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M I M ÁSOD IK J Ó S E F, 

Iften kegyelméből válafztott Romai 
Tsáfzár, a’Birodalomnak mindenko
ri Öregbítője s Német, Magyar, és 
Tíeh Orízágokpak. Királya3 Auftriá- 
nak Fő Hertzege, Burgundiái 3 és 
Lothafingiai Hertzeg, Mediolánom- 
nak, Mantuának, Pármának nagy 
Hertzege, Habsburg!, Flandriái, Ti- 
roli Gróf ’s a’

Hogy a’ büntető Igazságnak-is egy közön

séges Törvény-által egy bizonyos igazítás 
adaflbn, hogy annak fzolgáltatásánál meízíze 
el-tiltaflbn minden ízabad akarat , hogy a* 
Eóben-járó, és a’ Polgári vétkek között illen- 
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dó határok vonattaíTanak, hogy az igaz agy
arány úság a’ vétkek, és a’bűntetéíek között 
el - találtadon, és hogy az utolsók olly mód
dal fzabattaííanak - ki, hogy az általok fze- 
reztetett érzékenység ne tfak hamar el •mú
landó ’s nyomdoktalan légyen; ki - hirdettetek 
a’ vétkekről, és azoknak büntetéséről a’ kö
zönséges Törvény olly parantfolattal, hogy 
ez a’ ki-hirdetésnek napjától fogva Jobbágya
inknak, a’ Fóben-járó Bíróknak, és a nyil
vánvaló fenyéték , rend, és bátorság fenntar
tására rendeltt Polgári Törvény- fzékeknek 
közönséges igazgatás gyanánt fzolgályon, úgy, 
hogy e’ fzerint ejteíTenék ezentol mind a* bűn. 
tetó ítéletek kiki ellen, a’ki valamelly Főben
járó vétket, el-követvén, ennek az új bünte
tő Törvénynek kézhez érkezéfe utónn á’ Fó
ben-járó Törvény-fzéknek, és úgy fzinte ki
ki ellen, a’ ki valamelly polgári vétek miatt 
a’ polgári Fellyebb valóságnak által fog adattni.



Ez által tehát meg - eróttleníttettnek , és 
el - törültettnek mind a régiebb Tör

vények, mellyek a’ vétkeknek, és a’ bünte- 
téfeknek határozására ki - adattak. És azok 

tsak azoknál a’ büntető végzőieknél vételié

nek tekintetbe ^ menyeket minden Fóben-já

ró Törvény-izék az ollyan Fóben-járó Go- 
noíztévók ellen hozand, a’ kik ennek a’ Tör

vénynek érkezéfekor már a’ fogságban voltak.

Kiváltképen pedig meg - parantíbítatik ez

zel a’ Fóben-járó Bíróknak, hogy jövendő

ben hívatallyokat tsak azokon gyakofollyák 

egyedül, a’ kik a’ Fóben-járó Törvény-Ízé- 
kéknek egy ebben a’ Törvényben meg -neve* 

zett Főben - járó vétek miatt által adattni fog
nak.

Költt Fó Hertzegi Taraiunkban Auftriai 
Bétsben, Szent György havának máíbdik nap-
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ján, az Úrnak ezer, hét-fzáz, nyoltzvati'he” 
tedik, Orfzágainknak: a” Romainak hufzon-ket- 
tödik , a* Magyarnak pedig, a’ Tsehnek, és 
a’ többieknek hetedik efztendójében.

GRÓFF PÁLFFY KÁRÓL m. p.

NAGfif JÓSEF m.p.
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ELSŐ F E J E Z E T .
A’ Főben-járó Vétkekről ál-

l^ern. irúnden törttény *- fzegés leg-ottan cri- 
mmalis, avagy, a’ mint neveztettni fzokott, 

‘fóben-járő vitsk : és ükön vétkeknek tsak 
azokat a’ törvény- fzegcíeket kell tartani, ’s 
következendóképen tsak azokkal a’ tselekade
tekkel kel! úgy, mint főben-járókkal bánói, 
mellyek e’jelenvaló büntető Törvénytől ollya- ‘ 
fióknak esmértettnek. i ■ 1

A’ főben-járó vétekre gonofz el-tokéUés’ 
kívántatik, és fzabad akarat. A' gonofz el-

A a tökéi-



4 ÉIjo Fejedet 

tökéllés akkor ítéltetik jelen lenni, ha a’ tör
vénnyel ellenkező tselekedet, vagy el - muta
tás előtt, vagy épen akkor, midőn történik, 
meg - gondoltatik az abból fzármazó roíz , és 
e!-tökélltetik : következendöképen , ha á3 
törvénnyel ellenkező tselekedet tulajdonképen 
olly fzándékkal vitetik-végbe, hogy abból roíz 
következzen.

3- £ '

A’ gonofz el-tökéllés akkor-is jelen lenni 
ítéltetik, midőn a’ valóban következett rofz 
nem volt ugyan tulajdonképen a’ tselekedel- 
nek tzéllya, de a’ tselekedet még-is egy más 
ollyan gonoíz fzándékból vitetett-végbe, melly- 
ból a’ rofz közönségeién következni fzokott, 
vagy lég alább könnyen kö vétkezhetik. >

4.

A’ ki gonofz §1-tökéllés nélkül gonofzat 
tselekefzik, noha nem büntelen, de még-is 
nem főben-járó BünöS. Annál inkább nem le
het a’ tselekedetet főben - járó véteknek tar
tani , mellyből a’ rofz fsak történetképen köb
vetkezet^



A* főben-járó vétkekről általijában. $

M-

A’ kiben fzabad akarat nintsen, főbenjáró 
yétket annak nem lehet tulajdonítani Meg
történik ez a’ következendő efetekben.

‘ Sí-

a) Ha a- Vétkező bolond, és efzétól egé- 
fzeii meg-vagyon fpfzttva.

b) Ha a változó efzelófségnél abban az 
időben vitetett végbe, a’ tselekedet, mellyben 
az efzelófséu tartott.

c') Ha a’ gonofz tselekedet egy a’vétek
re nem tzélozó fzándékból történetképen fzer- 
?ett réfzegscgben, vagy az érzékenységeknek 
más egyéb háborodásában vitetett-végbe, 
mellyben a’ Vétkező íémmit fém tudott tse- 
iekedetérói, yagy

d) A’ gyermeki nyomban, az az: a’ ti- 
zenkettodik efztendonek bé-töltéfe előtt.

e) Ha a’ Vétkező a’ törvénnyel ellenkező 
tselekedetre vajamelly kínfzerítés, vagy győz- 
betétien erőltetés által kínteleníttetett.

f) Ha egy ollyan tévelygés jött közbe,
mellyet a’ Tévelygőnek vétekül tulajdonítani 
~ ' Á 3 ; nem



6 E J $ f> F e i t z i t

nem lehet,. és 6 egyéb-aránt, ha közbe nem 
jött volna a’ tévelygés, fzabad, és törvényes 
tseiekedetet vitt volna végbe.

A’vétket mindenkor a’ Vétkezőnek go* 
nofzságából kell meg-mértekeim, nem pedig 

, annak áliapottyából, és k^rtiyűbálló dolgai
ból, a’ ki az által meg-bántódik, Vétkek kö-^ 
vettettnek-el tehát még a’Gonofztévök, az 
Efztelenek, a’ Gyermekek, az AJuvók, sott 
még azok ellemis, a’ kik önnön károkat, és 
vefzedelmokét magok kivánayak,

7-> '

Az embert nem tsak nr.ga a’ tselekedet 
tefzi vétkeiké , -hanem minden egyeb gonofy 
el - tokéllésból, JsJzakad akaratból fzármazó öfz^ 
ve-múnkálkodás-is : a’ paYantsolás, a’ tanátslás, 
a’meg-dítsírés, az oktatás, az elo-mozdítás, 
vagy más egyéb, a’mi a’ meg-történt go- 
nofz tselekedetre alkalmatofságot, vagy okot 
adott, vagy arra akkor, midőn a’gonoíz tse- 
lekedet vegbe-vitetett, aliármelly móddal

/ gítséget
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gítséget nyújtott, vagy tsak bátorságos vég-' 
be-vitelére-is fzolgált.

