehofvet af den oafhrutna andeliga vexelverkan, 
hvilken oundgängligen erfordras för den fullkom
liga utvecklingen af menniskornas högre krafter, 
och således för deras högsta möjliga odling och 
förädling. Det är klart, att detta behof af en 
for t varande sammanlefnad och vexel verkan måste 
komma att närmast med hvarandra förena de in
divider, hvilka dels bebo samma trakt af jor
den, och derigenom i sin yttre verksamhet oupp
hörligen komma i beröring med hvarandra, och 
dels äga ett gemensamt Språk, som utgör det 
naturliga yttre uttrycket af den andeliga verk
samheten och afen bildningens gemensamhet. Då 
åter den härigenom föranledda sammanlefnaden 
icke i sjelfva verket på annat sätt kan äga bestånd 
såsom fort va rande, fredlig och tryggad, eller så
dan den oundgängligen erfordras för att främja 
de koexisterande individernas odling och välstånd, 
än genom deras förening till ett borgerligt Sam
hälle under en gemensam ledning af deras gemen
samma angelägenheter, och med en rättsförlått- 
ning till utstakande och skyddande af hvars och 
ens rättssfer; så leder det nämda dubbla behof- 
vet af Samhällsförening naturligen och med en 
v,iss nödvändighet till uppkomsten af en Stat, eller 
innebär en i och med menniskans natur gifven 
garanti för uppkomsten och fortvarandet af ett 
borgerligt Samhälle.

Men jemte’ denna inre, I menniskans natur 
gifna, anledning till uppkomsten af en borgerlig 
Samhällsförening, finne vi äfven vissa yttre, i 
menniskornas yttre belägenhet och förhållande till 
livarandra liggande anledningar, hvilka mer eller



mindre maktigt medverkat att bereda uppkomsten 
och fortvarandet af en sådan förening. Yilje vi 
taga en allmän Öfversigt af dessa, så kunne vi 
egentligen uppgifva fyra sådana anledningar, hvil
ka hos alla Folk förekommit och sam man verka t, 
ehuru hos särskilda Folk, än en, än åter en annan 
af dem, visat sig såsom den företrädesvis eller 
mäktigast verkande, hvarigenom sjelfva Samhälls
författningen hos särskilda Folk lått en olika karak
ter. På alla dessa anledningar liafve vi då alt 
något närmare fästa vår uppmärksamhet.

Den första af dem finne vi i det genom 
Naturen sjelf beredda husliga S a m h ä 11 e t, ge
nom hvilket Staten blifvit förberedd, och ur hvil
ket den genom Familjens förökning småningom 
uppväxt. Utan att här kunna ingå i någon när
mare undersökning rörande mcnniskoslägtets ur
sprungliga tillstånd, och i någon granskning af de 
särskilda meningar eller gissningar, mellan hvilka 
så väl Filosoferne, som de historiske Forskarne 
delat sig i afseende på denna fråga, kunne vi lik
väl taga det för a fg jord t, att så snart det fanns 
ett i tvenne kön deladt Slägte af menskliga varel
ser, uppkom, i följd af den för båda könen ge
mensamma driften till förening och sammanlefnad, 
en äktenskaplig förbindelse, och således ett fa mil j- 
lif, såsom den första och enklaste form af Sam
hällsförening. Det föreställningssätt, enligt hvil
ket vissa Tänkare, t. ex. Rousseau, betraktat det 
ursprungliga så kallade naturtillståndet såsom ett 
sådant, i hvilket menniskorna lefde utan all egent
lig och fortvarande familjförbindelse, synes så föga 
Öfverensstämma med den menskliga naturen, att det 
utan mycket betänkande kan förkastas. Också 
skulle väl menniskorna, om de ifrån början be



funnit sip; i ett sådant tillstand af lielt och hållet 
djurisk råhet, eller rättare, i ett ännu lägre och 
ofullkomligare tillstånd, än alla de djur, hvilka 
lefva i ett slags familjförbindelse, aldrig derifrån 
kunnat lyfta sig till någon högre grad af odling. 
Så snart vi åter tänke oss ett familjlif såsom upp
kommet, så var dermed ock genom Mannens öfver- 
lägsenhet i intellektuell och fysisk kraft, samt 
Q vin nans och Barnens behof af hans omvårdnad 
och beskydd, den husfaderliga styrelsen af Famil
jen gifven. Då de tili manlig ålder komna Bar
nen sjelfve bildade nya Familjer, hvilka likväl, 
förenade genom slägtbandet, fortforo att lefva till
sammans, och den gemensamme Stamfadern, i 
foljd af den barnsliga vördnaden, och den natur
liga aktningen för ålderdomens större erfarenhet 
och vishet, öfver dem bibehöll en viss makt, 
öfvergick det husfaderliga väldet i hvad man kal
lat den patriarkaliska Styrelsen: då åter Familjen 
småningom vidgades till en Folkstam, blef Patriar
ken en Stamfurste, och den patriarkaliska styrel
sen öfvergick härigenom i en borgerlig Regerings
makt, så att man i denna successiva öfvergång ej 
ens är i stånd att angifva någon skarpt och nog- 
g rann t bestämd gräns mellan båda. Det kan ej 
dragas i tvifvelsmål, att ju många af forntidens 
Stater på detta sätt uppväxt ur Familjen. Det 
har redan i det föregående blifvit nämdt, att t. ex. 
den Kinesiska Samhällsförfattningen ännu i sitt 
närvarande skick röjer ett sådant ursprung, eller 
att Staten här ännu har karakteren af en utvid
gad, ett helt Folk omfattande Familj. Det hus- 
faderiiga väldet blef i foljd häraf den borgerliga 
Regeringsmaktens äldsta förebild, och likasom , 
enligt hvad redan blifvit nämdt, det husfaderliga



väldet i forntiden var nästan oinskränkt, och i 
synnerhet hos de Folk, hos hvilka polygamien 
var radande, öfvergick i en huslig despotism; 
äfvenså antog oek den efter detsamma bildade 
borgerliga Regeringsmakten naturligen en karakter 
af despotism.

Såsom den andra yttre anledningen till den 
borgerliga Samhällsföreningens uppkomst och fort- 
varande kan man vidare nämna hvärje Folks eller 
Stams behof af en gemensam ledare vid ge
mensamma företag, t. ex. invandringar i ett främ
mande land, eröfringståg, försvar emot andra Folk
stammars anfall o. s. v. Detta var utan tvifvel 
en af de mäktigast verkande anledningarne till 
Statens uppkomst; ty det gifves, jemte det natur
liga, af en gemensam härkomst beroende slägt- 
bandet, ingenting som starkare nödgar ett Folks 
medlemmar att sluta sig tillsammans, och känna 
sig såsom ett Helt, än sådana gemensamma före
tag, som måste med förenade krafter utföras. Yid 
alla sådana gemensamma företag fordrades en ge
mensam ledning af de förenade krafterna: denna 
tillföll naturligen, antingen den redan med patri- 
arkaiisk makt herrskande Stamfursten, eller ock, 
genom mer eller mindre formligt och uttryckligt 
val, den största skickligheten, tapperheten och 
klokheten; och ledarens pä detta sätt förvärfvade 
makt fort v arade genom vanan att lyda, och genom 
aktningen för hans öfverlägsna egenskaper, äfven 
sedan det ifrågavarande företaget, vandringen, kri
get o. s. v., var utfördt, samt öfvergick derigenom 
i en ständig Regeringsmakt. En stor del af forn
tidens Stater hafva ägt ett sådant ursprung. I 
synnerhet gäller detta om de stora Asiatiska Mon
arkier, hvilka blifvit stiftade af krigiska, norna-



<1 iska Horder, som under cn tapper anförares 
ledning vanligtvis invandrat i ett fruktbarare land, 
bemäktigat sig detta, oeh kufvat dess genom yppig
het och vällefnad förvekligade invånare. Härige
nom fick den ursprungligen efter det husfaderliga 
väldet bildade Regeringsmakten den ytterligare 
karakteren af ett militäriskt befäl, eller i all
mänhet af ett Chefskap till gemensamma före
tags utförande.

Härtill kom vidare, såsom den tredje yttre 
anledningen till Statens uppkomst och fortvaran- 
de, det vid menniskornas förökning, och de der- 
igenom föranledda tvisterna eller rättskollisionerna 
dem emellan, småningom framträdande och allt 
mer känbara behofvet af ett st ad ga dt och 
varaktigt rättstillstånd, det vill säga, be
hofvet af en bestämd utstakning af b vars och ens 
rättssfer, af en skiljedomare till uppkomna rätts- 
tvisters slitande, och af ett skydd emot rätts- 
kränkningar. Det har i nyare tider ofta varit 
bufvudsakligen, och nästan ensamt, här af, som man 
sökt förklara Statens ursprung, i synnerhet efter 
den åsigt, enligt hvilken man betraktat Staten 
endast under karakteren af en Rätts-anstalt. Ut
gående ifrån begreppet om naturtillståndet, såsom 
ett tillstånd af total rättslöshet och osäkerhet, bar 
man föreställt sig det här nämda behofvet af ett 
rättstillstånd såsom det, som ensamt, eller åtmin
stone förnämligast, nödgade menniskorna att, med 
uppoffring af naturtillståndets ursprungliga, obund
na frihet, förena sig Lill ett borgerligt Samhälle, 
ämnadt att bestäm dt utstaka, och mot allt främ
mande intrång skydda hvars och ens rättssfer. 
Att på detta sätt anse behofvet af ett rättstill
stånd nästan såsom den enda anledningen till Sta-



tuns uppkomst, är visserligen ensidigt och oriktigt: 
man liar här lagt en alltför stor vigt på denna 
anledning, och tillagt den en större inflytelse på 
den borgerliga Samhällsföreningens uppkomst, än 
den i sjelfva verket haft. Ty enligt hvad vi kön
ne om de äldsta Folken, fanns hos dem, äfven 
efter deras förening i borgerliga Samhällen, ännu 
länge icke någon fullt bestämd utstakning af h vars 
och ens rättssler: uppkomna rättstvister afgjordes 
ännu, åtminstone i de flesta fall, utan den offent
liga Maktens mellankomst, genom enskild öfver- 
enskommelse eller förlikning; och rättskränknin- 
gur af värjdes genom sjelfförsvar, eller bestraffades 
genom sjelfhämd. Statens befattning med utstak- 
n i ligen och skyddandet af sina medlemiuars rät
tigheter ägde således ännu knappt rum, eller var 
åtminstone ganska inskränkt. Emedlertid låg det 
likväl i sakens natur, att behofvet af en sådan 
utstakning och ett sådant skydd under menniskor- 
nas sammanlefnad småningom måste mer och mer 
starkt framträda och kräfva att afhjelpas, samt 
att det följaktligen, om det ock ej får anses så
som den första och förnämsta anledningen till Sta
tens uppkomst, likväl måste småningom komma 
att, i förening med de förut nämda anledningarne, 
utöfva en ganska betydlig inflytelse på Statens 
fortgående utbildning. I följd deraf kom således 
den på det husfaderliga väldet först grundade, 
och genom det militäriska befälet ytterligare be- 
fästade samt förökade Regeringsmakten, äfven att 
innefatta en Domare-makt, hvilken, ehuru i 
början ganska inskränkt, likväl småningom allt 
mer utvidgades, till dess den slutligen började 
omfatta slitandet af alla rättstvister, och bestraf- 
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fandet af alla rättskränkningar ; h varigenom Sta
ten antog karakteren al en egentlig, mer och mer 
utbildad Rätts-anstalt.

Till de nämda trenne aidedningarne till Sta
tens uppkomst och fortvarande bestånd måste vi 
slutligen lägga ännu en fjerde, hvilken utan tvif- 
vel varit en af de mäktigast verkande, nemligen 
Religionens och det derpå grundade prester- 
1 i g a väldets inflytelse. Rörande frågan om Reli
gionens ursprung har det i äldre och nyare tider 
gifvits lika många skiljaktiga och stridiga åsigter, 
som rörande den allmännare frågan om ursprun
get af all mensklig odling. Den förra frågan står 
ock tydligen i ett ganska nära sammanhang med 
den senare, emedan det är obestridligt, att Reli
gionen, (under hvilken form och karakter denna 
ock ifrån början må hafva förekommit) utgjorde 
det frö, ur hvilket all mensklig odling först ut
vecklade sig, eller att — såsom i synnerhet hela 
den Orientaliska bildningen omisskänneligen röjer 
—. det ifrån början var i Religionen, som all od
ling låg förenad, och det blott var ur denna, som 
bildningens särskilda elementer under reflexionens 
fortgående utveckling småningom afsöndrade sig. 
"Vi kunne väl här icke sysselsätta oss med någon 
närmare undersökning rörande denna fråga om 
ursprunget af all Religion, och om den större eller 
mindre renheten af de äldsta religiösa föreställ- 
ningarne. Men huru helst denna fråga må böra 
besvaras, måste vi likväl, så väl i följd af sakens 
natur, som i stöd af Historiens vittnesbörd, anse 
det såsom otvifvelaktigt, att Religionen, hvilken i 
alla tider, under Staternas fortgående utbildning, 
haft ett så vigtigt inflytande på hela samhällstill
ståndet, äfven i de äldsta tiderna, och vid Sta-



te nias första ursprung, i hög grad medverkade att 
fastare knyta sarnhällsbanden, ocli att bestämma 
Samhällsförfattningens karakter. De medlemmar 
af ett Folk, hvilka i intellektuell kraft och bild
ning höjde sig öfvcr de ofriga, blefvo naturligen 
desses ledare och lärare: de blefvo representanter 
och vårdare af Folkets intellektuella och religiösa 
bildning, och erhöllo der igenom snart ett an
seende och inflytande, af hvilket de betjente sig 
för att böja den råare Folkmassan under Lagarnes 
och den borgerliga ordningens makt. Häraf följer 
dock ej, att man, enligt en åsigt, hvilken i nyare 
tider varit ganska vanlig, måste tänka sig alla 
dessa förkunnare och vårdare af religiösa ideer 
endast såsom sluga, herrsklystna bedragare, hvilka 
begagnat sig af den råare folkmassans okunnighet, 
lättrogenhet och benägenhet för superstition, för 
att kufva den, och för alltid qvarhålia den under 
despotismens ok. Ty ehuru mycket en sådan 
herrsklystnad i många af forntidens Stater må röja 
sig i hvad vi känne om Presternas förhållande 
till Folket, kan man dock ej med skäl betvifla, 
att de äldste Religionslärarne, hvilka tillika voro 
Folkens äldste Lagstiftare, Vetenskapsidkare och 
Skalder, med ett ord, inuehafvare och vårdare af 
tidens hela bildning, ofta äfven leddes af ett äd
lare sträfvande att odla och humanisera den råa 
folkmassan. I båda fallen innebar emedlertid det 
presterliga anseendet nödvändigt en viss makt öf- 
ver Folket, och denna blef ett af de förnämsta 
medlen till den borgerliga Samhällsinrättningens 
stadgande och befästande, emedan de Lagar, hvil
ka förkunnades af en Gudomlighetens förtrogne 
och i dess namn, samt under hotelse af en Gu
domlig hämd ofver deras öfverträdare, derigenom



måste i Folkets ögon erhålla cn långt högre lielgd 
och sanktion, än tie kunnat vinna, om de blifvit 
framställde blott såsom en mensklig Lagstiftares 
bud. Häraf den theokratiska karakter, b vil
ken mer eller mindre tydligt röjer sig i alla Forn
tidens Samhällsförfattningar. IIos särskilda Folk 
framträder denna visserligen i olika grader af 
styrka. I Orienten, der redan den indolens, hvil
ken klimatet födde, motverkade utvecklingen af 
en lifligare känsla af frihet; der vidare det hus
faderliga väldet genom polygamiens uppkomst ti
digt urartade till en huslig despotism, hvilken 
banade vägen för den borgerliga; och der slut
ligen sielfva den starkare oeli djupare religiösa 
känslan i sin förfalskning ledde till en på sinnet 
mäktigare verkande och mera kufvande Supersti
tion; öfvergick ur alla dessa förenade skäl det 
presterliga väldet i en theokratisk despotism, hvil- 
ken i synnerhet fick sin fulla utbildning och stad
ga genom Kast-indelningen, då Religionens vård, 
och dermed tillika Nationens hela bildning, blef 
för evärdeliga tider Prest-kastens uteslutande, ärft
liga egendom, och ett ofelbart medel till förevi- 
gandet af dess välde öfver Folket. En sådan, 
med cn fullt utbildad och stadgad Kast-indelning 
förenad, theokratisk Samhällsförfattning fanns i 
synnerhet hos Hinduerna och Egyptierna. Åt ven 
hos de öfriga Orientaliska Folken, hos hvilka, åt
minstone under den tid, om hvilken vi äge nå
gon närmare kännedom, icke fanns någon sådan 
fullt utbildad Kast-indelning, hade Statsförfatt
ningen cn theokratisk karakter, om ock det pre
sterliga väldet hos de flesta af dem icke uppnåd
de samma grad af styrka och stadga, som hos de 
bada nämda Folken. Hos de Nationer åter, livil-



ka genom utvandringar ifrån Orienten småningom 
intogo och befolkade de Europeiska länderna, Lief 
det presterliga väldet genom åtskilliga samman- 
verkande orsaker småningom försvagad t; men det 
bibehöll doek äfven här en icke obetydlig grad 
af inflytelse, och det verkade äfven inom dessa 
Europeiska Stater såsom ett af de vigtigaste med
len till de borgerliga samhällsbandens befästande. 
Så voro t. ex. hos Romaine Patricierne ifrån bör
jan sannolikt en herrskande Prest-kast, h vars poli
tiska funktioner blott småningom lingo öfvervigten 
öfver de presterliga. En sådan Prest-kast bildade 
ock Cellernas Druider. Äfven hos de Germaniska 
och Skandinaviska Folken var Regeringsmakten 
ifrån början hufvudsakligen en presterlig makt. 
Regenterne eller Drottarne voro den offentliga Guds- 
tjenstens föreståndare, och hemtade deraf sitt för
nämsta anseende, ehuru äfven här deras makt, 
i frän att vara hufvudsakligen presterlig, småningom 
öfvergick till en mera veridslig och politisk, en 
öfvergång, hvilken antydes genom Drott-namnets 
utbytande mot Konunga-namnet. — På detta sätt 
måste vi således räkna äfven Religionen och det 
presterliga väldet ibland de förnämsta yttre an- 
ledningarne både till den borgerliga Samhälls
föreningens första uppkomst, och i synnerhet till 
dess befästande och stadgande.

Yi hafve hittills, i hänseende till frågan om 
Statens ursprung, gjort oss reda för huru Staten 
dels har en ideell nödvändighet, genom hvilken 
den utgör uttrycket af en nödvändig förnuftets 
fordran, och dels äfven en empirisk nödvändig
het derigenom, att den blifvit beredd genom vissa 
i menniskans natur och i menniskornas yttre be
lägenhet och förhållanden gifna, mäktigt verkande



anledningar, i följd hvaraf det icke var möjligt, 
att ej en Stat förr eller senare skulle uppkomma. 
Vi måste nu vidare undersöka, huruvida och i 
h vi 1 ket hänseende Staten detta oaktadt äfven bör 
betraktas såsom ett verk af den menskliga fri
heten, och huruvida den således kan och bör 
anses såsom grundad på ett Fördrag,

Enligt hvad redan är nämdt, utgör Staten 
ett uttryck af en nödvändig af förnuftet uppgifven 
idé, eller en nödvändig förnuftets fordran. Men 
om hvarje idé, som skall realiseras, icke inom 
den medvetslösa Naturens område, och genom dess 
blind t verkande kraft, utan inom Andens och fri
hetens verld, eller i och genom de förnuftiga och 
fria varelserna, gäller det, att dess realisation 
måste ske genom en yttring af den menskliga fri
heten, Då nemligen den förnuftiga varelsen är 
till sitt väsende en fri, sig sjelf bestämmande 
varelse, så måste det ock endast vara såsom en 
sådan sig sjelf bestämmande varelse, eller genom 
fri verksamhet, som han kan realisera en af 
förnuftet uppgifven idé. Detta måste då äfven 
gälla om Statens idé: såsom innebärande ideen af 
en förening af förnuftiga och fria varelser till ett 
fort varande och lefvande organiskt Helt, måste 
den utgöra en förening, i hvilken hvarje medlem 
af densamma yttrar sig under karakteren af en 
fri varelse, och således, både i sitt inträde i Sta
ten, och i hela sitt fortfarande lif inom den
samma, äger och bibehåller denna karakter af en 
fri varelse, Häraf följer, att om ock Staten med 
rätta kan betraktas såsom uttrycket af en nödvän
dig idé, måste dock realisationen af dien na idé 
tänkas ske genom den menskliga friheten, eller 
genom de i Staten inträdande individernas fria



verksamhet. Och om Staten kan och bör betrak
tas såsom en Försynens anstalt för mensklighetens 
odling cch förädling, och kan sägas vara af För
synen beredd genom de i det föregående nä rada 
inre och yttre anledningarne till dess uppkomst 
och fortvarande, så måste likväl dessa anlednin
gar icke upphäfva yttringen af de i Staten in
trädande individernas frihet.

För att nu närmare göra oss reda för huru
vida och i hvilken mening Staten är ätt anse så
som en produkt af friheten, och således såsom 
grundad på ett Fördrag, måste vi först och främst 
anmärka, att det fullständigt fattade begreppet om 
en Stats uppkomst innefattar trenne väsendtliga 
momenter. Det innefattar nemligen l:o att en 
viss mängd af individer tänkas förenade till ett 
fortvarande Helt, hvarigenom Staten erhåller 
sjelfva sin existens; 2:o att denna förening 
erhåller en mer eller mindre bestämd form, 
genom stadgandet och bestämmandet af en viss 
Regeringsmakt, hvarigenom Staten får en mer 
eller mindre fullkomligt utbildad Författning; 
och 3:o att den genom denna Författning ut
stakade Regeringsmakten kommer att tillfalla och 
utöfvas at vissa bestämda individer, hvarigenom 
Staten först får en verklig Styrelse, och dess 
uppkomst således är fulländad. Yi måste fästa 
vår uppmärksamhet på alla dessa punkter, för att 
undersöka, huruvida och i hvilken mening Staten 
i hänseende till hvar och en af dem, så vida den 
skall tänkas uppkomma på ett med förnuftets 
fordran öfverensstämmande sätt, måste anses så
som grundad på friheten eller på ett Fördrag.'

Vi fråge således först, huruvida Staten, en
ligt förnuftets fordran, måste i hänseende till



s j elf va sin existens tänkas grundad på frihet, 
det vill säga med andra ord, huruvida det måste 
vara genom en yttring af sin fria verksamhet, som 
en blifvande Stats medlemmar böra tänkas förena 
sig till ett Helt. Utan tvifvel måste denna fråga 
besvaras på ett jakande sätt. Ty om livar oeh 
en af Statens medlemmar skall äga och bibehålla 
sin karakter af förnuftig och fri varelse, och det 
endast är såsom sådan han kan och bör verka för 
uppnåendet af Statens bestämmelse, så måste den
na hans karakter af fri varelse röja sig så väl vid 
Statens uppkomst, som under hela dess fort varan
de, hvilket åter vill säga, att det måste vara ge
nom en yttring af sin fria vilja, som han skall 
tänkas inträda och förblifva i Staten. Visserligen 
är det, enligt hvad i det föregående blifvit nämdt, 
en nödvändig förnuftets fordran, att menniskorna 
skola lefva i en borgerlig Samhällsförening, eme
dan det endast är i och genom en sådan, som 
mänsklighetens bestämmelse i sjelfva verket kan 
uppnås, oeh det är i följd deraf för hvarje individ 
en nödvändig förnuftsfordran, eller en pligt, att 
lefva i en sådan förening med andra, så vida ej 
yttre omständigheter göra det för honom omöjligt. 
Men utan tvifvel måste uppfyllandet af denna 
pligt tänkas öfverlemnadt åt hvarje särskild indi
vid i dess karakter af en fri, sig sjelf bestämman
de varelse; han är i hänseende till dess uppfyl
lande blott ansvarig inför sitt eget samvete, utan 
att stå under någon annans förmynderskap. Delta 
åter vill säga, att ehuru livar oeh en har en 
e t h i s k för b i n d e 1 s e att, så vida ej yttre om- 
ständigheter göra det för honom omöjligt, inträda 
och lefva i en borgerlig Samhällsförening, måste 
han dock tänkas i juridiskt hänseende äga en rät



tighet att fritt välja emellan att lefva i en så
dan förening eller ej, så att han ej, utan ett för
närmande af sin rätt, kan af någon annan tvin
gas att ingå eller qvarstadna i densamma. Väl 
har man stundom , då man tänkt sig en 
koexistens af tvenne individer, som komma i be
röring med hvarandra, tillagt hvardera af dem 
en rättighet att nödga den andra att ined den 
förre ingå en borgerlig Samhällsförening, emedan 
detta är det enda sätt, hvarpå tien ene kan lem- 
na den andre en för honom nödig säkerhet att han 
skall respektera den andres rältssfer. Men man 
har doek aldrig funnit sig kunna sträcka denna 
rättighet längre, än att den ena individen skulle 
kunna fordra af den andre, alt han antingen 
må med honom förena sig i ett borgerligt Sam
hälle, eller ock aflägsna sig så långt ifrån bo- 
nom, att de icke kunna komma i någon rätts- 
kollision med hvarandra, hvarvid således valet 
mellan dessa tvenne a 1 ter na ti ver alltid för- 
blefve öfverlcmnadt åt den andres välbehag. Om 
vi tänke oss detta i sin tillämpning på en större 
mängd af koexislerande individer, ett Folk, med 
afseende på dess förhållande till livar och en af 
sina medlemmar, så måste ett sådant Folk visser
ligen anses berättigadt a! t af hvar och en till det
samma hörande individ ordra, att han antingen 
må med de öfriga förena sig till ett borgerligt 
Samhälle, eller aflägsna sig ifrån dem, så att han 
ej med dem kan komma i någon rättskollision; 
men sjelfva valet mellan dessa tvenne alternativer 
måste här åter tänkas öfverlcmnadt åt hans fria 
välbehag. Dä i följd häraf hvar och en af ett 
Folks medlemmar, måste anses äga rättighet att 
välja emellan att med detta Folk förena sig i ett



borgerligt Samhälle, eller att aflägsna sig ifrån det
samma, och hvar och en äfven, åtminstone i all
mänhet, och med undantag af vissa särskilda fall 
(dä t. ex. någon genom sjukdom, eller ett annat 
genom Naturen gifvet hinder, är urständsatt att 
ifrån ett land flytta till ett annat) måste anses 
äga äfven den fysiska makten att välja mellan 
dessa tvenne alternativer; så måste hvar och en, 
som vid den tidpunkt, då en mängd af individer 
förenas till en Stat, icke aflägsnar sig ifrån de 
öfriga, utan qvarstadnar och blir en medlem af 
Staten, anses blifva det genom en yttring af sin 
fria vilja. Så vida nu detta gäller om alla Sta
tens medlemmar, (eller åtminstone om alla dem, 
som ej genom yttre orsaker sakna den fysiska 
makten att aflägsna sig), så blir den borgerliga 
Samhällsföreningen derigenom, i hänseende till 
sjelfva dess existens och dess uppkomst, att anse 
såsom ett resultat af alla sina medlemmars sam
manstämmande fria viljor, uttryckta, om ej på 
annat sätt, åtminstone genom deras frivilliga qvar- 
blifvande inom den uppkommande Samhällsför
eningen. Då åter all på något sätt, vare sig 
genom ord eller handling, tillkännagifven öfver- 
ensstämmelse mellan förnuftiga varelsers fria viljor 
rörande något rättsförhållande dem emellan utgör 
en öf ver ensko mmelse, så blir i detta hän
seende Statens existens att anse såsom enligt för
nuftets fordran grundad på en öfverenskommelse 
mellan dess medlemmar. Den blir alt anse så
som grundad på en sådan i alla de fall, då ingen 
af dess medlemmar genom yttre tvång nödgas att 
mot sin vilja qvarstadna i föreningen, eller hin
dras att aflägsna sig ifrån densamma. Endast i 
det fall, då någon genom tvång nödgades att



qvarstadna inom föreningen, kunde lian icke 
sägas vara en medlem af densamma genom en 
yttring af sin fria vilja; men detta tvang vore 
då ock rättsstridigt, en kränkning af hans person
liga frihet, och således stridande mot förnuftets 
fordran. Detta utgör nu den rätta och ideella 
bemärkelsen af begreppet om ett Sta tsfördrag, 
så vidt frågan är blott om sjelfva Statens existens, 
ännu utan afseende på dess Författning och orga
nisation.

Att man mot detta begrepp, eller mot be
greppet om Statens existens, såsom ett resultat af 
dess medlemmars sammanstämmande fria viljor, 
ieke kan hem ta någon grundad invändning af den 
förnuftsfordran, som bjuder hvarje menniska att 
ingå i en borgerlig Samhällsförening, är, enligt 
livad redan blifvit anmärkt, klart deraf, att den
na förnuftsfordran för hvar och en blott grund
lägger en ethisk förbindelse, för hvars upp
fyllande han endast är ansvarig inför sitt eget 
samvete, och hviiken således icke upphäfver hans 
juridiska rättighet att, fri från allt yttre 
tvång, uppfylla den eller icke uppfylla den. Men 
det behöfver ännu tilläggas, att det ifrågavarande 
begreppet om Statens existens såsom en produkt 
af sina medlemmars sammanstämmande fria viljor 
icke heller upphäfves genom den empiriska nöd
vändighet vi i det föregående tillagt Staten. Ty 
om det ock, i följd så väl af den i menniskornas 
inre gifna samhällighetsdriften, eller deras inre 
behof af en Samhällsförening, som ock af de i 
det föregående nämda yttre anledningarne till 
Statens uppkomst, kan tagas för afgjordt, att eu 
Stat förr eller senare måste uppkomma ; och om man 
således i dessa inre och yttre anledningar kan sä-



gas halva en viss garanti för Statens uppkomst; 
emedan den genom dessa anledningar hlifvit 
beredd af Naturen, eller rättare af Försynen, 
såsom oundgänglig för uppnåendet af mensklighe- 
teus bestämmelse; sä kan detta likväl icke hin
dra, att hvarje särskild individ (blott med undan
tag af de få, för hvilka det i sjelfva verket kan 
vara genom yttre omständigheter omöjligt att af- 
lägsna sig), måste anses äga det i sin makt, att 
antingen inträda och qvarstadna i en sådan för
ening med andra, eller att aflägsna sig ifrån dem, 
och att således icke ingå i denna förening, eller 
utträda ur den, äfven sedan den en gång hlifvit 
bildad. Staten i sin helhet betraktad kan väl sä
gas liafva en empirisk nödvändighet, i följd af 
de uppgifna inre och yttre anledningarne till dess 
uppkomst; eller det kan, i följd af dessa anled
ningar, tagas för afgjordt, att en Stat förr eller 
senare skulle uppkomma. Men hvarje särskild 
individ (blott med de nämda undantagen) har det 
likväl i sin makt att fritt välja emellan att lefva 
i denna Stat eller icke: han kan möjligtvis antin
gen motstå och besegra den naturliga samhällig- 
hetsdriften, och således helt och hållet isolera sig, 
eller ock, i stället för att ingå i en viss uppkom
mande Stat, aflägsna sig ifrån denna, och begifva 
sig till en annan; ty det är klart, att äfven i detta 
fall sker hans inträdande i en bestämd Stat ge
nom en yttring af hans fria vilja. Det förhåller 
sig i detta hänseende med Staten på samma sätt, 
som med den, äfvenledes af förnuftet fordrade, 
och genom en i menniskans natur nedlagd drift 
föranledda familjförbindelsen. Äfven denna äger 
först och främst en ideell nödvändighet, eller 
fordras med nödvändighet af förnuftet, såsom oum-



biirlig for uppnåendet af menskliglietens bestäm
melse, i följd hvaraf livar och en bar en et bi sk 
pligt att inträda i en sådan förbindelse, så vidt 
yttre omständigheter ej förhindra det; och den 
har vidare äfven, i hänseende till det i allmän
het eller i sin helhet betraktade menniskoslägtet, 
en empirisk nödvändighet i den mening, att 
man äger en borgen för dess uppkomst genom den 
outplånliga och mäktigt verkande naturdrift, af 
hvilken den föranledes. Men detta oaktadt har 
dock hvarje individ på en gång den juridiska rät
tigheten och den fysiska makten att fritt välja 
emellan de tvenne alternativerna, att ingå i en 
sådan förbindelse eller ej, och dess verkliga upp
komst måste derföre i hvarje särskildt fall enligt 
förnuftets fordran tänkas såsom grundad på en 
yttring af fria viljor, eller på en frivillig öfver- 
enskommelse, ett med frihet ingånget äktenskaps- 
aftai.