8.
A’ ki pedig fsak a gonofz tselekedetnek 

végbe-vitele utána nyújtott a5 Vétkezőnek fe- 
gétséget, és pártfogáft, vagy a’nála-esméretef- 
sé lett gonofz tselekedetből nyereséget vqnt,' 
és hafznot, egy néki tulajdon, és kü/önÖJ've
tekbe kötelezi ggyan magát, de az el-köve
tettben nemréfzes, ki vévén, ha talám a’ go- 
poi’z tselekedetnek végbe-vitele előtt a’ Vét
kezővel a’következendő’ fegétségrol, vagy ré- 
fzesülésrol meg-alkudott volna.

S>-
Noha a’ tnipa gondolat, és maga á’ belső 

gonofz fzándék nem tefz még fóben-járó vét
ket > arra mindazáltal, . hogy az ember vétkes, 
légyen , nem fzükséges, hogy a’gonofz tse
iekedetet valóban végbe-vigye. Már az is fő
benjáró vétek , ha azt végbe-vinni próbálta: 
leg-ottan tudni-illik, ha az, a’ kinek gonofz 
fzándéka vagyon, a’ gonofz tselekedetnek va
lóságos végbe-vitelére fel-kéfzítette magát, és 
fzáqdékát külső jelek, és tselekedet által ki-

A 4 nyi-.
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nyilatkoztatta, a’ vétek pedig azutánii tsdk te,- 
hetetlenségból, a’ közbe-érkezett idegen aka
dályok miatt, vagy történetből nem vitetett- 
végbe. '

MÁSODIK FEJEZET.

A’ főben - járó Büntetőiekről
általlyábán.

i ■■ - \ * -■— QT . . . í... íi '

• IQ' & •
A ’ ki-tudódott, és meg bizonyíttatott főben- 

4- * járó vétket a’ főben-járő büntetés követi 
Ezzel tsak az a’ Bíró birságolhattya-meg a’ Bu- 
nőit, a* kire a’ fóben-járó Töryény fzplgálta: 
tás bízva yagypn,

XI. §-
Az ollyan Gonofztévot mindazáltal, a’ ki, 

el-követett vétke miatt már egy, noha tör- 
fénytelen ? Bírótól meg-búntettetett, -ugyan 
azért a’ vétekért tsak akkor büntetheti - meg 
máíodfzor tulajdon főben- járó. Bírója ? ha az
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első büntetés fém a’ törvénynek rendeléfe fze- 
rént ki-fzabva, fém az e|-követett vétekhez 
nem. volt mértékéivé. De még ebben az efet- 
ben-is, a’ törvényes büntetette! bírságolván a’ 
főben járó Bíró a’ Gonoíztévót, tekintetbe ve
gye azt a’ büntetett, mellyef már ki-állott.

12.
A’ büntetett tsak e’ jelenyaló Törvény fze- 

yént kell ki-mérni a’ nélkül, hogy azok a’ Tör
vények tekintetbe véteífenek, mellyek ott ta- 
lám , a? hol a? vétek cl-kö vettetett, fzokásbaa 
vágynak.

Köteles ás fóben-járó Bíró ennek a’ Tör
vénynek betű ízerént valótellyesítésére, a’ men
nyire abban a’ vétekre a’ büntetésnek nagysá
ga, és nemé fzoroían, és nyilván meg-vagyon, 
határozva: nem fzabad néki kemény fzámadás 
alatt a’ törvényeién rendeltt büntetéft vagy 
meg-gyengíteni, vagy meg-súlyosítáni. An
nál inkább nem fzabad néki a’ büntetésnek ne
mét meg-változtatni, vagy a- büntetett a’ Vét
kező , és a’ Kárt valló között meg-történendő 
alkura, és meg-egyezésre nézve egéízen eh 
^ngedni. ’ A 14. §.
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A’ fóben-járó Bírónak kötelefsége tehát a’ 
vétek, és a’ büntetés között az igaz egyará* 
nyúságra vigyázni , és ugyan erre nézve a’kör* 
nyál-álló dolgokat egymáíTal fzorgalmatofan öíz- 
ve tartani, A’ véteknek réfzérol különös te* 
kíatetbe vegye a’ gonofz tselekedetnél közbe- 
érkezó gonoszságnak garáditsat, a’ vétekkel 
öízve-kapcsoltt következéseknek fontofságát, . 
az abból Származó kárnak nagyságát, és ugyan 
ez ellen a’ vétek ellen való Órizkedésnek lehet* 
ségét, vagy lehetetlenségét: a’ GonofztévQ- 
nek réfzérol pedig a’ gyengébb eíztendoket , 
és az ugyan ezekre nézve történt el-tsábítáft, 
és gondatlanságot, a’ már többfzör meg-tör- 
tént büntetéft , és a’ vétekbe való vifzfza* 
esésnek vefzedelmét,.

15- §•

' -Ha a’ Törvény-fzegiS'több, és egymás* 
tó! kiilömbözo vétkekben találtatik bűnös*, 
nek, akkor a büntetés arra a’ vétekre fzabat* 
taíTon-ki, mellynek a’ Törvény keményebb bűn* 
tetéft rendel j ügy azomban, hogy a’ büntetess
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pék meg-súlyosítására nézve tekintetbe vétet 
fenek egyenkint a’többi vétkek-is.

iá. §, \
Tsak azt lehet meg-búntetni, a’ki vagy 

maga ebkövette a’ gonofz Cselekedetet, vagy 
abban a’ 7. és g. §§fok fzerént a’réfzesülés ál
tál bűnösnek tette magát. De fém a’ bünte
tésnek meg érdemléfe, ■ fém a’ valóságos bün
tetés nem válhat ártalmára a’ Gonofztévó 
Hitvefsének , Gyermekeinek , Attyafiainak, 
Örököífeinek, vagy más harmadiknak , a’ ki 
a’ vétekben nem réfzesúlt,

\ . 17. V-
Ha a’Gonofztévó az eltitkolás, a’ ízökés, 

vagy a’ halál által a’ fóben-járó Törvény-izék
nek kezeiből ki fzabadúlna, akkor az ollyan vét
kekre nézve, mellyek nagy figyelmetefséget, 
és botra nkozáft okoznak , vagy mellyeknek 
büntetlensége talám további veízedelmes követ- 
kezéfeket vonna maga utánn, a’ büntető vég
zett még a’ Távúi lé von., vagy meg - balttan-is 
következendóképen lehet végbe-vinni. A’ 
Gonofztévónek neve ? az el - követett vétek,
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és; az erre következett büntető végzés egy tu
dósításban az akafztó - fára. függefztéSén, é s a’ 
nyilvánvaló Hír mondóknak íráfaik által kinek- 
kinek tudtára adattaflon.

A- büntetés, mellyel nyilvánvaló elégte- 
tel gyanánt illettetik. a’ GonoíztévÓ, íemmb- 
képen meg-nem gátollya azokat , a’ kik meg.-, 
bántattak , vagy azokat , a’ kiknek a’ vétek ál
tal kár okoztatott, attól, hogy a kárnak Ókét 
illető helyre-hozattatását, vagy az elégtételt 
a’ Gonofztévón, annak OrökölTein , vagy Jó- 
fzágán a’Törvénynek rende fzerént meg-ne. 
kereísék: ki’véyén azokat, a’ kik a’ vétekben, 
réízesúlvén as jelen való Törvény által ettől a’ 
juftól nyilvánvalóképen meg-fofztattnah

19. :

A’ jelenvaló Törvény által meg-határozta- 
tott fóben-járó búntetéfeken kívül nem fog jö
vendőben a’ fóben-járó vétkekre nézve helyt 
találni femmi-nému más büntetés,

# -

ao.
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20.
A’ halálnak büntetéfe azokon a vétkeken 

ícivul j mellyekröl a’ Törvény ízerént Álló íté
letet (Judicium ftatarium ) kell tartani, helyt 
ezentól né talállyon. Azokban az ebetekben 
péd’ig, a’ hol Álló ítéletet kell tartani, az iftráng 
rendeltetik egyedül halálos büntetésnek. Az 
erre Ítéltetett GonofztévÓ fel-akaíztattni, meg- 
fojtattni, és a’ fzokott temetőitől el-fog til- 
tattni. A’ Gcmofztévónek tette azutánn, mi- 
nekutánna például a’népnek , 12. órákig füg
gött, minden pompa, vagy késérés nélkül ta- 
karítaílbn a’földbe, a’hol lehet j az akaíztó- 
fa mellett,

A’ többi főben járó buntetéfek* A’ le-lám 
tzolás: a tömlötz a’nyilváhvaló munkával: a’ 
tömlötz egyedül; a’ páltzázás; az oftorozás: 
a’ Vefzfzózés: a’ fzégyeá-állás. A’három első 
büntetőieket a’ véteknek minémüsége fzerént 
toeg-lehét Súlyosítani, vagy meg hofzfzabbít- 
ván azoknak idejét, vagy más egyebet fiiggefzt- 
vénhozzájok, a’ mi azokat érezhetőbbekké tefzi,

22.
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■ 22. §.
A’ büntetésnek idejére nézve ezek a’ gará- 

ditsok: a) hoízfzas a’ máfodik garáditsban: b) 
hofzfzas az első garáditsban: c) tartós a’ máfo
dik garáditsban: d) tartós az első garáditsban: 
e) ideig-való a’ máíbdik garáditsban: f) ideig
váló az első garáditsban.

23-
Tsak az ebben a’ Törvényben meg-neve

zett garádits k ízerént engedtetik - meg a’ Bí
rónak a’ 14. §han foglaltt tekintetek utánn az 
időnek tulajdonképen való hofzízát meg-hatá- 
rozni. A’ végezésben (fententiában) a’ bün
tetés- idejének bofzfia mindenkor ki-téteden. 
Ideje .egy a’ Törvényben ki-fzabott első gará- 
ditsi ideig ■ való büntetésnek foha nem lehet 
kevefebb egy holnapnál , foha nem több 5. 
efztendónél. —. Ideje egy máfodik garáditsi ide
ig-való büntetésnek foha nem több 8, és foha 
nem kevefebb efztendónél. — Ideje egy ki- 
fzabott első garáditsi tartós büntetésnek f >ha 
.nem t”bb 12, és foha nem kevefebb g.-efz- 
tendoncl. — Ideje egy májodik garddits; bünte- 
. .'lésnek 
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lésnek foha nem több 15, és foha nem keve
febb iá efztendónéb — Ideje egy első gardditsi 
hofzfzas büntetésnek foha nem kevefebb 15 , 
és foha nem több 30. efztendónél, — Ideje egy 
ttidfodik gardditsi hofzfzas büntetésnek foha nem 
lehet kevefebb 30* efztendónél, de, ha a’ kör- 
iiyul-álló dolgok meg-kívánnyák, 100. efzten- 
dókre-is ki-lehet terjefztenk

54.
Az ollyan vétkeknek büntetéséhez, mel- 

lyek ellen a’ Törvény egy máfodik garáditsi 
hofzfzas büntetett rendel, oda lehet függefz- 
teni a’ nyilvánvaló béllyegzéji-is, kíváltképen, 
ha a' Gonofztévónek különös tulajdonságú go- 
nofzsága, és veizedelmefs'ége ezt az óváft meg- 
kívánnya. Az erre ítéltetett Gonofztévónek 
lég-ottan, ha büntetését vifelni kezdi, mind a’ 
két artzájára nyilván, és láthatóképen úgy be
kell nyomni az akafztó-fának jelét , hogy az 
akár az idó által, akár egyébkép’ el-ne törül- 
tetheflen. A’ nyilvánvaló béllyegzésre azom* 
bán tsak a’ Fellyebbvaló fóben-járó Törvény
izék ítélheti a’ Gonofztévót. 1 '
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A’ Le-ldntzolds’nak búntetéíb ebbén áll: A’ 
GonoíztévÓ kemény fogságban tartattni, és 
lántzokkal olly fzoroían fogle-kötöztettni, hogy 
több köze ne-maradgyon j hanem a’ mennyi a’ 
tettnek lég-fzükségefebb mozdítására kívánta
tik. A’ le-lántzolásra ítéltetett Gonofztévó nyil
vánvaló például efztendónként meg-fog ve- 
rettettni.

16. 1 .
A’ tömlötznek büntetésénél a* követke

zendő garáditsok rendeltettnek a) a’ leg-súlyö- 
fabb: b) a’ kémény, és c) a’ gyengébb fogság. 
Mind a’ három garáditsnál egy hozzá alkalmaz
tatott munkát kell a’ Gónofztévönék ki-fzabrii.

*7- &
A’ lég-sulyofabb fogságnál egy a’ tettnek 

közepén által-voritt vas-abrontsal a’ néki ren- 
deltt helyre le-tsatolva kell éjjel, és nappal 
radni a’ GonoíztévÖnék: nehéz Vaíakkal-is meg4 
lehet Ötét terhelni, a’ mennyire ezt á’ néki ki* 
fzabott munka meg-engedi ? Vagy az el-fzökés- 
nek vefzedelme meg-kíváíinya. A’ fogságra 

ítélte- 
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ítéltetett GonóíztévÓnek nem kella’tsupa defz- 
kákon kívül más ágyat, ’s a’ vízen, és kenyé
ren kivúl más elcséget engedni j sótt azt-is meg
kell néki tiltani 5 hogy íemmiképen öfzve ne* 
jöjjön, fe ne befzéllyen nem tsak idegenekkel# 
hanem , a’ hozzá tartozaiidókkal# és EsmérÓÍ*- ‘ 
feivel-is.

A’ kemény fogságra ítéltetett GonoíztévÓ- - 
vei úgy kell bánni, mint az élobbenivel: tsak 
hogy a) lábaira könnyebb vafakat tenni # és b) 
táplálására két nap egy hétben fél font huft 
kell adni; 1 :

■ $9- & ■
A’ le lántZoíásta# a’leg-stílyofabb, vagy ke

mény fogságra való ítélés azt a’ következeit 
vorí nya maga útánn, hogy az erre ítéltetett 
nem tsak az ellene hőZattátött végezésnek nap* 
jától fogva, és addig# még büntetésének ide
je tart # íemmifele teíiameötömát, avagy utók 
só reiidéléít ne teheflen # hanem hogy ez áh 
tál még azok az ütólsó rendeléfek-is erőtlenek
ké, és femmivé téteflenek# tnellyeket tálam 
a GonoíztévÓ' az ellene ejtetett ítélet elÓtfi 
Ugyan, de meg-fogattátafa utánn tett;

■ ; » - 3®4 fí
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30.

A gyengébb fogságra ítéltetett Gonofzté- 
vöt könnyebb ugyan, de még-is mindenkor 
ollyan vafakra kell Verni, mellyektöl magát 
fortély, és erófzak nélkül meg ne fzabadíthafla« 
Az illyennek jobb táplálás , de a’ vízen kívül 
még-is femmiféle ital meg-ne engedteflen: úgy 
ízínte az íem, hogy a’ tömlő tz’ GondvifelÓ- 
jenek nyilvánvaló tudta, és jelenléte nélkül a’ 
hozzá tartozandókkal, és Esméröíleivel akár
miképen Őízve-jÖjjön, vagy befzéllyen. A* 
környül-álló dolgoknak minémüsége fzerént 
még a’ gyengébb fogSágot-is meg lehet a hét
nek egynéhány napjaira kbrendeltt keményebb 
böjt által súlyosítani. Akkora’ böjtölésre ren
delt napokban nem kell a’ Rabnak femmi egyéb 
eledelt adni, hanem tsak egy font kenyeret.

A’ nyilvánvaló munkát-is meg lehet gará* 
ditsonként súlyosítani; és ezek a’ garáditsok ab
ból állanak , hogy a’ Gonofztévönek nehezebb 
munkák adattnak-fel, vagy alkalmatlanabbak,, 
vagy hoízfzabbak. A’ garáditsoknak azomban 

tulaj-
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tulajdonképen való meg-határozáfa a’ minden 
Tartományban közbe - érkező kÖrnyíV- alláíok 
fzerént a’ főben-járó Bírónak keletére bízat- 
tátik.

3*- §•

A páltzázds, az qftorozás, és af vefzfzó- 
Zés vagy egyenefen úgy ízabattatik-kí, mint 
büntetés 5 vagy a végre 5 hogy az által a’ fog
ságnak , és a’ nyilvánvaló munkának búntetéfe 
meg-súlyosítaflbn. Ezzel a’ buntétéílel nyil
ván kell illetni a’ Gonofztévőt. Valamint az 
ütéfek’ fzámának 3 mellyekkel a’ Gonofztévó 
egyízerre iIletteíTen5 úgy fzínte azillyen fenyí
ték’ többfzőrezésének is tulajdonképen való ki- 
fzabáfa a’ föben-járó Bírónak helyes ítéletétől 
függ: a ki e’ mellett fzükségképen tekintet
be vegye a’ Gonofztévónek telki állapottyát s 
és ereiét. A’ GonofztévÓt egyízerre nem keli 
illetni többel, fzáz ütésnél.