Yi hafve här tillagt hvarje individ en rättig
het att fritt välja mellan de tvenne alternativer- 
na, att antingen ingå och lefva i en viss Stat, 
eller ock aflägsna sig ifrån densamma så långt, 
att han icke mer står i någon beröring med dess 
medlemmar. Då vi nu måste betrakta denna af 
menniskans anspråk på personlig frihet omedel
bart följande rättighet såsom en sådan, som icke 
blott äger rum vid en Stats första uppkomst, utan 
äfven fortvarar under individens hela lif, och un
der Statens hela fortvarande existens; så innebär 
den i detta senare hänseende, att emigrations
rät ten inom en Stat enligt förnuftets fordran i 
allmänhet bör vara iemnad öppen för alla dess 
medlemmar, och att således Staten icke må genom 
tvång qvarhalla någon af sina medlemmar, i fall



lian önskar öfvergifva denna Stat. Det är klart, 
att ett undantag härifrån måste äga rum i hän
seende till den, som genom en särskild med 
Staten frivilligt ingången öfverenskom- 
mel se förbundit sig att för någon längre eller 
kortare tid inom Staten qvarstadna, emedan denne 
måste vara förbunden att uppfylla denna, lika
som hvarje annan öfverenskommelse, så vida den 
icke innehåller något, som strider emot ett eller 
liera af de i det föregående nämda vilkoren för 
en rättsgilltig öfverenskommelse. En soldat, t. ex. 
som frivilligt för en viss tid gått i Statens 
tjenst, har i följd af denna sin frivilligt åtagna för
bindelse ieke rättighet att före den bestämda ti
dens slut öfvergifva denna Stat, och skulle således, 
om han före denna tid, t. ex. vid ett utbrytande 
krig, ville emigrera, visserligen kunna rättsenligt 
dérifrån af hållas. Men med undantag af de fall, 
då någon på detta sätt frivilligt förbundit sig att 
för någon tid qvarstadna inom en Stat, kan Sta
ten icke anses berättigad att qvarhålla någon, som 
vill öfvergifva densamma, emedan den derigenom 
skulle tillvälla sig ett herravälde öfver hans per
son, oeh betrakta honom såsom en sin egendom, 
eller förnärma hans rätt att vara sin egen Herre, 
hvilken, enligt livad i det föi egående (s. 115) 
blifvit nämdt, äfven innefattar rättigheten till fritt 
val af vistelseort. Visserligen har hvarje individ 
en e th i sk förbindelse alt ieke utan fullt gill- 
tiga skäl öfvergifva den Stat, inom hvilken ban 
blifvit född och åtnjutit sin uppfostran, och med 
hvilkens medlemmar han känner sig förenad ge
nom nationalkarakterens, sedernas, bildningens och 
språkets gemensamhet: det är hans pligt, att icke 
lättsinnigt, och utan vigliga skäl, öfvergifva den



samma, emedan det, i allmänhet taget, måste vara 
inom denna Stat, som han bör kunna hoppas att 
både fullkomligast uppnå sin egen sedliga be
stämmelse, och med mesta framgång kunna ver
ka för att främja uppnåendet af andras bestäm
melse. Men för uppfyllandet af denna förbindelse 
(hvilken det tillhör Ethiken att närmare betrakta 
och utreda), är han likväl endast ansvarig inför 
sitt eget samvete: han måste, oaktadt denna ethiska 
förbindelse, anses äga den juridiska rättighe
ten att öfvergifva denna Stat, då han ej längre 
vill inom den qvarstadna. Endast under förbehåll 
af denna alltid öppna och fortvarande emigrations- 
rätt blir Staten i sjelfva verket en förening af 
fria varelser, hvaremot den genom emigrations- 
rättens upphäfvande skulle förvandlas i ett stort 
fängelse. (För öfrigt må härvid äfven i förbigå
ende anmärkas, att emigrationsrätten, om vi i dess 
begrepp icke vil je inlägga något mera, än det i 
sjelfva verket innehåller, blott handlar om rättighe
ten att för sin person kunna öfvergifva en Stat; 
men att deraf likväl ieke omedelbart och nödvän
digt följer rättigheten att medföra all den egen
dom, man inom denna Stat äger. Så vida nem- 
ligen denna egendom blifvit inom Staten lörvärf- 
vad, under skydd af det genom Statens åtgärd 
bibehållna rättstillståndet, kan det visserligen sät
tas i fråga, huruvida Staten är förbunden att låta 
den emigrerande medföra all denna egendom, eller 
huruvida den ej skulle vara berättigad, att af den
samma afdraga eller tillegna sig någon del, såsom 
en vedergällning för det Statens beskydd, under 
hvilkct egendomen blifvit förvärfvad. Häruti kan 
man således med något skäl tro sig finna en rätts-O o
grund till det fordom vanliga, så kallade Jus



detract us. Emedlcrtid Lör det dock utan tvif- 
vcl gillas, ocli erkännas sa som ett bevis pä en 
tilltagande humanitet i löi hällandet mellan de sär
skilda Folken, att Staterna i nyare tider mer och 
mer börjat afstå ifrån begagnandet af denna rättig
het.) — Sä vida nu emigrationsrätten pä det sätt, 
som bär bl if vit yrkad t, lemnas öppen, sä mäste 
livar och en, som ej betjenar sig af densamma, 
utan qvarstadnar inom en Stat, hvilken han äger 
frihet att öfvergifva, anses qvarblifva och lefva 
inom den genom en fortvarande yttring af sin 
fria vilja. I detta hänseende röjer sig dä, ej blott 
vid Statens första uppkomst, utan äfven i bela 
dess fortvarande existens, en fortgående yttring af 
dess medlemmars fria viljor; eller Staten blir, ej 
blott i sitt ursprung, utan äfven i hela den fort
gående utvecklingen af sitt lif, att anse såsom ett 
resultat af sina medlemmars, genom deras frivilli
ga qvarstadnande uttryckta, sammanstämmande fria 
viljor, och i denna mening såsom grundad på ett 
fortvarande Fördrag. Om det åter inom en Stat 
gifves en eller annan individ, för hvilken det ge
nom någon orsak är i sjelfva verket omöjligt att 
betjena sig af den öppen lemnade emigrations- 
rätten, och som derigenom är nödgad att qvar- 
stadua inom en Stat, hvilken han önskade kun
na öfvergifva; så måste man visserligen erkän
na, att en sådan icke kan sägas lefva i Staten ge
nom en yttring af sin fria vilja. Men så vida 
livarken Staten eller någon af dess medlemmar 
lägger något hinder i vägen för utöfningen af lians 
emigrationsrätt, utan hindret är gifvet genom en 
naturorsak (t. ex. sjukdom o. s. v.); så har han 
att betrakta den ifrågavarande omöjligheten att 
öfvergifva denna Stat såsom en Försynens skickel-



so, Ii vilken lian med resignation bör underkasta 
sig. Han kan i detta fall ej klaga öfver något 
förnärmande af hans personliga frihet ä Statens 
sida. Emedlertid nödgar oss likväl afseendet 
på denna punkt till en viss inskränkning af be
greppet om ett Statsfördrag. Vi mäste nemligen , 
for att uttrycka oss med full noggrannhet, be
trakta Staten, sa vida emigrationsrätten är lemnad 
öppen, såsom till sitt ursprung och hela sitt fort- 
varande grundad på sina medlemmars samman
stämmande fria viljor, eller på ett Fördrag, i 
hänseende till alla dem af dess medlem
mar, lör h v i 1 k a det i e k e är genom n å g o n 
orsak omöjligt alt begagna sig af sin 
emigrationsrät t. Men då de, för h vilka detta 
i sjelfva verket är omöjligt, utan tvifvel alltid 
utgöra blott ett jeuiförelsevis mindre betydligt an
tal; så kan afseendet på dem icke i allmänhet, 
eller i hänseende till det öfvervägande antalet af 
Statens medlemmar, upphäfva gilltigheten af be
greppet om ett Statsfördrag, eller med rätta åbe
ropas såsom ett skäl emot dess antagande. Hvad 
åter dem beträffar, för hvilka det genom någon 
orsak är omöjligt att begagna sig af sin emigra- 
tionsrätt, så kan enligt sakens natur intet annat 
göras till bevarande af deras rätt, än att de, i 
likhet med alla andra Statsborgare, och efter sam
ma grunder, eller under samma vilkor, som desse, 
få i mer eller mindre betydlig mån deltaga i 
Statsförfattningens bestämmande och i Statens kon
stitutionella Styrelse.

Men om, i följd af det här anförda, Staten 
enligt löinuftets fordran måste tänkas såsom både 
1 sin uppkomst och sitt fortvarande, i hänseende
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Lill alla dem af dess medlemmar, för livilka det 
ieke är i sjelfva verket omöjligt att betjena sig af 
sin emigrationsrätt, grundad på deras samman
stämmande fria viljor, eller pä ett Fördrag, så är 
det vidare af stor vigt, att begreppet om detta 
Statsfördrag fattas med full klarhet oeli i sin rätta 
betydelse. Detta begrepp har nein ligen i de sär
skilda framställningarne deraf blifvit genom liera 
förvillelser eller missförstånd förvirrad t och för- 
falskadtj och alla de svårigheter, hvilka åtskilliga 
Tänkare trott sig finna vid detta begrepps anta
gande, och hvilka blifvit anförde såsofti skäl emot 
dess gilltighet, hafva i sjelfva verket blott varit 
föranledda af dessa förvillelser: de äro alla utan 
undantag sådana, som icke gälla emot det i sin 
fulla renhet fattade begreppet om ett Statsfördrag, 
utan endast om de oriktiga uppfattningarne och 
framställningarne af detta begrepp. Vi kunne 
hufvudsakligen anmärka trenne sådana förvillel
ser, genom hvilka detta begrepp blifvit för vi rradt, 
och hvilka vi derföre här måste genom en när
mare granskning söka att undanrödja.

Det här ifrågavarande begreppet om ett Stats
fördrag har först och främst blifvit förvirradt och 
förfalskadt derigenom, att man icke alltid gjort 
sig full reda för livad vi kallat Statens ideella och 
empiriska nödvändighet: man har icke alltid till
räckligen reflekterat på förnuftets nödvändiga for
dran af en borgerlig Samhällsförening, såsom oum
bärlig för uppnåendet af mensklighetens bestäm
melse, samt på det i menniskans natur gifna in
re, outplånliga behofvet af en sådan Förening, 
och på de yttre anledningar, genom hvilka den 
blifvit beredd. Derigenom, att man förbisett den
na Statens ideella och empiriska nödvändighet,



har Statsfordraget i ganska många framställningar 
af dess begrepp fått utseende af något tillfälligt 
och godtyckligt, eller blifvit fattad t under den 
lägre karakteren af en för ett tillfälligt ändamål 
ingången Bolagsförening. Med andra ord: man 
har först och främst icke insett, att det är en 
nödvändig förnuftets fordran, och följaktligen en 
pligt för hvarje individ, att så vidt ej yttre hin
der göra det för honom omöjligt, ingå och lefva 
i en Stat, ehuru han för uppfyllandet af denna 
pligt blott är ansvarig inför sitt eget samvete, 
och icke utan ett förnärmande af sin personliga 
frihet skulle genom yttre tvång kunna nödgas alt 
uppfylla den. Med förbiseende häraf har man 
betraktat det såsom öfverlemnadt åt hvar och en 
att, blott efter en beräkning af sin personliga för
del, ingå, eller icke ingå, i en Stat, likasom man 
efter en dylik beräkning ingår, eller icke ingår, 
t. ex. i el t Handelsbolag. Och vidare har man 
icke alltid nog reflekterat på de i det föregående 
nämda, dels inre, i menniskans natur liggande, 
och dels yttre, eller genom menniskornas yttre be
lägenhet och förhållanden till hvarandra gifna an
ledningar, genom hvilka man äger en tillräcklig 
och fullt tillförlitlig garanti för uppkomsten och 
for t vara lidet af en borgerlig Samhällsförening, åt
minstone hos hvarje Folk, som ej genom oöfver- 
vinnerliga hinder blifvit qvarhållet på den läg
sta punkt af odling, eller möjligtvis genom lika 
mäktigt verkande orsaker nedsunkit till denna 
punkt. Äfven derigenom, att man på detta sätt 
förbisett eller förnekat Statens empiriska nödvän
dighet, har Statsfordraget fått ett visst utseende 
af tillfällighet. I båda dessa hänseenden har man 
således genom den karakter af tillfällighet, livil-



ken inan tillagt Statsförclraget, fattat dess begrepp 
i en lägre betydelse, än den, i h vilken det rätte
ligen bör fattas. För att åter inse huru Statens 
ideella och empiriska nödvändighet låter förena 
sig med begreppet om etl Statsfördrag, såsom en 
yttring af individernas sammanstämmande fria 
viljor, behöfver man blott reflektera derpå, att, en
ligt hvad redan blifvit nämdt, äfven det hus
liga Samhället har en ideell nödvändighet, så
som oumbärligt för uppnåendet af mensklighe- 
tens bestämmelse, äfvensom det kan sägas haf- 
va en empirisk nödvändighet, i det hänseen
de, att det blifvit föranledt genom vissa i men- 
niskans väsende gifna och derur outplånliga drif
ter; men att det oaktadt den äktenskapliga för
bindelsen, genom hvilken .det husliga Samhället 
uppkommer, i hvarje särskildt fall bör eidigt för
nuftets fordran grundas på en frivilligt ingången 
öfverenskommelse, eller på en sainmanstämmelse 
af fria vilj<jr.

Med den här nämda förvillelsen i afseende 
på uppfattningen af Statsfördragets begrepp har 
vidare hos de flesta af detta begrepps förfäktare 
ännu en annan varit förenad, nemligen den, att 
man, i anledning af en ensidig åsigt af den bor
gerliga Samhällsföreningens väsende och ändamål, 
icke rätt uppfattat Statsfördragets hela innehåll, 
utan tagit det i en alltför inskränkt betydelse. Då 
man nemligen fattat Staten endast under karak- 
teren af en Rätts-anstalt, och således betraktat in
förandet och bibehållandet af ett rättstillstånd så
som dess enda och hela ändamål, har man i en
lighet dermed måst tänka Statsfördraget såsom ej 
innehållande något annat, än det, som hör till 
begreppet om ett sådant rättstillstånd. Fichte,



som med större bestämdhet och konseqvens, än 
någon annan, framställde denna åsigt af Staten, 
var äfven den, som gaf den redigaste utvecklin
gen af det enligt denna äsigt fattade Statsfördra- 
gets begrepp. Enligt hans framställning deraf 
innehåller det trenne nödvändiga momenter, nem- 
ligen l:o ett af honom så kalladt Egendoms
fördrag, genom hvilket livar och en af den blif- 
vande Statens medlemmar tillerkänner livar 
och en af de ofri ga en viss egendom, i detta ords 
vidsträcktaste bemärkelse, det vill här säga, 
en viss krets af rättigheter, inom hvilken han 
förbinder sig att icke göra något intrång, livår- 
igenoni således uppkommer en af alla Statens 
medlemmar erkänd uts t a k n ing a f h vars 
och ens rättssfer, såsom det första, som till 
ett rättstillstånd oundgängligen erfordras; 2;o ett 
Sky dd sfördrag, genom hvilket alla den blif- 
vande Statens medlemmar ömsesidigt garantera 
hvarandra den ostörda besittningen af denna åt 
hvar och en utstakade rättssfer, eller, hvilket är 
detsamma, ömsesidigt förbinda sig att bistå hvar
andra, för att skydda hvars och ens rättigheter 
mot hvarje lörsök, som af någon inom eller utom 
Staten kunde göras till deras kränkande ; och ändte- 
ligen 3:o ett borgerligt Fö renings för drag, 
genom hvilket den blifvande Statens medlemmar, 
för alt, så vidt möjligt är, förvissa sig derom, 
att det nyssnämda Skyddsfördraget verkligen skall 
blifva bragt till verkställighet, eller att livar och 
en, som hotas med någon rättskränkning, verk
ligen skall kunna påräkna det genom Skydds för
draget utlofvade biståndet till försvar för sina rät
tigheter , förena sig om upprättandet af en S k y d d s - 
makt, eller en Regering, livilken, såsom en organ



för den allmänna, rältsenliga viljan, har att vid
makthålla rättstillståndet, och derlore måste ut
rustas med tillräcklig fysisk kraft, for att i hvarje 
förekommande fall kunna skydda hvars och ens 
rätt, eller af värja h varje försök till rättstillstån
dets rubbande. Dessa trenne momenter tillsam
mans utgöra enligt denna åsigt Statsfordragets hela 
innehåll. — Yilje vi närmare granska detta sätt 
alt fatta och framställa Statsfordragets begrepp, så 
måste vi utan tvifvel erkänna, att så vida Staten 
alltid måste tänkas såsom utgörande en UälIs
anstalt, så måste ock det Fördrag, på hvilket Sta
ten är grundad, alltid tänkas innehålla alla dessa 
punkter, såsom i sjelfva verket väsendtligen hö
rande till begreppet af en Rätts-anstalt. Men der- 
af följer likväl icke genast, att dessa trenne punk
ter utgöra Statsfordragets hela innehåll, och att 
det ej, taget i sin fullständiga betydelse, måste 
anses innefatta ännu något mera än detta. Så 
vida nemligen, enligt hvad vi i det föregående 
funnit, Statens fullständigt fattade idé icke inne
håller endast begreppet om en Rätts-anstalt, utan 
äfven begreppet om en Kultur-anstalt; eller så 
vida Staten måste tänkas såsom en organisk För
ening af förnuftiga och fria varelser, åsyftande att, 
under skydd af ett stadgadt och tryggadt rätts
tillstånd, bereda den fullkomligaste möjliga utveck
ling af ett Folks bela andeliga och industriella lif; 
så måste ock Statsfördraget tänkas såsom åsyftande 
den fullständiga realisationen af denna Statens ide, 
och således såsom innehållande allt det, som der- 
till oundgängligen erfordras. Detta innebär, alt 
det af Fichte så kallade borgerliga Fören ings- 
förd raget, genom hvilket den blifvande Statens 
medlemmar förena sig om upprättandet af en