33. i
J’ Szégyen-állás ebből áll: Az erre ítéltetett 

vasra - verettettvén , és Őrizók kőzet egy az 
öfzve-gyülendő népre nézve elég tágas helyen,

B 2 egy
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egy magofabb álláíbn három nap’ egymás utánn^ 
naponként egy 'óráig királlíttatik a’ nyilvánva
ló nézésre, és egy a’ melye előtt függő tá
blára fel-jegyeztetik kevés igékkel el-követett 
vétke.

34- .

A’ fóben-járó büntetéfeknek meg-súlyösí- 
tásához tartozik: a) a’ GonofztévŐnek nyil
vánvaló ki-hírtfzteléje: b) Jófzágának elfogta-^ 
láfa: c) Nemefcégének vefzteségé. két el
ső súlyositáfok a’ fóben-járó Bírótól nem ren
deltethetnek, ha tsak a’ jelenvaló Törvény ál
tal valamelly vétek ellen nyilvánvalóképen ki- 
Hintsenek fzabva*

A’ Gonofztévónek nyilvánvaló ki-bírefF 
feléje abban áll: hogy neve, tefti állásának olly 
fzorgalmatos még-íráfa, mellybój őtet kiki meg* 
esmérheíle, az ebkövetett vétek azonkívül, 
és az ellene ejtetett büntető végzés az egéíz, 
népnek tudtára adatik olly móddal, a’ mint min
den Orfzágban az egyéb közönséges hirdeté* 
fék történni ízoktak,

36. ‘
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35.

/'^Minden fóben-járó Gonofztévó az ellene 
"tett, és Ótet bűnösnek esmérő végezésnek 
napjától fogva meg-foíztatik a’ tulajdonképén 
hozzá tartozó jófzágoknak hafználásától. A’ jö
vedelmekből mindazáltal törvényeién meg-kell 
határozni, és ki-adni azt, a’mi akGonofzté- 
vó Hitvefsének, és Gyermekeinek illendő tá
plálására fzükséges* _A’ mi meg marad, az mind 
addig, még á’ büntetésnek ideje tart , a’ fó
ben-járó fundusba téteden 5 és égé ízen a’ Ra
boknak táplálására , és a’ tömlötzeknek fen- 
tatására fordíttaílon?

37 §•
Ha a’ meg-ítéltetett a9 büntetésnek ideje 

alatt meg-hal , akkor az Ó ízabad tulajdona an
nak efik, a’ kihez a’ törvény fzerént tartozik 
az örökség, még akkor-is , ha utánna talám 
egy utolsó, és akármelly időben, tett rende^ 
léstaláltattna» De a’ meg-ítéltetett ellenben, 
a ki büntetését krállya , ismét vifzfza-vefzi 
íajátságának minden juflait.

>3
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.38.$.
Minden főben-járó végzéshez, melly által 

egy ollyan GonofztévÓ, a’ kinek a’ nemeíség 
tulajdona volt, bűnösnek esmértetik, hozzá 
kell tenni azt-is, hogy a’ GonofztévÓ, a’ mi 
az Ö fzeméllyít illeti, meg - fofztatik minden 
fzabadságoktól, és jufoktól, mellyek minden. 
Orfzágnak törvénnyel ízerént a’ Nemefségnek 
tulajdonai fzoktak lenni. De ez a’ ve/ztefég 
tsak magára terjed-ki a’ GonofztévÓre,nem pe
dig hitves Társára, íem, a’Németségnek vefz- 
tesége előtt ízületeit gyermekeire,

39-
A’ büntetésnek súlyosítására rendeltetik 

a’ titkos béllyegzés”is. Ez pedig úgy fog meg
történni, hogy az öblös tettnek bal réízére 
1 íthatóképen, és el-törűlhetetjenűl ki-nyomat- 
taffbn az akafztó-fának jele. Ezzel a’ bünte
tettél azomban trak az idegen Gonoíztévók il
lettedének , a' kik az Orfzágból egyízer ’s mind 
kiás fognak tiltattni,

HAR-
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HARMADIK FEJEZET.

Aiegyenefen a’ F ejedelmet, és
az Orfzágot illető vétkekről.

Os—
40- §•

A ’ főben járó vétkek, mellyek egyenefen a’ 
Fejedelmet, és az Orfzágot illetik, ezek: 

a) az Orfzágló Felségnek meg-bántáfa: b) az 
Orfzágnak elárroláía: c) a’ párt ütés, és a’ 
fel-zendulés: d) a’nyilvánvaló erófzak: e) a’ 
fellyebbvalói hivatallal való vifzfza-élés : f) a’ 
nyilvánvaló papirofpknak , és g) a’ pénznek 
meg'-hamisítáía: h) a’ GOnofztévÓknek az el- 
fzökésre adatott fegétség: i) a’ Gonofztévok- 
nek el titkoláía: k) a fzökevény Katonáknak 
elo-mozdítáía,

41. §•
Az bántya-meg az Orfzágló Felséget, a’ ki 

az Iftentól a’ törvényes Fejedelemnek adatott 
Felséget, és méltóságot nem tekintvén, erófzak- 
kai illeti fzeméllyét, és akármiképen reá rohan 
gonofz, és ízeméllyére tzélozó fzándékból, no-

B 4 ha
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ha talám ebből feniini qrtaloni nem követ- 
kezik,

42. f,

Ezt a’ vétket a’ jófzágoknak el * foglalása* 
val, mellyek ebben az efetben a’ talám fen- 
maradó Gyermekeknek tekintete nélkül égé* 
ízen az Orfzágra vií’zfza-esnek, és a' máfodik 
garáditsi hoízfzas, és lég* súlyosabb. fogsággal 
kell meg-büntetni.

C 43 |-
Meg-bántya az Orfzágló Felséget az-hs 

a? ki a’ tifzteletet, mellyel az orfzágló Fejede-. 
lemhez vifeltettni köteles , tekinteten kívül 
hagyja, és Ötét nyilvánvaló befzédekben , és 
ír-áfakban fzidalmazni méréfzlu

44.
Ennek a’ véteknek büntetéfe a’ máfodik 

garáditsi ideig - való gyengébb fogság.

’ '■ 4f- &
A5 ki háládatlan lévén a’ Hazához, és Or* 

fzághoz, mellynek polgára , vagy mellyben 
Oéki tsak lakóhely adatik-js, és oltalom, ellen- 

ségi ■
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ségi fzívvel valami ollyaft tselekefzik, a’ mi 
vagy egyenefón, vagy másképen a’ Közösség
pék kárára vállyon, akár ezt azütánn nyilván 
vigye-végbe, akár titkon, tanátsadáfial, vagy 
Önnön munkálkodásával , fegyvereién, vagy 
fegyver nélkül, maga, vagy több tarkákkal, 
pártütés, el-árrolás, az Orfzág’ titkainak kb 
nyilatkoztatáfa, az ellenséggel való fzövetke- 
zés , az ellenségnek fegítéfe, és elömozdítáía , 
vagy akármelly más e’ féle tselekedet által, az 
Orfzág’ el- árrolásának vétkével terheli-meg 
magát, akár hazafi légyen, akár idegen,

Az illyen Gonofzté vöket, és azoknak Tár-? 
fait a’ 42. |ban foglaltt mód fzerént kell meg
büntetni.

47- í-
Ennél a’ véteknél, melly a’ következéfek? 

re nézve olly súlyos , és vefzedelmes , még 
azok-is Réfzefeknek ítélteílenek, a’ kik az Or- 
fzágnak el-árrolására tzélozó illyen igyekezetét 
valamiképen meg-tudván, ki-nem nyilatkozz 
tatták leg-ottan & Fellyebbvalóságnak,
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' 4H
A Orfzág* cl árrolójának kell nézni az oí* 

lyan Tifztet-is, akár hazafi , akár külső légyen, 
a’ ki az Orfzágnak titkait, mellyek Tifztségé- 
ben tudtára érkeztek, ki-nyilatkoztattya: úgy 
fzínte tovább az ollyant-is, a’ ki valamelly Tar- 
tományba, vagy a’ hadakozásnak idején a’ Tá
borba , vagy azokba a’ vidékekbe, a’ hol a ha' 
di fereg, vagy annak valamelly réíze fekfzik, 
abból a fzándékból megy, hogy ott valamit 
meg-kémlellyen, és e’ felől azutánn a’ külső 
Orízágoknak, vagy a’ hadakozásnak idején az 
Ellenségnek tudósitáft adgyon: akár tsekély lé
gyen a’ kémlelésnek tárgya, akár fontos, és 
akár következzen abból valamelly kár, akár nem,

49-
A’ Kémeknek f Spionoknak) büntetéfé 

meg-vagyon a’ hadi Törvényekben határozva; 
és erről ítéletet ejteni tsak a’ hadi Törvény- 
fzékhez-is tartozik, Egyébaránt az ollyant, a' 
ki az Orfzágot el-árrollya, fogsággal kell meg
büntetni, mellynek idejét, és súllyát a’ ki-nyi* 
latkoztatott állapotoknak fontofsága, az ennek

végbe-
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végbe-vitelére közbe-érkezett fortélynak miné- 
műségej és a’ kárnak, mellyet az Orfzág ízen- 
vedett, vagy leg-alább fzenvedhetett volna, 
mértéke fzerént kell ki-fzabni, akkor pedig fok
kal meg-súlyosítani, ha a’ Gonofztevö, úgy
mint az Orfzágló Fejedelemnek fzolgálattyában 
álló Ti ízt meg sértette egyfzer ’s mind hiva- 
fcallyának, mellynek vifelésében a’Fejedelem
nek esküdt hivséget igírt, egy valóságos, és 
nála tudva voltt kötelefségét.

Pdrtiitésnek, és Zendülésnek ítéltetik: a’ 
több fzemé lyeknek minden ónként, és a’ vég
re tett öfzve-tsoportozáfa, hogy Feljebbva
lóiknak erővel ellent-állyanak, akármelly fzán
dékból történnyen azutánn az illyen ellenkezés, 1 H
abból-e’, hogy a’ Feljebbvalóktól valamit ki- 
íajtollyanak , vagy hogy magokat valamelly 
fel-adatott kötelefségnek végzésétől megszaba
dítsák, vagy pedig, hogy a’Feljebbvalóktól 
tett akárminémú Rendeléft íemmivé tegyék. 
Pártütésnek , és Zendülésnek kell ezt nézni 
mindenkor, akár egy enefen a’Feljebbvalónak

ízeméllye

■ ' \ 7
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fzeméllye ellen történnyen az erófzak - tétel \ 
akár egy más ollyan Tifztvifelö, és alábbvaló 
fzolga ellen, a’ ki a’ fellyebb valói rendeléfek- 
nek végbe-vitelére vagyon rendelve. Mire néz-’ 
ve ebbe a’ vétekbe esnek azok a’ Jobbágy ok-is, 
a’ kik Földes, vagy Falubeli Urafságaik, Tifz- 
tartóik, Törvény-fzolgáltató Fellyebbvalóik , 
vagy ezeknek Tiíztyei ellen , úgy fzínte a’ 
Községek, mellyek ElÖjáróik ellen tsoportok-? 
ra verik magokat a’ végre, hogy ellent - állya-’ 
mk,

fi- f.
Tdrfaknak, és Réfzefeknek kell ítélni eb’ 

ben a vétekben mind azokat, a’kik a gyiile^ 
kezeteket , mellyekben az illyen Zendülésről 
tanátskozáfok tartattak , házaikban meg-fzen- 
vedték, a’ kik a’ Községeket a’ Zendülésre iz
gatták, vagy arra tanátsokat adtak, vagy al 
kik az illyen igyekezeteket tudván, a Fellyebb’ 
valóknak meg-jelenteni el-mulatták,

fa. &
Ügy kell még azokkal-is bánni, mint Re- 

fzefekke^ a’kikaz ollyan tsoportozásra, melly- 
rol ■
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ról az ellent-állásnak tzéllyát tudták, el-hagy- 
ták magokat tsábítaniés a’ mellett azutánii 
meg-maradtak: noha ellenek meg-nem lehet 
mutatni, hogy a’ pártátokét fegéteni akarták, 
vagy valóban végbe-vitt tselekedettel íegítet* 
ték-is. ■

'Valaki a’ pártiitésre j vagy zendülésre eh 
hadgya magát tsábítani, vefzedelembe ejti éle
tét, ha a’ dolog annyira fiiegy, hogy az öfz- 
Ve■ tsoportozott Pártátokét nyilvánvaló erő* 
vei kell el-fzéllyefzteni. Ennél a’ véteknél va
gyon az Álló ítéletnek helye : ’s a’ véteknek, 
és a’ Vétkezőnek külömbféle tekéntetei fze- 
rént mindenném u buntetéfeket^ lehet az ellen 
fzabni. Á’ véteknek réfzérol tekintetbe kell 
venni a’ mefzízebb ki-látó fzándéknak kiflebb, 
vagy nagyobb gonofzságát, az igyekezetnek, 
és az ennek végbe-vitelére válafztött módok" 
bak vefzedelmefségét, az abból fzármazott kŐ- 
vetkezéfeknek fontofságát : d GotiofztcvÓnek 
téfzéról pedig a’ réfzesúlesnek, és a’ valóban 
meg-mutatótt tehetöfségnek garáditsát. A’ 
gonofzságnakés a’ nyilvánvaló vefzedelméfség- 

nek
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nek lég-főbb garáditsánál az Orgazdákat, jó- 
fzágaiknak el-foglaláía után, mellyek ebben az 
efetben a’ talám fen maradó gyermekeknek te
kintete nélkül egéfzen azOrfzágra vifzfza-esnek? 
a’halálnak büntetésére kell ítélni.

' f4. ,
A’ ki több öfzve-gyüjtött emberekkel más

nak vidékébe, házába, ízállásába erofzakofan 
bé-hat, és ott annak fzeméllyén, birtokán, 
vagy jóízágán eröízakot teíz, a’ nyilvánvaló 
erófzak-tételnek vétkébe eíik, még akkor-is , ha 
ezt talám tsak abból a’ fzándékból tselekedte, 
hogy némelly képzeltt juílait rajta meg-kereíTe.

ff. $•
A’ nyilvánvaló erófzak-tételnek büntetéfe 

az elsÓ garaditsi ideig való, de kemény fogság, 
és nyilvánvaló munka. Annak pedig, a'kin 
az illyen erófzak történt, fém miképen meg- 
nem rontya ez a’ főben járó büntetés arra va
ló jufsát, hogy elégtételt kérjen, és a’ kárnak 
tökélletes helyre ■ hozattatását meg-kerefle.

$

0. '
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’ 0. §. . ■
Az-is a’ nyilvánvaló erófzak-tételnek vétké

vel terhelí-meg magát , a’ ki a’ Bírónak, Fel- 
lyebbvalójának, vagy az ettél a’ hivatal dolgában 
küldetett követnek, következendóképen az is, 
a1 ki egy Strázsának, vagy egy fellyebbvalói pa- 
rantsolatöt végbe-vivo Poroízlónak erófzakos 
kézzel ellent- áll , még akkor is , ha az ellenke
zésből femmi febesítés nem következett.

Az Hlyen Gonofztévót az elsó garáditsí 
ideig-való , de kemény fogságra kell ítélni. 
Es ha az erófzak, mellyel az ellenkezésre élt, 
súlyos, vagy épen sérelemmel, vagy febesí- 
téífel volt öfzve-kaptsolva, akkor ótet a’ má- 
íodik garáditsí ideig-való, de kemény fogság
gal kell meg-bnntetnk

f.8-
A’ ki valamelly hivatalban a’ reá bízatta- 

tott hatalmat, és tekintetét arra fordíttya, 
hogy valakinek jó hírét, és nevét, vagy jó- 
fzágát sérelemmel illeííe, vagy néki más egyéb 

igazság-
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igazságtalan móddal kárt okozzon.- hogy ma
gának az által haíznot, és nyereséget fzerez- 
zen: vagy hogy valakit egy gonofz,fzándék* 
nak, vagy egy harmadiknak ártalmas .cseleke
detnek fvégbe-vitelére fegítsen, a’fellyebbva* 
lói hatalommal való v ifi fia-élésnek vétkével tér- 
heli-meg magát.