■Regering, bör uppfattas på ett sådant sätt, att 
Regeringen, jemte sin karakter af en Skydds- 
makt, tillika blir försedd med rättighet och makt 
all vidtaga alla de åtgärder, hvilka erfordras för 
all, inom den genom Sedlighetens och Statens egen 
ide bestämda gränsen för dess verksamhet, främja 
utvecklingen af Folkets högre och lägre krafter, 
samt dess deraf beroende odling och välstånd. 
Det är klart, att StaLsfördraget, så fattadt, måste 
innehålla något mera, än det, som hör till in
förandet och stadgandet af ett rättstillstånd; och 
det är först genom tillägg liäraf, som dess begrepp 
for ess får sin fullständiga betydelse.

De hittills nämda t venue förvillelser, genom 
hvilka Statsfördragets begrepp blifvit förvirrad t, 
halva olta varit förenade med ännu en tredje, 
hvilken haft afseende på frågan om sättet af 
Statsfördragets ingående. Denna förvillelse 
har bestått deruti, att man ofta tänkt sig Stals- 
fordraget såsom ett sådant, som, för alt vara gi 11- 
tigt och rättsenligt, alltid borde äga karakteren af 
en formligen eller uttryckligen ingången öf- 
verenskommelse. Om man ock medgifvit, att ])å 
långt när ieke alla Stater verkligen blifvit stiftade 
genom ett sådant uttryckligt Fördrag, har man lik
väl ofta antagit, eller åtminstone tyckts antaga, 
att Staten endast så vida kan sägas vara på ett 
rättsenligt sätt uppkommen, som den blifvit stif
tad genom ett formligt Fördrag. Hvad nu denna 
fråga beträffar, så har det i Rättsläran blifvit 
nämdt, att det, som utgör sjelfva väsendet af en 
öfverenskommelse, ej är något annat, än en på nå
got sätt tillkännagifven öfverensstämmelse mellan 
tvenne eller flera fria viljor rörande något rätts
förhållande; att vidare denna öfverensstämmelse



kan tillkännngifvas, antingen genomett uttryck
lig t, eller blott genom ett tyst samtycke; och 
att, elnmi det förra utgör den fullkomligaste for
men lör ingåendet af en öfverenskoinmelse, den 
likväl äfven i det senare fallet, eller då den är 
grundad blott på ett tyst bifall, måste anses så
som räLtsgilltig, så vida blott det paeisccnternas 
handlingssätt, hvaraf man bär slutar till deras 
samtycke, är sådant, att man deraf med full säker
het kan sluta till detsamma. Detta måste då gälla 
om Statsfordraget, lika väl som om andra För
drag. Den fullkomligaste formen för ingåendet af 
ett Statsfördrag är visserligen den, då det grun
dar sig på ett uttryckligt samtycke, och derige- 
non.1 blir ett uttryckligen ingånget Fördrag. Men 
detta kan dock ej anses såsom el t oundgängligt 
vilkor för Statsfördragels rättsgilltighet: det måste 
betraktas såsom lika rällsgilltigt äfven i de fall, 
då det blott är grundad t på ett tyst samtycke, 
b vilket den blifvande Statens medlemmar afgifva, 
antingen på ett posi Lift sätt, genom sitt verk
liga deltagande i någon af Statsför v altningens funk
tioner, eller åtminstone på ett negntift sätt, ge
nom sitt qvarstadnande inom en Stat, der emigra- 
tionsrätten är lemnad öppen. Huruvida nu Stats- 
fördraget skall komma att (a karakteren al en 
uttryckligen ingången, eller blott at en tystötver- 
enskommelse, beror af de omständigheter, under 
livilka Staten uppkommer. I de lall, då en ny 
Stat stiftas af individer, hvilka förut redan, såsom 
medlemmar af en annan Stat, lefvat i en borger
lig Samhällsförening, hvilket L. ex. äger rum, då, 
såsom i forntiden var ganska vanligt, en ny Stat 
stiftas genom en Koloni, utsänd itrån en redan 
förut bildad Moderstat, eller då ell holk, som



förut hört till ett större Pdke, och utgjort en del 
deraf, på något sätt blir afsöndradt derifrån, för 
att bilda en ny sjelfständig Stat, kan man utan 
svårighet tänka sig denna nya Stat, såsom bildad 
genom ett uttryckligt Fördrag, emedan man här 
kan med skäl vänta, att den nya Statens med
lemmar redan inom den Samhällsförening, till 
hvilken de förut hört, skola hafva hunnit till en 
viss grad af odling, eller af rätts- och samhälIs- 
begreppens utveckling. I de fall åter, då den 
uppkommande Statens medlemmar icke förut lef- 
vat i någon borgerlig Samhällsförening, kan man 
icke med lika mycket skäl vänta, att denna Stat 
skall blifva grundad på ett uttryckligt Fördrag, eme
dan man icke hos dess medlemmar kan vänta eller 
förutsätta någon redan gifven utveckling af rätts- 
och samhällsbegreppen. I sådana fall måste det 
derföre åtminstone ofta komma att inträffa, att 
Staten blir grundad endast på ett tyst Fördrag, 
nemligen på det sätt, att den större, obildade 
mängden af Folkets medlemmar, utan alt uttryck
ligen yttra sin tanka, blott genom ett tyst sam
tycke underkastar sig den, om ock till en början 
ganska ofullkomliga, borgerliga ordning, hvilken 
införes af de jemförelsevis mera bildade. Detta 
har t. ex. varit förhållandet, då en Stat på det 
förut nämda sättet uppväxt ur Familjen, genom 
dess successiva förökning, eller då barnen, älven 
sedan de hunnit manlig ålder, utan något uttryck
ligen gifvet samtycke, qvarstadnat under den ge- 
mensamme Stamfaderns ledning. Här ägde blott 
ett tyst Fördrag rum; men äfven detta måste 
utan tvifvei erkännas såsom rättsgilltigt, så snart 
blott emigrationsrätten var lemnad öppen, och så
ledes ingen tvingades alt emot sin vilja qvarsladna



inom den pA (letta sätt uppkommande Staten, Pù 
d< t ta sätt kan således det Fördrag, genom h vil
ket en Stat bildas, i särskilda fall , och un
der olika omständigheter, tänkas, än såsom ett 
uttryckligt, än åter blott såsom ett tyst Fördrag, 
och i båda fallen vara lika gilltigt. Ofta kan det 
ock bända, att det tysta Fordrag, genom hvilket 
en Stat ifrån början hl.ifv.it stiftad, efteråt, eller 
då Folket hunnit till en högre grad af bildning, 
ofvergår i ett uttryckligt Fördrag, genom det form
liga införandet och antagandet af en på Folkets 
uttryckliga samtycke grundad Författning. I verk
ligheten har för öfrigt Stats för draget oftare före
kommit såsom ett blott tyst Fördrag, än såsom 
uttryckligt: i de flesta fall har Staten, utan någon 
uttrycklig öfverenskommelse mellan dess medlem
mar, småningom uppkommit och bildat sig, såsom 
ett resultat af de i det föregående nämda inre och 
yttre anledningarne till dess ursprung, då Stats- 
fördraget således blott kunnat förekomma under 
karakteren af en tyst öfverenskommelse. För öf
rigt kan man visserligen icke, vid frågan om alla 
Staters verkliga, historiska ursprung, påstå, att 
de alla i sjelfva verket uppkommit genom ett an
tingen uttryckligt eller tyst Fördrag. Så kunne 
vi t. ex. icke säga, alt ett sådant ägt rum hos de 
Folk, hos hvilka en djupt inträngande och kufvan
de Superstition qväft all känsla af sjelfständighet, 
och hvilka derigenom kommit i fullkomligt be
roende af en i Gudomlighetens namn oinskränkt 
herrskande Prestkast. Hos de Folk , som på detta 
sätt genom Superstitionens makt biil vit försatte i 
ett omyndighetstillstånd, ur hvilket de sedan al
drig förmått höja sig, kan man icke tala ojn en 
tyst öfverenskommelse såsom Statens grund, eme-



clan hos dem saknats det, som för gill tigheten af 
all, vare sig uttrycklig eller tyst öfverenskommel- 
se förutsattes, nemligen att de subjekter, afhvilka 
öfvereiiskommelsen ingas, skola, icke blott i an
laget, utan i verkligheten, äga karakteren af egent
liga personer, eller hafva kommit till verkligt 
medvetande af sig sjelfva, såsom förnuftiga och 
fria varelser. Men om således icke alla Stater 
historiée uppkommit genom ett Fördrag, så kan 
delta likväl ej hindra, att ju, då frågan om Sta
tens ursprung betraktas ur den filosofiska syn
punkten, en Stat, for att äga ett i sjelfva verket 
rättsenligt ursprung, hör tänkas såsom i den här 
angifna meningen grundad på en antingen uttryck
lig, eller åtminstone tyst öfverenskommelse.

Yi hafve hittills vid frågan om huruvida och 
i hvilken mening Staten måste anses såsom en 
produkt af den menskliga friheten, betraktat den 
endast i hänseende till sjelfva dess existens. Men 
då vi tänke oss en mängd af individer såsom 
förenande sig till ett borgerligt Samhälle, må
ste denna Förening äfven erhålla någon mer eller 
mindre bestämd form: det är ej nog att en sådan 
Förening i sjelfva verket uppkommer och fortvarar; 
man har vidare äfven att undersöka huru eller 
under h vilken form densamma skall kom
ma att visa sig och äga sitt bestånd. Derigenom 
uppkommer således frågan om livad vi kalle den 
uppkommande Statens F o i fa 11 n ing: detta bli r 
då det andra moment, som vid undersökningen 
om Statens ursprung måste tagas i betraktande. 
Yi hafve således nu att göra oss reda för huru 
en Stats Författning enligt förnuftets fordran bör 
tänkas uppkomma och bl if va gällande, eller huru
vida Staten, äfven i hänseende till sin form och



Författning, enligt förnuftets fordran bör betrak
tas såsom grundad på sina medlemmars samman
stämmande fria viljor, och följaktligen på ett 
Fördrag.

Vi kunne här ännu ieke ingå i en närmare 
ocli speciellare undersökning rörande Statsförfatt
ningens begrepp och innehåll: det är först längre 
fram, som frågan härom, så vidt den hör till den 
filosofiska Statsläran, kan till besvarande upptagas. 
Men äfven utan att ännu företaga en sådan speciel
lare utveckling af detta begrepp, kunne vi likväl 
redan här taga det för afgjordt, att bestämman
det af en Stats Författning ieke utan en ganska 
stor förvillelse skulle kunna betraktas såsom något 
godtyckligt, eller såsom ieke bundet genom något 
slags nödvändighet. Då man närmare undersöker 
förhållandet, måste man snart inse, att det för 
hvarje särskildt Folk i hvarje bestämd tidpunkt 
blott kan gifvas en enda Författning, hvilken, 
med förenadt afseende på Statens i allmänhet be
traktade ide, och på detta bestämda Folks karak
ter, odlingsgrad och hela belägenhet, är den rätta, 
det vill säga den lämpligaste för att hos detta 
Folk bereda och främja det fullkomligaste möjliga 
uppnående af Statens bestämmelse. I löljd deral 
blir det då en nödvändig förnuftets fordran, alt 
hvarje uppkommande Stat må erhålla den Författ
ning, hvilken för detta bestämda Folk under när
varande förhållanden är den enda rätta och lämp
liga. I detta hänseende visar sig således en upp
kommande Stats Författning såsom bestämd ge
nom en nödvändig förnuftets fordran, oeh följakt
ligen såsom ägande samma ideella nödvändig
het, som sjelfva Statens existens. Men om vi nu 
vidare fråge oss, huru denna förnuftets nödvän-



cliga fordran i sjelfva verket skall kunna uppfyllas, 
eller huru en uppkommande Stat i sjelfva verket 
skall kunna erhålla den Författning, hvilken för 
densamma är den enda rätta, så finne vi lätt, att 
uppfyllandet af denna fordran, så vida det skall 
ske "på ett fullt förnuftsenligt sätt, icke kan ske 
annorlunda, än genom en yttring af frihet, det 
vill säga, genom samhällsmedlemmarnes öfverens- 
stämmande fria viljor. Det har redan i det före
gående blifvit anmärkt, att realisationen af Sta
tens idé, likasom af hvarje idé, hvilken rör nå
got, som hör till Andens och frihetens verld, 
måste tänkas ofverlemnad åt den menskliga fri
heten, eller ske genom de förnuftiga varelsernas 
fria verksamhet. Detta innebär, då Statens idé, 
fattad i dess fullständiga betydelse, innehåller äf- 
ven begreppet eller fordran af en- Författning, så
som utgörande dess bestämda organiska form, att 
realisationen af Statens idé, äfven i hänseende till 
denna dess form, eller bestämmandet af dess För
fattning, måste tänkas ofverlemnad åt friheten. 
Om vi åter närmare undersöke livad detta vill 
säga, eller i h vilken mening bestämmandet af Sta
tens Författning måste tänkas ske genom en ytt
ring af den menskliga friheten, så finne \i detta 
innehålla den fordran, att Författningen, för att 
på ett rätts- och förnuftsenligt sätt blifva gällan
de, måste införas och antagas genom samhällsmed
lemmarnes frivilligt lemnade samtycke. Det är 
nemligen först och främst klart, att då en Stat 
måste tänkas såsom ett sjelfständigt Helt, en för
ening af förnuftiga och fria varelser, öfverhvilka, 
såsom sådana, ingen annan är berättigad att till
välla sig något herravälde, ingen utom denna 
Stat kan vara befogad att bestämma dess Författ