?9. & "

■. Ebbe a‘vétekbe eíik az ollyan Bíró-is , a’ 
ki az ajándékok, vagy egyébképen a’ rendedet! 
indúlatok, és mellék-tekintetek által arra hagyja 
magát bírni , hogy a’ rendfzerint-Való törvény- 
fzolgáltatáft meg-változtafla, ■ hogy valakitó! 
a’ hozzá tartozó juft meg-tagadgya, vagy hogy 
egy nyilvánvalóképen igazságtalan ítéletet ej
tsen. -

Ennek a’ véteknek buntetéíe az eísó gaf'á- 
ditsi tartós kemény fogság , és nyilvánvaló 
múnka. Ezt a’ büntetett a’ ízégyen-áílásra Va
ló ki-tétel, és a’ Gonofztévónek nyilvánvaló 
ki-hírefzteléíe által kell meg-súlyosítanL

ói.
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Sí; .$♦"' - ■

Ééfzenil'tii ítéltedének ebben á’ vétekbeö 
ázoki a’ kik a’ Bírót* vagy, á’ Fellyebbvalósá- 
got ígéretek, Vagy valóságos * és akár .lég ye
neden , akár egycbképeó áltabadatott ajátidé-. 

’kok* .Vagy inás egyéb törvény telén .módok* 
által attá bírni kerefik, hogy feílyebbvalói hí* 
Vatallyával Vifzfzá-éllyeri * akár azűtánn fzeren- 
tsés ki-menetele légyen ennek az igyekezetnék*' 
akár nem : akár önnön haíznokat kerdsék, 
akár más harmadikéta

’ ■ ^2. .

Ennek a’ véteknek buntetéíe áZ első gáfa* 
ditsi ideig-való gyengébb' fogsága és nyilván* 
Való múnkaa Ézt azömbátí a’ kör nyúl - álló 
dolgok fzerént meg is lehet súlyosítani.

■ Az, ki d nyilvánvaló papiröfókat^ tíiélaö 
•jyéfc Vagy magokban kéfé pénzt-érnek.* vág/ 
tnellyekre*a nyilvánvaló tárházak kefe pénzt 
fizetői kötelefek * követni méréfzli * akár’ 
végbe-merinyen igyekezeté, akár nem* akáf



34 Ha tvia H.k Fi j t z i t

meg - károsíttaflbn általa valamellyik tár
ház , vagy más harmadik, akár nem, és a’ 
meg hamisíttatott papiros’ akár egy nyilván
való hazai, akár pedig egy idegen Orfzágnak 
tárházát illeflp, nyilvánvaló papirofok’ meg- 
bamifítárának vétkével terheli-meg magát.

•_ S-
Ebbe a’vétekbe esnek az&kir, a kik a’ 

nyilvánvaló papirofokat, mellyek magokban 
igazak , nagyobbra változtatván a’ íbmmát, 
melly helyett eredetiképen ki-voltak adva, 
meg-hamisíttya: akár könnyű, akár nehéz lé
gyen meg esmérni a’ hamisítáft, és a’fömmá- 
nak változtatásából akár következett valósá
gos károsítás 3 akár nem.

\ ,
Erre a vétekre a’63. §nak efetében a’ ma

födik garáditsi hofzfzas, a’ 64. §nak efetében. 
pedig a’ máfodik garáditsi tartós kemény fog
ság, vagy a’ fogság rendeltetik nyilvánvaló 
nehéz múnkával. Azokban az eletekben, hol 
fontofabb, és különös figyelmetefségre méltó 
környíd álló dolgok adgyák elő magokat, meg

kell
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kell a’ büntetett a’ fzégyen-állásra való ki-tétel, 
és a’ nyilvánvaló pákzázás által súlyosítani,.

66.
■Péfzefek ebben a’vétekben azok, a’kik 

a’ nyilvánvaló papírotokon lenni fzokott alá- 
trafókat követik , hamis tzímereket metfze- 
nek, papiroft, kőinket , betű-öntésre való 
formákat, betűket, préieket, vagy akármit 
egyebet tsinálnak, a’ mi a’ nyilvánvaló papíro
toknak hamisítására fzolgálhat, és ezeket a’ 
Hamisítóknak a’ hamisításnak eló‘-mozdítására 
tudván által-adgyák , vagy velek a nyilvánva
ló papirofoknak hamisításában akármikében. 
öfzve-múnkálkodnak.

67- &í , > ,
Az öfzve-múnkálkodásnak büntetéfe ugyan 

az, melly már a’ ósdikéban meg-határozta- 
tott.

68. ; '
Pénzhamisítónak az ítéltetik, a’ ki az Or

fzágló Fejedelemnek engedelme nélkül az or- 
fzágbélihez, vagy az örökös Tartományokban 
járó külsőhöz hafonló pénzt ver, még akkor-is

C x ha
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ha jóságára, és mértékére nézve az igaz pénz
zel fel-ér, vagy azt tálára fellyúl is haladgya.

69.
A’ pénz-hamisításnak búntetéfe az első ga- 

ráditsi ideig-való, de kemény fogság, és nyil
vánvaló munka. . ;

. < / 70. .
Pénz-hamisító az-is, a’ ki a’ Tsáfzári, vagy 

az örökös Tartományokban járó külső pénz
nek hafonlatoíságára vagy igaz értzbol kön
nyebbet , vagy alábbvalóból épen rofzfzat ver, 
vagy másféle fortéllyal a’ rofz pénzt a’ jóhoz 
haíbnlóvá teízi.

71. :
Ennek a’ véteknek búntetéfe a’ máfodik 

garáditsi tartós , .vagy kemény fogság, vagy' 
nyilvánvaló múnka.

' 1 7--
Azok ebben a’ vétekben réfzepsk, a’kik 

tulajdonképen pénz-verésre fzolgáló akárminé- 
mü efzközekéfc csinálnak, a’ kik azokat a’ ha

mis 
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mis pénz verésre tudván meg-fzerzik, vagy a’ 
pénznek hamisítására akármiképen öízve - fe- 
gítenek,

73- §»
A’ pénz-hamisításban való réfzesülésnek 

búntetéfe az első garáditsi tartós kemény fog
ság, és nyilvánvaló munka.

74- §•
Úgy kell azokkal-is bánni, mint Pénz-ka- 

misítókkeil, a5 kik az orfzágbéli, vagy külső 
pénznek - belső betsét, és tulajdonképen való 
árrát, melly fzerént verettetett, akármelly 
móddal meg-fogyafztyák.

7á* §•
Ennek a’ véteknek búntetéfe az első gará

ditsi tartós kemény fogság , és nyilvánvaló 
munka,.

7^ §■
A5 ki valakinek , kit a’ Fellyebbvalóság 

fogságba tett, meg-könnyebbíti íegítségével 
az el-fzökéft, hogy a’ tömlötzból tudni-illik, 
vagy az Őrzőknek kezeiből fortély, vagy erő-

C 3 ízak 
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fzak által ki fzabadúlhaílon, főben-járó vétek
kel terhelimeg magát, minden külömbség nél
kül, akár ollyan Rabnak adgyon ftgítséget, a’ 
ki még tsak a’ bírói visgálás alatt vagyon, kö
vetkezendőképen még bűnösnek nem esmér- 
tetett, akár pedig ollyannak, a’ ki már meg- 
ítéltettvén 4 a’ tömlötzben Őriztetik.

77-
Ha az el-fzokésre való fcgitfég egyenefen 

magától adattna sj Fellyebb'valóságtól , vagy 
ni attól ugyan, de ennek akarattyával, enge- 
delmével, vagy úgy, hogv Ö leg-alább erre ab 
kalmatofságot engedett , akkor ennek a’ vé
teknek búntetéfe ideig-való, de kemény fog
ság, és a’ má födik garáditsi akkor, ha a’fe- 
gétség ollyan GonofztévÖknek , a’ kik az Or- 
fzág ellen vétettek , Gyilkofoknak, Rablók
nak, vagy Gyújtogatóknak adatott. Az illyen 
Törvényfzegó meg-fofztatik egyfzer ’s mind 
gyakorlásától annak a’ fellyebbvalói hatalom
nak, melly talám a’hozzá tartozó jófzágnak 
birtokához vagyon fíiggefzttve, mind addig, 
még annak birtokában meg-marad. Ezt a’ bün
tetett a’ nyilvánvaló ki-hírefzteléíTel kell meg
súlyosítani. §’ 780



Az t?yni[en zz’ Fejedelmet} ’/ cd d. 39

78- §.
Ha az el-fzökésre való íegítséget a’ Fel- 

lyebbvalóságnak tudta nélkül egy az annak 
Tifztyei, vagy ama’fzolgák közzüladna, a’kik 
tulajdonképen a’ Raboknak őrzésére vágynak 
rendelve, akkor a’ TörvényízegÖt az első ga
ráditsi ideig-való kemény, és nyilvánvaló mun
kával kell meg-büntetni,

79- §•

Ha az el-fzökésre való Íegítséget egy ol
lyan adgya, a ki ez által meg-nem sérti egy- 
fzer ’s mind a’ reá bízattatott hivatalt, az il- 
lyent az első garáditsi ideig-való, de gyen
gébb fogsággal, és nyilvánvaló ■munkával kell 
meg-büntetni.

80.
A’ Rab, a’ ki fzabadúld/dt erőszakkal kere- 

íi, fényit teíTen-meg veréfekkel, és terhelteden^ 
meg nehezebb vafakkal. Ha fortély, vagy, 
erófzak által valóban végbe-vitte fzabadúlását, 
tsupan tsak az el-fzökés miatt, a’ talám elkö
vetett új vétkeknek .tekintetén kívül, mel-

, G 4 lyek



4® Harmadik F e j e % & t
------'' ' ! ........ "i . ........ ^r.,,,,.

Jyek miatt különösen meg-kell néki ítéltettni, 
súlyosíttaílon-meg döbbeni buntetéfe, még an? 
nak ideje tartani fog, bojtöléfekkel, veréfek^ 
kel, nehezebb vafakkal, és a’ mint a’környal 
álló dolgok meg-kívánnyák, a’ fzprofabb le-lán- 
.Izoláttal-is.

81. §• ' . _
A’ ki egy láthatóképen meg-béllyegezte- 

te’-f, a’ fogságból, vagy a’ büntetés alól ki-? 
.fzabadúltt, vagy-egy más. egy óbb fóben-járó, 
Gonpfztévöt,’ a’ kit ollyannak esmcr, tudván 
el-titkol lakájában, vagy a’ ki az illyennek, no-, 
ha nem.titkos, de tsak ideig-való oltalom he
lyet ad-is, d Go,nq.fz-tévÓks eltitlwláfának vét
kével Urheli-meg’ magát, meg akkor-is, ha 
ez által a’ véteknek folytatását elő nem moz-? 
díttya, és így mint Réfzes meg-netn terheli 
magát nagyobb, vétekkel.

- 8.4 §í
Ebbe a’ vétekbe efik az-is, ' a’ ki a’ vétek - 

nek tárgyát, példának okáért, egy meg-ölet-. 
tettnek tettét, a’lopott jófzágot ’sa’ té vagy a’ 
ki a’ véteknek végbe-vitelcre tulajdonképen fzoh
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gáló egynéhány eízközökeü' vagy magánál, 
vagy más helyen el-titkolva tart.

83*
Ebbe a’ vétekbe efik végtére még az-is, 

a’ ki a’ Gonofztévönek, kit ollyannak esmér , 
vagy más ruhába öltöztetvén, vagy egyébkép’ 
esméretlenné tévén Ötét, vagy akármelly más 
móddal fegítséget nyújt arra, hogy a’ Fe'lyebb* 
valóság elöl ki-nyilatkozhatatlanul el-titkolva 
jnaradhaffon. . ?

84. & .
■fi Gonefitévok’ el-titkold^ának bíintetéfe 

az el-titkoltatott Gonpíztévönek kiffebb, vagy 
nagyobb vefzedelmefsége, és ártalmafsága íze-? 
rént az ideig-v^ló, vagy tartós , a’ gyengébb, 
vagy keményebb fogság , és af nyilvánvaló, 
munka.

Azzal szómban, a' ki'Attyafiát a’ le-felé% 
vagy a’ fel-felé menő, nemzésben , Teftvéreiü 
akár egy Atyától, és Anyától', akár pedig tsak 
egy méhből, vagy tsgk egy Atyától valók lé-? 
gyenek, ezeknek hitves Tárfait, vagy önnön, 

. ^lagáet., vagy hitves Társának egy Atyától^ 
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és Anyától, vagy tsak egy méhból, vagy tsak 
egy Atyától való teftvéreit el-titkollya , még 
akkor-is , ha az el-titkoltatott GonoíztévÓt 
ollyannak lenni tudgya, az Atyafiságnak ama’ 
garáditsa fzerént, mellyben az el - titkolttattal 
vagyon, gyengébben kell-bánni: de még-is 
ama’ nyilvánvaló fel-tétel (conditio) alatt, hogy 
az el-titkoló a’ véteknek akár végbe-vitelére, 
akár folytatására az ó réfzérol lég - kijfebbet 
nem íegétett.

8& §•
A’ ki tudva egy Katonát, ki az orfzágló 

Fejedelemnek záfzlójához esküdött, vagy egy 
■_ a’ Fejedelemnek hadi-íeregéhez tartozó fzolgát 

reá befzéll a’ hadi - ízolgálatnak el-hagyására: 
vágy a ki Ötét, ha még talám magában áz 
el-fzökéft el-nem tökéllette , tanátsal, és cse
lekedettel íegéti: vagy ha valaki az ollyan fzö- 
kevényt, a’ ki már az el-fzökéft el-tökéllette 
magában, meg-vásárolván tóle hadi ruháját, 
vagy fegyverét, utat mutatván néki, öltöze - 
tét el-változtatván, vagy magát el-titkolván, 
fzállásába bé-fogadván, vagy akármelly egyéb 
móddal fegéti, és így vagy az el fzökéft meg- 

kön-
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könnyebbíti, vagy a’ fzökevénynek ki-keresé
sét, és fel-találását meg-nehezíti, á fzökevény 
katonák' elo-mozdit áfának vétkével terheli-meg 
magát’

87. €
Ha az,, a’ ki ezt á vétket el-követi, a’ ha

di ízolgálatra alkalmatos, minden ki-vétel (ex- 
ceptio) nélkül viteflen-el a’ hadi ízolgálatra a’ 
helyett, a’ kinek az el-fzökésre fegétséget adott. 
Ha pedig a’ bem, ‘ vagy egy más környül-álló 
dolog erre Ötét alkalmatlanná tefzi , akkor 
azonkívül, hogy a hadi tárházba az egy új 
katonának eló-állítására ki-adattni fzokotókólb- 
séget duplán le-tenni köteles, az első garáditsi 
ideig-való gyengébb fogságra ítélteffen.- Ezt' 
a’ büntet éft a’ máíodjk garáditsi ideig-való fog
ságra , és nyilvánvaló munkára kell* változtatni 
akkor , ha a’ Törvény-fzegó á hadi tárháznak 
az említett fizetéft le-nem teheti.

88.
Miképen kell magát meg büntetni a’ hadi 

fzolgálatból el-ízöko katonát> meg-vagyon a’ 
hadi törvényekben határozva : és erről ítéle
tet ejteni tsak egyedül a’ hadi Törvény* fzékhez- 
is tartozik. NE- J

* - !
I ; ■ ■ * Tr
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NEGYEDIK FEJEZET 

Az egyenefen az Embernek éle- 
tét, és tetti bátorságát illető 

vétkekről.

; 89. §»

As foben-járó vétkek} mellyek egyenefen az 
Embernek életét, és tefti bátorságát ille

tik, ezek: a) a’ közönséges gyilkofság: b") a 
latorság: c) a’ meg - elózhetetlen gyilkofság 
( Weud)eltwb t bomicidium proditorium): d) 
a? bérlett gyilkofság (föefMlUtlg |Uttl 
Affajirtium) e) a’ baj - vívás: f) a’ méh gyű’ 
möltsnek el-hajtáfa: g) a? gyermekeknek el- 
yetéfe : h) az erófzakos febesítés: i) az öi> 
pön magán tett gyilkol! erófzak*

$>o,
Gyilkofságba élik, a’ki baldlt fzérzó fegy» 

verrel valamelly emberre rohan, vagy, ötét 
egyébkínt erófzakkal illeti, úgy, hogy Ötét 
fialálofan meg--febesítse / .és a’ meg-febesíttett-* 

nek
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nek halála vagy leg-ottan ? .vagy valamelly idő
köz utánn a nélkül j hogy helyre hozattajjbú 
azomban cgéjsége s fziikségképen következzem

f • ■ ' ?
. ' 91.