ning: ett Folk (eller dess Regering) knn ej tiga 
någon i ätlighet att påtvinga ett annat en Stats
författning, hvilken det senare ej frivilligt gillar 
och antager. Men vidare är ock lika tydligt, att 
ej heller någon af Folkets egna medlemmar kan 
vara berättigad att i strid mot dess yttrade vilja 
bestämma dess Författning, emedan han derigenom 
öfver detsamma skulle utöfva ett välde, genom 
hvilket han våldförde de öfriga individernas karak
ter af förnuftiga och fria varelser. Om ock en 
eller vissa af ett Folks medlemmar tro sig klarare 
än de öfriga inse, hvilken Författning är för detta 
Folk i denna tidpunkt den enda rätta och fullt 
ändamålsenliga, så kunna de dock ej vara berät
tigade att påtruga de öfriga sin öfvertygelse här
om, eller att genom yttre tvång införa den ifråga
varande Författningen. Således, om det på ena 
sidan är en förnuftets fordran, att hvarje upp
kommande Stat må erhålla den Författning, hvil
ken för denna Stat är i denna tidpunkt och un
der närvarande förhållanden den enda rätta, eller 
den, som leder till det fullkomligaste uppnående 
af Statens bestämmelse; så är det ock på den an
dra en ej mindre vigtig och oeftergillig förnuftets 
fordran, att denna Författning, för att på ett rätts- 
en ligt sätt blifva gällande, bör införas, icke ge
nom tvång, utan med Nationens frivilliga sam
tycke, eller förmedelst den sammanstämmelse af 
dess medlemmars fria viljor, hvilken utgör väsen
det af ett Fördrag. Så vida måste följaktligen Sta
ten, icke blott i hänseende till sjelfva sin existens, 
utan äfven i hänseende till sin form och Författ
ning, enligt förnuftets fordran tänkas grundad på 
ett Fördrag. Men för att ej missförstå detta, må
ste man här åter, likasom vid frågan om Statens



existens, erinra sig, att det erforderliga samtycket 
kan afgifvas och yttras, antingen uttryckligen, eller 
blott genom samhällsmedlernmarnes handlingssätt, 
och att i följd deraf det här ifrågavarande För
draget kan erhålla karakteren, antingen af ett form
ligt och uttryckligt, eller blott af ett tyst För
drag, men likväl i båda fallen vara lika rätts- 
giiltigt. Den fullkomligaste formen af detta, lika
som af alla andra Fördrag, är utan tvifvel den, 
då det bar karakteren af en uttryckligen ingången 
öfverenskommelse : det är derföre visserligen en 
förnuftets fordran, att Statsförfattningen bör in
föras och antagas genom en sådan formlig öfver
enskommelse i de fall, i hvilka detta efter sakens 
natur är möjligt, eller då den för ett Folk rätta 
och lämpliga Författningen i sjelfva verket kan 
på detta sätt blifva funnen och införd. Men så 
vida en sådan formlig öfverenskommelse i många 
fall icke är möjlig, eller icke skulle kunna leda 
till införandet af den för ett Folk rätta och ända
målsenliga Författningen, så kan förnuftets fordran 
i hänseende till alla sådana fall ej sträcka sig 
längre, än att den må genom ett tyst Fördrag 
blifva gällande. För att närmare göra oss reda 
för livad detta vill säga, måste vi här åter ifrån 
hvarandra åtskilja de tvenne väsendtligt olika fall, 
då antingen en ny Stat stiftas genom en förening 
af individer, hvilka redan förut varit medlemmar 
af en annan Stat, eller ock en Stat bildas af in
divider, hvilka icke förut lefvat i någon borgerlig 
Samhällsförening. 1 det förra fallet låter det utan 
svårighet tänka sig, att den nya Statens Författ
ning blir införd och antagen genom ett uttryck
ligt Fördrag, emedan man här kan med skäl vän
ta eller förutsätta, att tien ifrågavarande nya Sta-



tons medlemmar inom den Samhällsförening, livil
ken do förut tillhört, hunnit till den grad af in
tellektuell bildning, hvilken till ingåendet af ett 
sådant Fördrag erfordras. Äfven i detta fall har 
man dock visserligen icke att tänka sig Statsför
fattningens införande på det sätt, att den skulle 
uppgöras af hela Folket i massa. Inom livarje 
Folk gifves det, i följd så väl af de menskliga 
anlagens ursprungliga olikhet, som af deras genom 
yttre omständigheter gynnade eller hämmade ut
veckling, vissa individer, hvilka i själskraft och 
bildning äro upphöjde öfvcr den större mängden. 
Att dessas andeliga öfverlägsenhet gör sig gällande 
vid Statsförfattningens bestämmande, och derpå 
utöfvar en betydlig inflytelse, är utan tvifvel 
öfverensstänmiande med förnuftets fordran, och 
med livarje Folks sanna välfärd. Det är den högre 
själskraftens naturliga makt, bildningens och för- 
tjenstens aristokrati. Det Folk, som ville undan
draga sig denna, skulle derigenom bandia emot 
sitt eget intresse, och sätta sig ur stånd att upp
nå det högsta målet för sitt samhäilslif. Men om 
det är en nödvändig förnuftets fordran, att den 
högre själskraften och bildningen må äga och ut- 
öfva en sådan inflytelse på bestämmandet af en 
Stats Författning, så blir det ock en ej mindre 
vigtig fordran, att denna inflytelse icke må göra 
sig gällande annorlunda, än på ett ädelt och för- 
liuftsenligt sätt. Detta åter innebär, att den en
dast må göra sig gällande såsom en andel ig 
makt, och således icke genom yttre tvång, utan 
blott genom det Sannas och Rättas egen inre kraft, 
dess förmåga att verka på menniskornas öfver- 
tygelse, och att vinna deras frivilliga bifall. Det rätta 
och förnuftsenliga sättet af en Författnings in



förande mflste således liar blifva det, att den
samma, uppgjord och föreslagen af de mest bil
dade inom ett Folk, efter föregången profiling fri
villigt antages af Nationen, det vill säga, antin
gen af alla röstägande, aktiva Statsborgare, eller 
af dessas för detta ändamål genom fritt vai 
utsedde representanter. På detta sätt kan och bör 
en Statsförfattning genom ett uttryckligt Fördrag 
blifva antagen af ett Folk, som förut redan lef- 
vat i en annan borgerlig Samhällsförening. Detta 
har ock i verkligheten flera gånger ägt rum, t. ex. 
då de Nord-amerikanska Staterna stiftades genom 
deras lösslitande från England. Deremot har en- 
1 ii? t sakens natur ett annat förhållande in träd t i

O

de fail, då en Stat blifvit bildad af individer, 
hvilka icke förut varit medlemmar af en borger
lig Samhällsförening, t. ex. då en Stat på det 
ofvanföre nämda sättet uppväxt ur Familjen ge
nom det husfaderliga väldets successiva öfvergång 
i en patriarkalisk Styrelse, och dennas öfvergång 
i en egentlig borgerlig Regeringsmakt. Då det i 
sjelfva verket blott är inom en Stat, under och 
genom dess medlemmars fortvarande fredliga sam- 
manlefnad, och derigenom beredda ömsesidiga in
flytelse på hvarandra, som menniskorna kunna 
höja sig till den grad af intellektuell bildning, 
eller af rätts- och samhällsbegreppens utveckling, 
hvilken förutsättes för att med någon klarhet upp
fatta sjelfva begreppet af en Statsförfattning, och 
således ännu mer för att verkligen uppgöra ett 
förslag till en sådan; så kan man i det nämda 
fallet icke ens hos de individer, hvilka jemförelse- 
vis genom anlag och själskraft äro i någon mun 
upphöjde öfver de andra, vänta den grad af bild- 
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ning, som till uppgörandet af cn sådan egentlig 
och bestämd Statsförfattning erfordras. I följd 
deraf kan man här ej vänta eller fordra, att nå
gon med full noggrannhet bestämd Författning 
skall vid Statens uppkomst blifva till antagande 
föreslagen, och följaktligen ej heller, att en sådan 
skall genom samhällsmedlemmarnes uttryckliga bi
fall blifva gällande. I allmänhet kommer väl 
Regeringsmakten, såsom beredd genom de i det 
föregående uppgifna anledningarne, att innefatta 
de deremot svarande och redan nämda elemen- 
terna i en viss förening med livarandra : den kom
mer således naturligen att äga de förenade karak- 
tererna af ett husfader lig t välde, ett mili- 
täriskt Chefskap, en Do mare mak t och ett 
presterligt anseende, om ock hos särskilda Folk 
än en, än åter en annan af dessa karakterer kan 
visa sig såsom den öfvervägande. Men den blir 
det oaktadt i början likväl icke närmare be
stämd, i hänseende till dess gräns och formerna 
för dess utöfning. Här kommer således i början 
ieke att finnas någon med noggrannhet bestämd 
Statsförfattning; och det är blott småningom, som 
under de mera bildades inflytelse, samt i och ge
nom sjelfva Statsmaktens fortgående utöfning, vissa 
former för denna dess utöfning kunna uppkomma 
och göra sig gällande. Här kan man då ej tala 
om något annat, än ett tyst samtycke, eller ett 
tvst Fördrag, medelst hvilket Statens medlemmar 
underkasta sig eller godkänna den på detta sätt 
småningom uppkommande Författningen : detta är 
det enda, som kan väntas eller fordras, då dc 
ännu icke äga tillräcklig bildning, för att genom 
ett formligt och uttryckligt Fördrag uppgöra, gran
ska och antaga en med full noggrannhet bestämd



Statsförfattning. Äfven detta tysta Fördrag1 måste 
då utan tvifvel erkännas såsom rättsgilltigt och 
enligt med förnuftets fordran, så vida det utgöro # o
det enda sätt, på livilket en, om ock ofullkomlig 
ocli i afseende på det mera speciella ännu obe
stämd Statsförfattning kan hos ett sådant Folk till 
en början uppkomma. Men härvid röjer sig åter 
vigten af en punkt, hvilken redan i det föregåen
de, vid frågan om sjelfva Statens existens, blif- 
vit omtalad, nemiigen att emigrationsrätten alltid 
bör lemnas öppen. Ty då det, äfven när en För
fattning på någotdera af de bär angifna sätten, 
det vill säga, antingen genom Folkets uttryckliga, 
eller åtminstone genom dess tysta samtycke, blif- 
vit gällande, likväl alltid låter tänka sig såsom 
möjligt, att det bland detta Folks medlemmar 
kan gifvas en eller annan, som icke finner sig 
kunna gilla denna Författning såsom den rätta el
ler för detta Folk lämpligaste; så skulle, i fall lian 
det oaktadt vore tvungen att qvarstadna inom den 
ifrågavarande Staten, ocli lian således nödgades un
derkasta sig en Författning, b vilken han ogillar, 
detta utan tvifvel innebära en kränkning af lians 
frihet; och det är klart, att Författningen i detta 
fall ieke skulle kunna sägas vara införd och gäl
lande genom alla samhälisinedlemmarnes frivilliga 
samtycke. Deremot om emigrationsrätten är iem- 
nad öppen, och om följaktligen livar och en, som 
ej anser sig kunna gilla den Författning, hvilken 
af ett Folk i allmänhet, eller af det större antalet 
af dess medlemmar, blifvit genom uttryckligt eller 
tyst samtycke antagen, äger full frihet att öfver- 
gifva den ifrågavarande Staten, så är tydligt, att 
livar och en, som icke begagnar sig af denna 
emigrationsrät t, utan inom Staten qvarstadnar,
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mäste derigenom anses samtycka att underkasta 
siden inom denna Stat gällande Författningen, 
till dess den på rättsenligt sätt, d. v. s. med Fol
kets frivilliga bifall, blir upphäfven eller förändrad, 
emedan det enligt sakens natur endast kan vara 
under vilkor af ett sådant underkastande, och i 
allmänhet under vilkor af lydnad för de gällande 
Lagarne, som det kan tillåtas någon att lefva in
om en Stat, och att erkännas såsom en medlem 
af densamma. Då på detta sätt hvar och en, som 
icke begagnar sig af sin emigrationsrätt, genom 
sjelfva sitt qvarstadnande samtycker att under
kasta sig den inom en Stat gällande Författningen, 
till dess den på rättsenligt sätt blir förändrad; 
och då äfven den, som möjligtvis är urståndsatt 
att begagna sig af den öppen lemnade emigrations- 
rätten, endast under vilkor af lydnad för Statens 
Författning och Lagar, kan erkännas såsom Stats- 
borgare; så följer deraf, att der emigrationsrätten är 
lemnad öppen, den Författning, hvilken af ett Folk 
i allmänhet blifvit genom uttryckligt eller tyst 
samtycke gillad, med rätta måste betraktas såsom 
förbindande för alla Statens medlemmar utan un
dantag, och att dess gilltighet, till dess den på 
rättsenligt sätt blir förändrad, måste anses såsom 
erkänd äfven af dem, som icke fm na den enlig 
med sin öfvertygelse om det rätta, så vida de det 
oaktadt inom Staten qvarstadna.

Såsom ett resultat af det här anförda kunne 
vi uppgifva trenne nödvändiga förnuftets fordrin
gar, livilka vid en Stats uppkomst måste göras 
ined afseende på dess Författning, eller dess form 
och organisation. Den första af dessa fordringar 
är nemligen den, som rör sjelfva Statsförfattnin
gens egen heskalfenhet, nemligen att den bör vara



den, som i sjelfva verket ar för delta Folk i den
na tidpunkt den bästa och lämpligaste, eller den, 
som under förhanden varande omständigheter är 
den licnligasle för uppnåendet af Statens totala 
bestämmelse. Den andra är den, att denna För
fattning bör vara införd pä ett med förnuftets 
fordringar öfverensstämmande sätt, det vill säga, 
ieke genom tvång, utan med Folkets antingen ut
tryckliga, eller åtminstone tysta samtycke. Den 
tredje ändleligen är den, att emigrntionsrätten hör 
vara iemnad öppen, på det att den, som ej gillar 
den af Folket i allmänhet, eller af dess flesta med
lemmar, genom uttryckligt eller tyst samtycke 
godkända Författningen, ieke må vara tvungen att 
q varslad na inom en Stat, hvars Författning han 
icke anser sig höra antaga och efterlefva.

Yi halve hittills undersökt huruvida oeh i 
hvilken mening Staten måste tänkas såsom en pro
dukt af den menskliga friheten, eller såsom grun
dad på ett Fördrag, så väl i hänseende till sjelfva 
dess existens, som i hänseende till dess För
fattning, d. v. s. i afseende så väl på frågan, 
om det skall gifvas en borgerlig Samhällsförening, 
som på frågan liuru denna skall vara bildad och 
organiserad. Men det gifves, utom dessa t venue, än
nu en tredje punkt, hvilken vid undersökningen om 
Statens ursprung måste tagas i betraktande. Det är 
nemligen ej nog, att en viss mängd af individer 
tänkas genom uttryckligt eller tyst samtycke förena 
sig till en Stat, samt att formen af deras förening, 
och i synnerhet af den Regeringsmakt, som skall 
utgöra denna Stats enhet, tänkes genom en För
fattning bestämd. Det fordras vidare oeh för det 
tredje till verkligheten af en borgerlig Samhälls
förening, att den genom Författningen bestämda,



L----- 582 --

mer eller mindre vidsträckta Regeringsmakten skall 
komma att innehafvas och utöfvas af en eller 
liera individer, såsom utgörande Statens Sty
relse, och att således denne eller dessa individer 
på något sätt måste bestämmas. Det är klart, att 
det först är härigenom, eller genom bestämnin
gen al sjellva Regeringspersonalen, som 
en verklig Stat uppkommer, emedan Statsmakten 
derförutan blott funnes i tanken, men ej i verk
lig utolning. Frågan blir således huru denna be
stämning af Regeringspersonalen enligt förnuftets 
fordran bör tänkas, d. v. s. huruvida äfven den
na bör tänkas grundad på friheten, eller på ett 
Fördrag.

I afseende på denna fråga måste vi först och 
främst anmärka, att likasom, enligt livad i det 
föregående biifvit nämdt, Statsförfattningens be
stämmande icke bör betraktas såsom öfverlemnadt 
åt det tillfälliga, af ingen högre nödvändighet 
bundna godtycket, emedan det för hvarje Folk 
blott gifves en enda Författning, som i en be
stämd tidpunkt, och med afseende på alla för
handen varande förhållanden , är den rätta och 
lämpliga, och hvars antagande således förnuftet 
med nödvändighet fordrar; på samma sätt är det 
ej heller att anse såsom något godtyckligt eller 
likgilltigt, af hvilka bestämda personer den genom 
Författningen utstakade Regeringsmakten skall kom
ma att utöfvas. Utan tvifvel är det en nödvän
dig förnuftets fordran, att Regeringsmakten må 
komma att innehafvas och utöfvas af dem bland 
ett Folks medlemmar, hvilka genom sina person
liga egenskaper äro derti ll skickligast : genom dessa 
högre egenskaper kunna desse sägas hafva fått en 
naturlig kallelse, eller en Försynens kallelse, att



åtaga sig Regeringsmaktens utöfning, ocli det är för 
dem cn medborgerlig pligt att icke undandraga sig 
att motsvara denna kallelse. Med afseende härpå 
kan man således ganska riktigt säga, att det 
är med en viss nödvändighet, det vill säga, ge
nom en nödvändig förnuftets fordran, bestämdt, 
ej blott hvilken Författning en uppkommande Stat 
bör erhålla, utan äfven af hvilka bestämda per
soner Reger i n <r s ma k te n bör komma att innehafvas 
ocli utöfvas. Men cletla oakladl måste likväl det 
verkliga uppfyllandet af denna förnuftets fordran 
här, likasom vid frågan om Statsförfattningens be
stämmande, tänkas öfverlemnadt åt den mensk- 
liga friheten, eller ske genom en yttring af denna. 
Då man nemligen uppkastar den frågan, huru det 
skall blifva afgjordt, hvilka af ett Folks medlem
mar äro genom sina intellektuella och sedliga egen
skaper fullkomligast qvalificerade till Regerings
maktens utöfning, och af hvilka den således en
ligt förnuftets här angifna fordran bör komma att 
förvaltas, så är genast klart, att detta icke kan på 
rättsenligt sätt afgöras annorlunda, än genom ISa- 
tionen, eller dess för detta ändamål utsedda re
presentanter. Hvar och en af Folkets medlemmar 
måste vara berättigad att till de öfrigas profiling 
framställa sin tanka härom; men ingen af dem 
kan vara berättigad att med tvång göra den gällande, 
emot de öfrigas bestridande. Ocli då lika litet 
någon främmande Stat kan äga någon rättighet 
att, med förnärmande af ett Folks sjelfständighet, 
genom yttre tvång bestämma dess Regerings- 
personal, så kan denna bestämning icke rältsenligen 
ske på något annat sätt, än förmedelst Nationens, 
eller dess lagliga representanters, frivilliga sam
tycke, deras frivilliga hyllning af öfverlägsna egen



skaper eller förtjenster. Härvid ]>ör blott åter an
märkas, att äfven detta samtycke möjligtvis kan 
förekomma, antingen såsom uttryckligt, medelst 
ett formligt och egentligt val, eller blott såsom 
ett tyst samtycke, och i båda fallen vara rätts- 
giiltigt. Den förra formen är visserligen den 
fullkomligaste, och således den, hvilken i allmän
het bör föredragas, der den kan äga rum; men 
äfven den senare måste under vissa förhållanden 
erkännas såsom rättsenlig. Då t. ex. en Stat upp
växer ur Familjen genom de full växte famiij- 
medlemmarnes frivilliga qvarstadnande under Stam
faderns patriarkaliska styrelse ; eller då vid 
ett gemensamt företag ledningen af de gemen
samma angelägenheterna utan formligt val, och 
likasom af sig sjelf, tillfaller den högsta tapper
heten och klokheten, och Folkets medlemmar blott 
genom tyst samtycke erkänna eller underkasta sig 
den på detta sätt uppkommande Regeringsmakten; 
måste ulan tvifvel, så vida blott intet yttre tvång 
till dess införande blifvit användt, och så vida 
emigrationsrätten lemnas öppen, äfven ett sådant 
ursprung af Regeringsmakten erkännas såsom rätts- 
enligt. Om man ock i sådana fall, då vissa in
divider på detta sätt, utan formligt val, blott ge
nom öfverlägsna egenskapers inflytelse få lednin
gen af ett Folks angelägenheter i sina händer, kan 
säga, att de utöfva en ifrån-början sjelf tagen makt»; 
så får likväl denna genom Folkets tysta samtycke 
en karakter af rällsgilltighet. Och i fall detta nå
gon gång visar sig såsom det enda sätt, på hvilket 
en borgerlig samhällsordning och ett rättstillstånd 
hos ett Folk, som ännu står på en låg punkt af 
odling, kan blifva gällande; så måste det ock i 
sådana fall erkännas såsom enligt med förnuftets



fordran, under vilkor l:o all de som nlöfva Rege
ringsmakten, icke vunnit den, eller bibehålla den, 
genom yttre tvang, (emedan den i detta fall na
turligtvis icke skulle kunna med någon rimlighet 
sägas grundad på Nationens tysta samtycke); 2:o att 
emigrationsrätten är lemnad öppen, så att ingen 
tvingas att qvarstadna och lefva under en Rege
ring, hvilken han ej tror sig böra erkänna; och 
3:o att Regeringen i sjelfva verket betienar sig af 
sin makt på ett ädelt och värdigt sätt, det vill 
säga, icke för att förtrycka Folket, och för alltid 
qvarhåila det i ett omyndighet,Stillstand, utan tvert- 
om för att, så vidt möjligt är, befrämja dess oaf- 
brutet framskridande odling och välstånd, att hu
manisera och bilda den råa folkmassan, och att 
derigenoin uppfostra den till frihet och fullmyn
dighet. Der åter Regen tens makt hvarken grun
dar sig på Nationens uttryckliga eller tysta sam
tycke, utan pä yttre tvång, der äger en usurpa
tion (Grekernas tvquvuq) rum. Att denna är i 
allmänhet rättsstridig, kan ej vara något tvifvels- 
mål underkastadt; åtminstone skulle den ej kunna 
med något skäl ursäktas eller försvaras i an
nat fall, än om den möjligtvis någon gång ut
gjorde det enda återstående räddningsmedlet för 
ett i anarki störladt Folk; eller om det hos en af 
faktioners vilda krig söndersliten Nation icke gåf- 
ves någon annan utväg till den borgerliga ord
ningens återställande, än den, att en kraftfull och 
med öfverlägsna egenskaper utrustad Man bemäk- 
tigar sig styrelsen. Så vida denne i ett sådant 
fall använder sin makt på ett sätt, som i sjelfva 
verket leder till befrämjande af Nationens bild
ning och välfärd, kan man med skäl vänta , 
att densamma, ehuru ifrån början icke grundad



på Nationens samtycke, likväl snart kommer att 
bekräftas genom dess frivilliga, om oek blott tysta, 
bifall. För öfrigt röjer sig äfven vid frågan om 
Regeringspersonalens bestämmande , likasom vid 
frågorna om sjelfva Statens existens och om Stats
författningens antagande, den i det föregående 
nämda åtskillnaden mellan de t ven ne olika fallen, 
då antingen en ny Stat stiftas af individer, hvil
ka förut redan lefvat såsom medlemmar af en an
nan Stat, eller en Stat bildas af individer, livilka 
icke förut lefvat i något borgerligt Samhälle. I 
det förra fallet kan man i allmänhet vänta och 
fordra, att den nya Statens Regeringspersonal skall 
biifva bestämd genom formligt och uttryckligt val ; 
livaremot i det senare fallet det åtminstone stun
dom måste kunna hända, att den, utan att vara 
grundad på formligt val, blott blir erkänd genom 
Nationens tysta samtycke. Sä vida emedlertid i 
båda fallen Regeringspersonalens bestämning, för 
att ske på ett rättsenligt och med förnuftets for
dringar öfverensstämmande sätt, måste grunda sig 
på Folkets, antingen uttryckliga, eller åtminstone 
tysta samtycke, så innebär äfven denna bestäm
ning ett u ttryckligt eller tyst Fördrag, nem- 
ligen dels ett Fördrag mellan sjelfva Folkets 
medlemmar, eller en tillkännagifven samman
stäm m else af deras fria viljor rörande den ifråga
varande personalens bestämning, och dels tillika 
ett Fördrag mellan Folket på ena sidan, och 
den eller de individer på den andra, hvil- 
ka genom dess uttryckliga eller tysta samtycke 
konnna att innehafva och utöfva Regeringsmakten.

Om vi sammanlägge allt det hittills anförda, 
så komme vi derigenom till det resultat, att Sta
ten, oaktadt dess i det föregående angifna, så väl



ideella, som empiriska nödvändighet, måste, med 
afseende på de individer, af hvilka den består, 
enligt förnuftets fordran tänkas grundad på deras 
sammanstämmande fria viljor, eller på ett För
drag, l:o i hänseende till sjelfva dess existens; 
2:o i hänseende till bestämmandet af dess form 
eller Författning; och 3:o i hänseende till be
stämmandet af de individer, hvilka skola inne
ha f va och utöfva Regeringsmakten; samt att Stats- 
fördraget, i hänseende till alla dessa för detsam
ma väsendtliga momenter, under olika förhållan
den kan äga karakteren, än af ett uttryckligen 
ingånget, än åter blott af ett tyst Fördrag, men 
i båda fallen vara lika rättsgilltigt, ehuru det förra 
utgör en fullkomligare form för dess ingående. 
Det är således i denna mening, som Staten måste 
betraktas såsom en produkt af den menskliga fri
heten. Genom hela denna undersökning torde vi 
ock kunna anse det såsom ådagalagdt, att ingen 
af de svårigheter, hvilka blifvit anförde mot be
greppet af ett Statsfördrag, gälla emot detsamma, 
taget i den mening, i hvilken det här blifvit 
fattadt och frarnstäidt.

Statslifvets fortgående ut
veckling.

Vi liafve hittills, i hänseende till undersök
ningen om den i tiden fallande realisationen af 
Statens ide, sysselsatt oss med frågan om Statens 
ursprung. Men Staten måste vidare tänkas äga 
äfven en under en längre eller kortare tid fort- 
va rande existens, hvarigenom uppkommer en 
fortgående utveckling af dess lif. Älven 
på denna punkt måste vi fästa vår uppmärksam-



hot, for a U göra oss reda för den, sa v id t dess 
betraktande hör till den filosofiska Statsläran.

Da ett Folk ieke utgöres blott af en enda 
generation, utan omfattar en mängd, af på livar
andra följande generationer, sa måste oek Staten, 
såsom utgörande ett Folk i dess organiska förening 
till ett Helt, tänkas såsom ämnad att for t va ra ge
nom alla de på hvarandra följande generationer, 
genom hvilka detta Folks hela 1 if utvecklar sig, 
och mellan hvilka ett oafbrutet sammanhang äger 
rum, så att livarje efterföljande blifvit beredd af 
alla de föregående, och i sin ordning Ljenar att be
reda de efterföljande. Staten måste således be
traktas på en gång såsom en förening af alla de 
kocxisterande individer, hvilka tillsammans 
utgöra den närvarande generationen af ett Folk,O o

och tillika såsom en förening af alla de pä h var
andra följande generationer, hvilka tillsam
mans utgöra hela den fortgående utvecklingen af 
detta Folks lif. I detta senare hänseende utgör 
Staten en förbindelse mellan det förflutna, det 
närvarande och det tillkommande, och det 
närvarande ögonblicket blir här alt anse blott så
som en öfvergång ifrån det förflutna till det till
kommande. Häraf bekräftas, livad redan i det 
föregående blifvit bevisadt, ncmligen att en Stat 
icke bör betraktas såsom ett dödt, mekaniskt konst
verk, utan såsom en lefvande organism. Detta 
får här sin bekräftelse derigenom, att Statens Fort- 
varande existens visar sig för oss såsom ett fort
gående, genom en följd af generationer sig utveck
lande lif. Iläraf åter följer, att om livarje i verk
ligheten förekommande Stat måste tänkas såsom 
en mer eller mindre lycklig realisation af Statens 
idé under vissa i erfarenheten gifna förhållanden,



så måste denna realisation betraktas, icke så soin 
på en gång, eller i ett ögonblick, gifven ocb full
ändad, utan såsom fortgående genom hela den suc
cessiva utvecklingen af Folkets lif.

Vi hafve i det föregående, vid frågan om 
Statens ursprung, funnit, alt den på en gång är 
att anse såsom med nödvändighet uppkommen, 
och tillika, i ett annat hänseende, såsom grundad 
på friheten. Yi måste i anledning deraf till en 
början åtminstone förmoda, att ett dylikt föilnd- 
lande torde äga rum äfven vid frågan om den 
successiva utvecklingen af en Stats lif, och alt så
ledes äfven denna torde för oss visa sig i ett hän
seende såsom fortgående med en af tien mensk- 
liga friheten oberoende nödvändighet, men i ett 
annat hänseende såsom beroende af friheten, eller af 
samhäiismedlemmarncs fria verksamhet. Pä båda 
dessa punkter hafve vi då här att fästa vår upp
märksamhet, för att göra oss full reda för deras 
betydelse.

Yi hafve således först och främst att under
söka, huruvida den fortgående utvecklingen af en 
Stats lif i något hänseende måste tänkas ske med 
nödvändighet, eller oberoende af den menskliga 
friheten. — Då vi tänke oss en Stat, såsom en 
förening af vissa individer till ett fort varande or
ganiskt Helt, måste vi först och främst utan tvif- 
vel betrakta livar och en af dess medlemmar så
som ägande sin bestämda och ursprungliga genom 
Naturen gifna individualitet. Yi måste vidare 
tänka dessa individer såsom lefvande på en viss 
trakt af Jorden, och således under de derigenom 
gifna naturförhållanden af klimat, landets större 
eller mindre fruktbarhet, dess karakter af berg
land eller slättbygd, o. s. v., genom hvilka natur



förhållanden invånarnes närings- och lefnadssätt, 
äfvensom deras föreställningssätt, lynne , seder 
o. s. v. till en hufvudsaklig del måste anses he- 
stämde. Al venså befinner sig Folket vanligtvis, 
oberoende af dess medlemmars fria åtgärd, om- 
gifvct af andra Folk, till livilka det naturligen 
kommer i vissa bestämda förhållanden. På detta 
sätt finnes i hvarje Stat ifrån början mycket, som, 
oberoende af den menskliga friheten, är gifvet ge
nom Naturen. Men det är vidare klart, att dessa 
genom Naturen gifna förhållanden äfven under 
Statens hela fört varande måste komma att utöfva 
ett ganska betydligt inflytande på samhällstillstån
det i alla dess delar. Det hos ett Folk genom 
Naturen gifna utvecklar sig successift, och under
går oupphörliga, om ock ofta för den ytlige be
traktaren omärkliga, eller blott efter en längre 
tidsförlopp märkbara förändringar, och dessa med
föra nödvändigt motsvarande förändringar i hän
seende till Statens hela karakter och tillstånd. Äf
ven utan alla genom frihetens åtgärd, eller med 
afsigt, företagna omskapningar af en Stats Författ
ning, Förvaltning o. s. v., modificeras densamma 
småningom genom förändrade omständigheter och 
förhållanden, så att den aldrig i ett efterföljande 
århundrade är fullkomligt densamma, som i ett 
föregående. Äfven om Statens Författning och 
Förvaltning ieke undergår några hufvudsakliga for
ändringar i hänseende till sin yttre form, är den 
likväl i hänseende Lill sjelfva den anda, som lefver 
och verkar inom denna form, i ett efterföljande 
Tidehvarf aldrig fullkomligt densamma, som i ett 
föregående. Detta utgör då, i hänseende till den 
successiva utvecklingen af en Stats lif, det som 
visar sig såsom oberoende af friheten, eller grun-



daclt i nödvändigheten: det tillhör i afseende på 
det förflutna den historiska forskningen att an- 
gifva de härigenom inom en Stat uppkomna fbr- 
ändringarne, likasom det tillhör den politiska klok
heten att, så vidt det later sig göra, på förhand 
beräkna de tillkommande förändringar af detta 
slag, hvilka Staten har att undergå, och att vid 
alla sina åtgärder på dem göra ett tillbörligt af
seende.

Men om det på detta sätt i den fortgående 
utvecklingen af ett Folks och en Stats historiska 
iif gifves något, som uppkommer genom Matu
ren, eller genom sådana orsaker, som äro oberoen
de af den menskliga friheten; så gifves det ock i 
denna utveckling mycket, som måste betraktas så
som en produkt af frihet, eller såsom ägande sin 
grund i Samhällsmedlem marnes fria reflexion och 
vilja. Om Staten måste tänkas såsom en organism, 
hvilken, lik hvarje sådan, successift uppväxer och 
utbildar sig; så utgör den likväl en organism in
om Andens och frihetens verld, en organism, 
hvars beståndsdelar icke äro materiella ämnen, 
utan förnuftiga och fria varelser, hvaraf föl
jer, att dess fortgående utbildning måste till en 
hufvudsaklig del bero af dess medlemmars fria 
verksamhet, och genom denna blifva till sin be
skaffenhet bestämd. Och om, enligt hvad i det 
föregående blifvit nämdt, realisationen af Statens 
idé måste tänkas öfverlenmad åt den menskliga 
friheten; så gäller detta icke blott i hänseende till 
sjelfva Statens ursprung, utan lika mycket äfven 
i hänseende till Statslifvets successiva utveckling. 
Det tillhör friheten att i och genom denna fort
gående utveckling af Statens lit* bereda och främja 
den framskridande, mer och mer fullkomliga rea



lisationen af Statens idé. Så vida åter den suc
cessiva utvecklingen af en Stats lif innebär en 
mer eller mindre märkbar, hastigare eller lång
sammare öf ver g ang i Iran ett tillstånd till 
ett annat, och hvarje sådan öfvergång utgör en 
förändring; si blir frågan här egentligen om 
de af friheten beroende, eller med af sig t 
företagna förändringar, hvilka inom en Stat 
kunna äga rum, i hänseende till dess Författning, 
Förvaltning oeli hela tillstånd.

[ afseende på denna punkt måste vi nu erinra 
oss det nyss anförda, att nemligen Staten, såsom 
ämnad att fortvara under hela utvecklingen af 
ett Folks lif, bör betraktas på en gång såsom 
en förening af alla de i det närvarande ögonblic
ket lefvande medlemmarnc af detta Folk, oeli 
tillika såsom en förening af de på hvarandra föl
jande generationer, genom h vilka dess liela lif ut
vecklar sig, och hvilka stå i det nödvändiga sam
manhang med hvarandra, att livarje efterföljande 
är beredd genom alla de föregående, oeli i sin 
ordning tjenar att bereda de efterföljande. Alt 
det så förhåller sig, liar egentligen aldrig blifvit 
bestrid t; men man har ieke alltid med full klar
het och bestämdhet insett livad det i sjelfva ver
ket innebär. Frågan blir då bär blott om den 
rätta betydelsen oeli tillämpningen af denna sats.

Så vida livarje Stat hirst oeli främst för re
flexionen visar sig såsom en förening al alla de i det 
närvarande Ögonblicket lelvande medlemmarne af 
ett Folk, och det utan tvifvei är en förnuftets 
fordran, att livarje Stat skall i livarje Lidsmoment 
utgöra en så fullkomlig realisation al Statens ide, 
som den i detta tidsmoment möjligen kan utgöra, 
så följer cleraf för livarje Folk en rättighet att i
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Jivarje moment af Statslifvets fortgående utveck
ling vidtaga de förändringar i afseende på Sta
tens Författning och Förvaltning, liviika i sjelfva 
verket innebära eller leda till en fullkomligare 
realisation af Statens ide, eller, hvilket är det
samma, utgöra verkliga förbättringar af Samhälls
tillståndet. Förnuftets fordran af den fullkomliga
ste möjliga realisation af Statens ide, såsom ett 
oundgängligt vil kor för uppnåendet af menskiighe- 
tens bestämmelse, ålägger hvar je Folk en förbin
delse, och ger det dermed tillika en rättighet, att 
oupphörligt sträfva till en sådan mer och mer full
komlig realisation af Statens ide, och således att vid
taga alla härtill erforderliga förändringar i hän
seende till Statens Författning och Förvaltning, 
hvarvid blott gäller det förbehåll, att då Staten 
aldrig får handla emot Sedlighetens och Rättens 
ideer, förändringarne böra verkställas på ett med 
Sedlighetens idé öfverensstämmande sätt, och ej 
innebära en kränkning af någon verklig och otvifvel- 
aktig rätt, livilken Staten är förbunden att skyd
da, och hvilken derföre bör för densamma vara 
helig. Det vore i följd häraf en grof förvillelse, 
om man af vidskeplig vördnad för det gamla och 
häfdvunna ville yrka ett förevigande af Statens 
en gång införda Författning, eller af alla ifrån 
en föregående tid härstammande politiska In
stitutioner, och således bestrida ett Folk rät
tigheten att i hänseende till dem vidtaga de 
Förändringar, hvilka i sjelfva verket leda till en 
fullkomligare realisation af Statens idé, och hvilka 
kunna verkställas på ett med Sedlighetens och 
Rättens ideer öfverensstämmande sätt. Den åsigt, 
som bestrider denna ett Folks rättighet, utgör den 

Grubbes Rätt»- o. Samh. L. 38.



ensidigt eller orätt f o r s t â d d a staljillte — 
tens system : uppfattadt i sin största ytterlighet le
der detta till en Statens förstening, eller gör den till 
ett petrifikat af en gång införda samhällsformer, 
hvilka såsom döda former 1’ortvara, äfven sedan 
det lif, som fordom inom dem bodde och rörde 
sig, helt och hållet utslocknat; en förstening, hvil
ken vi i synnerhet se hos de Orientaliska Folken, 
t. ex. i den från en aflägsen forntid ännu qvar- 
stående Kinesiska samhällsinrättningen. Förnufts* 
stridigheten häraf är i allmänhet lätt insedd. Den 
af förnuftet fordrade realisationen af Statens idé 
kan nemligen aldrig betraktas såsom i något tuls- 
nioment helt och hållet fulländad, så att intet 
mer återstår att göra till samhällstillståndets för
bättrande. Deraf följer, att Statslifvets fort
gående utveckling enligt förnuftets fordran bör 
tänkas såsom en o a f b r u t e t fr amsk ridan de, 
mer och mer fullkomlig realisation af Statens idé. 
Om detta åter så förhåller sig, så är klart, att en 
Stats politiska Institutioner aldrig böra anses så
som oföränderliga: de böra tvertom småningom 
förändras och förbättras, för att bringa Staten allt 
närmare intill den fullkomliga realisationen af dess 
idé. Samhällsformer, uppkomna under en före
gående tid, och svarande emot denna tids behof, 
mot Folkets dåvarande bildningsgrad och tillstånd, 
förlora småningom, genom Nationens stigande bild
ning och förändrade tillstånd, den lämplighet de 
ägde för denna föregående tid : de blifva i så
dant fall föråldrade, döda former, hvilka ej 
mer lifvas af den anda, som fordom i dem inne
bodde och verkade. Det är då förnuftets nödvän
diga fordran, att dessa föråldrade former skola 
förändras eller utbytas emot nya, svarande emot



den närvarande tidens behof, mot Folkets nu upp- 
liAdda bildningsgrad och tillstånd, och derigenom 
egnade att bereda den fullkomligaste realisation af 
Statens ide, som i närvarande tidpunkt är bos detta 
Folk möjlig. Och denna förnuftets fordran måste 
utan tvifvel för Folket medföra en rättighet att vid
taga de förändringar af dess politiska Institutioner , 
hvilka i sjelfva verket, och med afseende på ti
dens rätt förstådda kraf, utgöra förbättringar, el
ler verkligen leda till en fullkomligare realisation 
af Statens ide, endast under det redan angifna för
behåll, att dessa förändringar införas på ett med 
Sedlighetens och Rättens ideer öfverensstämmande 
sätt, och således icke genom immoraliska medel, 
eller med kränkning af någon verklig och obestrid
lig rätt.

Men om man utan tvekan bör erkänna denna 
ett Folks rättighet att oupphörligen framskrida och 
höja sig till ett mer och mer fullkomligt samhälls
tillstånd; så blir den nästa frågan den, hvilka 
förändringar af en Stats Författning och Förvalt
ning i sjelfva verket utgöra för b ä 11 r i n g a r af 
densamma, det vill säga, äro sådana, att de med 
afseende på den närvarande tidens rätt förstådda 
behof, eller Folkets närvarande bildningsgrad och 
liela tillstånd, i sjelfva verket kunna sägas leda 
till den fullkomligaste realisation af Statens ide, 
som för detta Folk i denna tidpunkt är möjlig. 
Det är naturligtvis denna fråga, som är i prak
tiskt hänseende den vigtigaste, så snart man blott 
i allmänhet erkänner ett Folks rättighet alt söka 
uppnå ett bättre och fullkomligare samhällstill
stånd. Det tillhör nu väl icke den filosofiska 
Statsläran, utan Politiken i ordets ofvanföre 
angifna bemärkelse, att besvara denna fråga i hän



seende till hvarje särskild St.it, eller att afgöra 
livilka förändringar af en viss Stats Författning 
och Förvaltning med afseende på Nationens hela 
närvarande tillstånd böra anses såsom i sjelfva 
verket ledande till den fullkomligaste realisation 
af Statens ide, som hos detta bestämda Folk i 
denna tidpunkt är möjlig. Men det tillhör dock 
den filosofiska Statsläran att åtminstone angifva 
den allmänna grundsats, efter livilken Politiken 
vid detta bedömmande af de för ett Folk lämp
liga politiska förändringar bör förfara, ocb af hvil
ken den liar att i alla speciella fall göra den rätta 
tillämpningen. Denna grundsats måste nu härledas 
deraf, att, enligt livad nyss blifvit nämdt, en 
Stat bör betraktas, icke blott såsom en förening 
af de i det närvarande Ögonblicket lefvande med- 
lemmarne af ett Folk, utan tillika såsom en för
ening af alla de på hvarandra följande generatio
ner, genom hvilka detta Folks hela iif utvecklar 
sig, och att den närvarande generationen visar 
sig såsom förberedd genom alla de föregående, 
likasom den i sin ordning tjenar att bereda alla 
de efterföljande. Deraf följer nemligen, att då ett 
Folks hela närvarande tillstånd, i hänseende till 
dess uppnådda bildningsgrad, dess industriella lif 
o. s. v., måste anses såsom ett resultat al liéla den 
föregående utvecklingen af dess inre och yttre lif, 
inga andra förändringar af dess politiska Institu
tioner kunna i en viss tidpunkt anses såsom verk
liga förbättringar, eller såsom i sjellva verket le
dande till en fullkomligare realisation al Statens 
ide, än de, som fullkomligt svara emot Na
tionens genom hela dess föregående Iil beredda, 
ocli i närvarande tidpunkt uppnådda, odiingsgrad, 
föreställningssätt och hela tillstånd. Hvarje Folks



närvarande bildningsgrad och tillstånd utgör ett 
resultat af hela dess föregående inre och yttre 1 if: 
hela dess föregående lif måste i delta hänseende 
betraktas såsom en Na tionens'uppfostran, ge
nom hvi!ken densamma blifvit förd till dess när
varande punkt af intellektuell och sedlig bildning, 
af rätts- och savnhällsbegreppens utveckling, och 
i hänseende till hela samhällstillståndet blifvit 
försatt i den belägenhet, i hvilken den för det 
närvarande he finner sig. Det måste då vara ge
nom en noggrann kännedom af denna Folkets 
medelst hela dess föregående lif vunna uppfostran, 
samt af dess derigenom uppnådda bildningsgrad 
och hela tillstånd, som den sanna politiska vis
heten bör ledas vid frågan om de förändringar af 
Statens Författning och Förvaltning, hvilka hos 
detta Folk äro de lämpligaste, för att i sjelfva 
verket bereda och främja den fullkomligaste rea
lisation af Statens ide, som hos detta Folk i 
denna tidpunkt är möjlig. Det är endast det
ta inan rätteligen bör mena med den i våra 
dagar ofta yttrade, men ofta både af dess försva
rare och motståndare missförstådda satsen, att det 
gifves en kontinuitet i Statslifvets fortgående ut
veckling, ett oafbrutet sammanhang mellan de på 
livarandra följande generationerna, och att det, 
vid införandet af förändringar i en Stats Författ
ning och Förvaltning, är af vigt, att man gör ett 
afseende på detta sammanhang. Missförstådd och 
orätt tillämpad, kan denna sats leda till den för
villelse, hvilken nyss blifvit nämd under namn af 
den ensidigt fattade stabilitetens system, och det 
måste erkännas, att den ofta blifvit framställd på ett 
sätt, som antingen i sjelfva Arerket inneburit den- 
iia förvillelse, eller åtminstone i någon mån när-



mat sig intill den. Men rätt förstådd betyder den 
något helt annat, och är väsendtligen åtskild ifrån 
denna förvillelse. Fattad i sin rätta betydelse, 
innebär den ett öppet och fullkomligt erkännande 
af hvarje Folks rättighet att i hvarje tidpunkt på 
ett med Sedlighetens och Rättens ideer öfverens- 
stämmande sätt vidtaga alla de förändringar af 
Statens Författning och Förvaltning, hvilka utgöra 
verkliga förbättringar, och yrkar blott att för- 
ändringarne, för att utgöra verkliga förbätt
ringar, böra svara emot Folkets närvarande, ge
nom hela dess föregående inre och yttre lif be
redda bildningsgrad och tillstånd. Det som genom 
denna sats förbjudes såsom orätt och förnufts- 
stridigt, är ej något annat, än det slags lättsinni
ga, obetänksamma omskapning af en Stats För
fattning och Förvaltning, genom hvilken man, 
efter att t. ex. för sig hafva uppgjort ett ideal af 
hvad man anser såsom en fullkomlig Statsförfatt
ning, tror sig kunna hos hvilket Folk som helst, 
och i hvilken tidpunkt som helst, införa denna 
Författning, utan att undersöka huruvida den verk
ligen svarar emot Nationens närvarande, genom 
dess föregående lif uppnådda odlingsgrad och till
stånd, samt huruvida ej försöket att införa den 
skulle komma att medföra sådana skakningar, ge
nom hvilka Nationen skulle störtas i anarki, eller 
åtminstone dess hela samhällstillstånd, i stället för 
att verkligen förbättras, skulle i mer eller mindre 
betydlig mån försämras. Det är denna lättsinnig- 
liet, som utgör den re volutionära tendensen, 
hvilken är den motsatta ytterligheten mot hvad 
vi kallat den ensidigt eller orätt fattade sta
bilitetens system. Då ne.m ligen denna senare 
i sin ytterlighet leder till en Statens försteniug,



eller yrkar ett orubbad t bibehållande af alla 
en gång införda Samhällsformer, och således be
strider ett Folks rättighet att förändra och för
bättra sin en gång antagna Författning; så leder 
cleremot den motsatta tendensen till ett lättsinnigt 
experimenterande med oupphörligt nya Konstitu
tioner, hvilka, då de ieke i sjelfva verket svara 
emot Folkets närvarande odlingsgrad, och icke äro 
lämpade efter de inom detta Folk förekommande 
förhållauden, hlifva byggnader, uppförda utan all 
säker grundval på den lösa sanden, och ramlande 
vid första allvarsammare påstötning. Det är såle
des mellan dessa båda motsatta ytterligheter, som 
den sanna politiska visheten, vid frågan om för
ändringar af ett Folks politiska Institutioner, har 
att med jemna och varsamma steg framgå på för- 
bättriugarnes bana. I den mån denna fordran 
iakltages, kommer i Statslifvets successiva utveck
ling att röja sig ett lugnt, men likväl verk
ligt och oafbrutet framskridande, lika åt- 
skildt ifrån stillastående, som ifrån våldsamma, 
revolutionära skakningar; en fortgående utveckling 
af Samhälls-organismens lif genom den inneboende 
lifskraftens oupphörligt fortvarande, naturenliga 
verksamhet.

De här nämda motsatta ytterligheterna hafva, 
enligt Historiens vittnesbörd, i både äldre och 
nyare Stater ömsom sträfvat att göra sig gällande, 
och visa sig hos många Folk äfven i närvarande 
tid i en ännu oafgjord strid mot hvarandra. Sta
bilitetens System utgår ifrån den grundtanken, 
att en Stats Författning, såsom icke godtyckligen 
antagen, utan med nödvändighet uppkommen, och 
successift utbildad genom hela utvecklingen af ett 
Folks historiska lif, icke må när som helst och



utan vigtiga skäl uppliäfv^s, eller godtyckligen 
utbytas mot en ny, likasom man ombyter kläcl- 
ning eller lmsgeråd. Men den gör af denna i sig 
sjelf sanna tanka en falsk ocli för längt drifven 
tillämpning, dä den i anledning af densamma be
strider ett Folks rättighet att vidtaga äfven de 
politiska reformer, hvilka i sjelfva verket påkallas 
af tidens rätt förstådda behof, och äro egnade att 
bereda en fullkomligare realisation af Statens ide, 
eller då den yrkar det oförändrade bibehållandet 
af det gamla, endast derföre att det har ålder
domens auktoritet för sig. Såsom grund till ett 
Folks förmenta pligt att bibehålla de från en för
fluten tid härstammande politiska Institutionerna 
åberopar man den aktning, livilken den när
varande generationen är skyldig de föregående, 
och den rä ttsgill tighet, livilken tillhör de en 
gång gällande Samhällsformerna. Men om det är 
förnuftets nödvändiga fordran, att hvarje Stat må 
i hvarje tidpunkt utgöra en så fullkomlig realisa
tion af Statens ide, som hos detta Folk under när
varande förhållanden är möjlig; så blir det cck 
livarje Folks högsta och ovilkorliga pligt, att i 
livar je moment af dess fortgående lif söka åstad
komma den fullkomligaste realisation af Statens 
ide, som det i denna tidpunkt möjligen kan upp
nå, livaraf åter följer lör detsamma en helig och 
oförytterlig rättighet att vidtaga de åtgärder oeb 
förändringar, hvilka härtill erfordras, en rättighet, 
livilken ett Folk följaktligen aldrig är befogad t att 
afsägn sig, och livilken den närvarande generatio
nen af ett Folk således ännu mindre skulle vara 
berättigad att afhända alla de efterföljande. Äfven 
om detta skedde genom ett formligt oeb uttryck
ligt Fördrag, skulle likväl detta, i likhet med



hvarje annan öfvcrenskommelsc, soin innebär bort- 
gifvandct at’ en oförytterlig rättighet, i bâcle mora
liskt ocli juridiskt hänseende Vara en nullitet. Der- 
före kan det ej heller åberopas såsom ett gilltigt 
skäl emot all förändring af en Stats en gång an
tagna Författning, att förändringen skulle inne
bära ett upphäfvande af de privilegier eller före
träden, b vilka under en föregående tid på livad 
sätt som helst kommit att tillfalla någon del af 
Statens medlemmar. Ty endast så länge kunna 
sådana företräden rätteligen fordra att respekteras, 
som de icke stå i någon verklig strid mot Statens 
klart uppfattade ide och ändamål. Då de åter 
stå i en sådan strid mot Statens idé, eller 
då de i sjelfva verket hindra samhällstillstån
dets fullkomnande, och Nationen hunnit till 
klar och bestämd kännedom af detta förhållande, 
så måste den ock anses berättigad att upphäfva 
dem, eller att förändra dem på ett sådant sätt, 
som erfordras, om de skola låta förena sig med 
förnuftets oeftergilliga fordran af Statens fram
skridande utbildning, ehuru detta, åtminstone i 
vissa fall, kan böra ske mot en billig och lämp
lig ersättning åt innehafvarne. Detta gäller ej blott 
om de ifrågavarande privilegierna ifrån början grun
da sig på våld eller list, eller om de, utan 
formligt erkännande, blott gälla genom gammal 
häfd, utan äfven om de ifrån början grundat sig 
på uttrycklig öfverenskommelse; tv äfven denna 
kan ej anses bindande för alla efterföljande genera
tioner längre, än så länge den låter förena sig 
med förnuftets nödvändiga och oeftergilliga fordran 
af samhällstillståndets oafbrutna fullkomnande. Af- 
ven om man t. ex. ville föreställa sig, att en in
rättning, sådan som den Hinduiska Kast-indelnin-



gen, blifvit ifrån början införd genom en form
lig och uttrycklig ofverenskommel.se mellan alla 
Statens dåvarande medlemmar, skulle deraf lik- 
\äl alldeles icke följa någon förbindelse för alla 
efterföljande generationer att bibehålla denna för- 
nuftsstridiga, för de lägre folkklasserna tryckande, 
för deras odling och välfärd hinderliga, samt i 
allmänhet med Statens rätt förstådda idé och vä
sende oförenliga inrättning.

Den andra eller motsatta åsigten utgår ifrån 
att yrka hvarje Folks här angifna rättighet att 
förbättra sitt samhällstillstånd, eller att söka till- 
vägabringa en fullkomligare realisation af Statens 
idé, än den, hvilken förut hos detta Folk ägt 
rum, och att vidtaga alla härtill erforderliga för
ändringar af sin Statsförfattning. Men den miss
förstår åter denna i sig sjelf sanna tanka, eller 
gör af densamma en oriktig tillämpning, då den 
tror det vara möjligt och ändamålsenligt att hos 
hviiket Folk som helst, och i hvilken tidpunkt 
som helst, införa den Författning, hvilken man 
tror sig äga skäl att anse såsom den i sig sjelf hä
sta och fullkomligaste, utan att tillräckligen hafva 
undersökt, huruvida denna Författning öfverens- 
stämmer med det ifrågavarande Folkets närvaran
de, och genom hela den föregående utvecklingen 
af dess lif beredda bildningsgrad, dess föreställ
ningssätt, lynne och karakter, äfvensom med hela 
dess närvarande belägenhet, och de inom det
samma förekommande förhållanden. Det är lik
väl just på denna undersökning, som alla sanna 
politiska reformer måste grundas. Under den fort
gående utvecklingen af ett Folks lif förändra sig 
småningom, genom rellexionens långsamt verkan
de, och for den ytlige betraktaren måhända omärk-
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liga, nit'll likväl oafbrutet Ibrlvarande ocli i läng
den oemotståndliga makt, Nalionens föreställnings
sätt, meningar och seder, älVensom dess 3't tre till
stånd och förhål landen småningom undergå cj 
mindre betvdliga förändringar. Nationens politiska 
Förfaltiling, hvilken under en föregående tid blif- 
vit hildad och gjort sig gällande under inflytelsen 
af dess dåvarande föreställningssätt, karakter och 
seder, samt dess dåvarande yttre förhållanden, 
kan och hör då enligt förnuftets fordran undergå 
motsvarande förändringar. De gamla Samhälls
formerna höra bortfalla i den mån Nationen i 
sjelfva verket växt ifrån dem, och i deras ställe 
nya uppkomma, svarande emot en ny tids bild
ning och behof. Men också är det endast de på 
detta sätt uppkommande politiska förändriugarnc, 
som utgöra verkliga reformer, och leda till en 
verklig förbättring af samhällstillståndet. Alla bråd- 
störlade, förhastade, våldsamma omskapningar, 
som icke blifvit på detta sätt beredda genom den 
fortgående utvecklingen af ett Folks hela inre och 
yttre lif, och derföre icke s\ara emot dess när
varande bildningsgrad och tillstånd, visa sig för 
den djupare inträngande reflexionen såsom icke 
befrämjande, utan motverkande Samhällsförenin
gens högsta ändamål. Derföre måste man, för alt 
rätt bedömma värdet och ändamålsenligheten af 
en lillämnad förändring i ett Folks Författning, 
aldrig betrakta den blott i dess allmänna, abstrakta 
begrepp, utan alltid med afseende pä dess for
hållande till detta bestämda Folk, dess bildnings
grad, karakter och seder, äfvensom hela dess när
varande tillstånd. En Författning, hvilken hos 
ett Folk är lämplig och ändamålsenlig, kan hos 
ett annat, med hvars bildningsgrad och belägen



het den iclie öfverensstämmer, vara alldeles olämp
lig-; äfvensom den hos ett och samma Folk kan i 
en tidpunkt vara lämplig, i en annan äter olämp
lig. Också kan det, som till sin boks tat' och sin 
vttrc form utgör en och samma Statsförfattning, 
till sin inre anda och sitt egentliga väsende vara 
lios särskilda Folk ganska olika, och äga för dem 
en helt olika betydelse. Der före bör ock etl Folks 
politiska Författning, äfven om vissa grunddrag af 
densamma äro lånade från en annan Stat, likväl 
aldrig vara endast en härmning af denna andra 
Stats Författning: den blir blott så vida tjenlig 
för det ifrågavarande Folket, som de utifrån lånade 
grunddragen i sin tillämpning på denna bestämda 
Stat äro modificerade efter de för detta Folk egna 
förhållanden, och således allt tillbörligt afseende 
på dem blifvit iakttaget.

Af det här anförda följer, att det är genom 
den fortgående utvecklingen, icke blott af ett Folks 
yttre, utan äfven och hufvudsakligast af dess inre 
lif, det vill säga, genom dess framskridande odling, 
som alla sanna förbättringar af dess politiska För
fattning och tillstånd måste beredas. Det är ge
nom denna fortgående utveckling al ett Folks inre, 
andeliga lif, som alla rätts- och samhällsbegrepp 
måste småningom bringas till en allt högre grad 
af klarhet, och sann upplysning i afseende på alla 
till samhällslifvet hörande ämnen, ifrån de för
nämsta representanterna af Folkets bildning, i hvil
ka dess national-medvetande fullkomligast uttalar sig, 
mer och mer utbreda sig till alla Nationens medlem
mar. I sammanhang med denna rätts- och samhälls- 
begreppens utveckling, måste ock en stigande in
tellektuell bildning’"bereda den närmare kännedom 
af Folkets hela tillstånd, hvilken erfordras för att



rätt inse hvilka förändringar af Statens Författning 
i närvarande tidpunkt i sjelfva verket kunna anses 
leda Lill en fullkomligare realisation af Statens ide. 
Det är ock endast sä vida förändringar ne äro på 
detta sätt beredda genom Folkets framskridande 
odling och upplysning, som man kan hoppas alt 
de skola kunna införas på ett rätts- och förnufts- 
enligt sätt, utan våldsamma och för samhällsord
ningens bestånd vådliga skakningar. Man kan en
dast hoppas detta i den mån det allmänna tänke
sättet hos ett Folk genom odlingens inflytelse hun
nit stadgas och komma till full öfverensslämmelse 
med sig sjelf rörande beskaffenheten af de för
ändringar, h vi 1 ka i närvarande tidpunkt böra vid
tagas. Så länge ett sådant allmänt tänkesätt ännu 
icke hunnit fullkomligen utbildas, kan man icke 
vänta annat, än stridiga meningar rörande frågor
na, om några förändringar, och ännu mer h vilka 
förändringar af Författningen böra anses lämpliga. 
Det är lätt förklarligt, alt denna strid antager en 
karakter af häftighet och bitterhet, i synnerhet 
genom de mångfaldiga enskilda intressen, som i 
densamma inblanda sig, och komma att utöfva 
ett mer eller mindre betydligt inflytande på de 
stridandes opinion. Så länge en sådan partistrid 
inom ett Folk rasar i sin fulla häftighet, kan man 
svårligen hoppas någon verklig förbättring af dess 
Författning. Först då genom den framskridande 
bildningens makt ett i sjelfva verket allmänt tänke
sätt, en gemensam och öfverensstämmande opinion 
rörande de förändringar, hvilka af tidens rätt för
stådda behof påkallas, hunnit bildas och stadgas 
hos mängden af dem, som kunna utöfva någon 
betydligare inverkan på Folket och på de offent
liga ärendenas ledning, kan man hoppas att dessa
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förändringar skola kunna införas med det lugn, 
som erfordras, oin de skola leda till en sann för
bättring af samhällstillståndet.

För öfrigt, om det hufvudsakligen är genom 
odlingens framskridande, som alla förbättringar af 
en Nations politiska Författning böra beredas oeh 
göra sig gällande, oeli om således en Nations För
fattning a 1 ! till bör utgöra ett resultat af dess upp
nådda bildning; så bör på andra sidan äfven er
kännas, alt de en gång införda politiska Institu
tionerna ganska mäktigt återverka pä Folkets odling 
och upplysning i hänseende till alla de med Sta
tens Författning och Förvaltning sammanhängande 
ämnen. Den ena Statsförfattningen kan vara långt 
mera gynnande än den andra för odlingens till
vävt och utbredande, och för bildandet af en sann 
medborgerlig anda. I synnerhet måste denna Stats
författningens inverkan på odlingen och på det 
allmänna tänkesättet förökas i den mån den hun
nit genom sin ålder stadgas, eller då den ägt 
bestånd under en följd af liera generationer, som 
uppväxt under dess fort varande inflytelse. Så bar 
t. ex. i England Konstitutionen haft ett ganska 
stort inflytande på utbildningen af det allmänna 
tänkesättet och den medborgerliga andan. För
hållandet mellan ett Folks odling och dess politi
ska Institutioner måste der före rätteligen betrak
tas såsom ömsesidigt: de inverka ömsesidigt på 
b varand ra, och böra just derföre tillsammans och 
i harmoni med hvarandra uppväxa och fullkomnas.

I sammanhang med den undersökning, med 
hvilken vi här sysselsätte oss, nendigen den om 
politiska reformers tillvägabringande i en Stat, 
måste vi äfven till besvarande upptaga den gan
ska vigtiga frågan, huruvida alla sådana förändrin



gar alltid och ovilkorligen böra ske med den 
hittills bestående Regeringens samtycke, eller huru
vida en Nation är berättigad att äfven utan Rege
ringens samtycke, och emot dess vilja, förändra 
sina politiska Institutioner. — Utan tvifvel måste 
det i allmänhet erkännas såsom det rätta och för- 
nuftsenliga, att förändringarne vidtagas med den 
redan varande Regeringens samtycke och under 
dess ledning, samt i följd af en gemensam lugn 
och fredlig öfverläggning mellan Regeringen och 
Folket eller dess lagliga Representanter. Så vida 
det är förnuftets nödvändiga fordran, att en Stat 
i hvarje tidpunkt må äga den Författning, som 
med afseende på Folkets hela närvarande bild
ningsgrad och tillstånd leder till den fullkomligaste 
realisation af Statens ide, b vilken för detta Folk 
i denna tidpunkt är möjlig, och att följaktligen 
Statsförfattningens successiva utbildning och full
komnande må fortgå i hredd med Nationens fram
skridande odling; så måste det ock blifva en helig 
pligt för Regeringen att på ett ändamålsenligt sätt 
befrämja detta Författningens successiva fullkom
nande. Regeringen, af b vilken man med rätta 
kan fordra, att den skall vara i besittning af den 
högsta bildning, som inom Staten finnes, och b vil
ken derjemte bör ifrån sin upphöjda ståndpunkt 
kunna bättre än någon annan ofverskåda det Hela, 
för att bedömma det närvarande samhällstillstån
dets brister, och de förbättringar, hvilka det möj
ligtvis kan vinna, är derigenom ock framför alla 
andra uppfordrad och förbunden att, med vis be
räkning af omständigheterna, bereda det lugna in
förandet af alla sådana verkliga förbättringar. Orn 
den underlåter detta, så uppfyller den icke sitt 
högsta åliggande: ännu mindre skulle den upp



fylla detta, om den, i stället for att befrämja, 
motarbetade ocb hindrade alla förbättringar af Sta
tens Förfa t tiring. Men det är ock en ej mindre 
vigtig sanning, alt, åtminstone i allmänhet, ocb 
med några högst sällsynta undantag, en politisk 
förändring, för att i sjelfva verket leda till ett 
förkättrad t samhällstillstånd, bör ske med den hit
tills varande Regeringens och Folkets gemensamma 
bifall, och i följd af deras sammanstämmande 
öfverlygelse om det rätta. Det är nemligen först 
och främst klart, alt Regeringen icke kan vara 
berättigad att egenmäktigt, eller utan Nationens 
samtycke, förändra Konstitutionen. Om åter Fol
ket ä sin sida företager sig att mot Regeringens 
vilja införa en förändrad eller ny Författning, till 
b vars antagande det söker nödga Regeringen, så 
leder detta antingen till ett borgerligt krig med 
alla dess rysligheter, eller åtminstone till en fört- 
varande disharmoni mellan Regering och Folk. 
Man kan ej med någon sannolikhet hoppas, att 
Regeringen skall med uppriktig tillgifvenhet om
fatta en Konstitution, hvilken mot dess öfver- 
tygelse och önskan blifvit införd. Den kommer 
utan tvifvel att betrakta den nya Författningen, 
med de genom densamma stadgade inskränknin- 
garne af Regeringsmakten, såsom ett genom yttre 
tvång pålagdt ok, hvilket den vid första lägliga 
tillfälle ämnar afskudda sig. Folket åter, som ej 
länge kan förblifva i okunnighet om denna Rege
ringens sinnesstämning, föranledes deraf alt med 
misstänksamhet bevaka alla dess steg. Regering 
och Folk komma härigenom i det förhållande af 
ömsesidigt misstroende, eller till och med af Öp
pen fiendskap, b vars förderfliga inflytelse på hela 
statslifvet vi redan i det föregående sökt bevisa.