A’ közönséges gyilkofsagnak búntetéfe az 
első garáditsi hofzfzas kemény fogság.

92. & • ' .
Ha a’ közönséges gyilkofságy és annak kŐ« 

vetkezendő nemei által az atyai, anyai, és 
gyermeki Szeretetnek, a* házaísági hívségneky 
és a’ §ban meg-nevezett gáráditsokrá (mel- 
lyekhez itt a Szülőknek , és az Óíeknek teft- 
véréit is oda kell-fzámlálni) ki-terjedő Atyafi? 
Ságnak kötele-is meg-sértetik egyfzer’s mind, 
vagy végtére ama fzorofabb kötelezés-is, mellv- 
re nézve a’ gyilkos a’ meg-ölettetetthez tifzte- 
lettel volt köteles vifeltettni, akkor a’ bünte
tés a’ máfodik garáditsi hofzfzas, és kemény, 
fogságra határoztafíbn, sótt még érezhető, fe
nyítékekkel meg-is súlyosíttafibn.

93- & " -
Az illyen súlyosítáfok még akkor-is meg? 

tÖrténnyenek , ha a’ gyilkofsagnak mód- 
gyából
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gyából egy különös kegyetlenség tetfzik-ki, és 
az a’ ízándék, hogy a’ Gyilkos a’ meg-ölette- 
tettnek keferveíTebbé kerefte tenni a’ halált.

94- §• '
Ha a’ gyilkoíság több Táviaktól vitetett- 

végbe, kiki, a’ ki arra tudva , és fzáat-fzán- 
dékkal öfzve-munkálkodott, gyilkos gyanánt 
büntettefíen-meg, akár illette erófzakos kéz
zel a’ meg-ölettetett fzemélyt, akár nem.

A’ harag, a’ hamarkodás, és á’ hirtelen
ség, a’ vefzekedés, és a’ zendülés fel-nem fai- 
badíttyák ugyan áitallyában a’ gpnofztévot a” 
gyilkofságnak vétkétől 5 de a’ kÖrnyul-álló dol
gok fzerint meg-lehet még-is az illyen efetek- 
ben a’büntetett gyengíteni.

9«.
De az ollyant vifzontag, a’ ki magát igaz- 

ságoían védelmezvén, valakit meg-öl, nem 
lehet gyilkosnak ítélni. A’ fzükséges védelme- 
zésnek mentsége azomban tsak akkor talál 
helyt, ha a’ Gyilkos meg-mutattya, vagy ha

a‘
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ti fzemélyeknek, a’ helynek, az időnek kör- 
nyül-álló dolgaiból okofan ki-lehet hozni, hogy 

' a’ meg-ölettetett, a’ nélkül, hogy erre néki 
ok adatott volna , olly móddal rohant reá, 
hogy a’halált-okozó a’ meg íebesíttetéftól, vágy
épen a’haláltól méltán félhetett: vagy ha meg- 
mutattya, hogy ó az erófzakos védelmezéíTel, 
mellyból ember-társának halála következett, 
nem más fzándékból élt, hanem hogy önnön, 
vagy feíebaráttyának javait,. és fzabadságát az 
igazságtalanul reá rohanó ellen meg-oltalmaz- 
za, kit Ó egyébképen tulajdon febesíttetésé- 
nek, vagy épen halálának vefzedelme nélkül 
meg-nem alázhatott, és femmiképen hatalma 
alá nem vethetett volna.

- ■ S7- &

Meg - terhelte azomban. a’ gyilkofságnak 
vétkével magát, a’ ki az embert tsak önnön 
magának védelmezésében ölte ugyan meg, de 
az igazságos- védelmezésnek határait által-hág- 
ta: mivel tudni-illik kár, és vefzedelem-nélkül 
nem tsak a’ reá rohanónak meg-öléfe által, ha
nem másképends el-kerülhette volna az erő- 

fzafcot, 
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fzakotj mellyet fzenvedett: vagy mivel a’, reá 
rohanót a’ nélkül , hogy Ötét fiiég-Öllye, ha
talma alá vethette volna: vagy ha az erófzak* 
ra , melly ellen azutánn magát védelmeznie 
kellett, egyenefen maga adott ökot^ ’s alkah 
matofságot. Az illyen efetekben mitldazáltaí 
még-is tsak az ideig-való fogságnak , és az első 
garáditsi nyilvánvaló munkának bhntetéfe fog 
kbfzabattattni, mellyot meg-súlyosítani-ís le
het, ha a’ különös figyelmetefségre méltó köt* 
nyúl álló dolgok meg-kívánnyák.

A’ ki valami emberre rohanván , meg
öli Ötét abból a’íkándékból, hogy a’ meg-Ölet- 
tettnek tulajdon, vagy másnak Ugyan, de az 
6 gondviíélésére, és Őrzésére jbízattatott javait 
el-ragadgya, a’ latorságnak vétkével terheli- 
meg magát : akár hol rohannyon reá, a’ nyil
vánvaló útón é’, vagy a’meg ölettettnek há
zában, lakásában , vagy egy fzempil'antáfig 
való maradásának helyén:

99.
A,’ latorságnak b&ntetéfe a’ máfodik gará

ditsi hofzfzas leg-súlyoíabb fogság: tsak hogy
akkor,
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akkor, ha különös kegyetlenség tetfzik - ki a’ 
gyilkosságnak módgyából, a’ leg-súlyoiább fog
ság helyett a’le-lántzoláft kell rendelni. -

100.
' " _ A’ m eg - előzhet etlen gyilkofr ágnak vétké

vel terheli meg magát , a’ ki tettetéíTel, és ál
noksággal , fegyver , vagy méreg-áltál olly 
móddal ölte-meg az embert, melly a’meg-ölet- 
tettnek az órizkedésre', és magának védelme- 
zésére femmiféle módot nem engedett.

101. §. ; ■■
A’meg-elózhetetlen gyilkoGágnak bunté- 

téCe a’ máfódik garáditsi hofzízas le-lántzolás.
' .. ■ iái. $. ■'

A’ki édesgetéfekkel, ígéretekkel, ajándé
kokkal, fenyegetéfekkel, hatalommal, vagy 
akármelly egyéb ki-gondolható módokkal arra 
keres bírni valakit, hogy egy harmadikat meg- 
öllyöri, a bérlett gyilkofcágnak vétkével ter- 
heli-meg magát. Akár azután fel-vállaltatott 
az illyen bérlés, akár nem: és akár valóban 
meg-történtt az el-tökélltetett reá-rohanás? 
vagy gyilkofság, akár nem.

•' D 103.
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Tsak büntetésében ennek a' véteknek kell 
tenni külömbséget. Ha a’ bérlés teliyefséggel ’ 
fel-nem vállaltatűtt, vagy ha ez fel-vállalta* 
tott ugyan, de a’ meg-ölettetendóre Való ro* 
hanás végbe nem vitetett, ákkor a’.Gönofzté- 
vót a*máíodik garáditsi ideig-való, de kemény 
fogságra, és nyilvánvaló munkára kell ítélnk 
Ha pedig a’ meg-ölettetendore Való bérlett ro
hanás meg * történt ugyan, de a” gyilkofság 
még-is meg nem eíett, akkor a’ Goiíoíztévöt 
az elsó garáditsi tartós kemény fogságraés 
nyilvánvaló munkára kell ítélni, Ha végtére 
a’ bérlett gyilkofság valóban meg-történt, ak
kor a’ Gonofztévót a5/Gyilkosnak büntetésé* 
vei kell illetni. - r

. W & .
Ha az ollyanközött, d ki a’ gyiíkofságoC 

bériette, és a’ között, a’ ki éllen béreltetettö 
fehtaláltattnak a’ 92. §b&n meg-írtt kötefezé« 
fék, hafonlóképen kell itt4s minden efetben 
a’ büntetett meg-súlyosítank
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íö^ §.
■ A* baj-víváinük vétkével tetheíi-még ma

gát, a’ ki valakit balált-fzerzfl fegyverrel külö
nös bajra, hív, akármi légyen a’ kihívásnak 
oka. Mert tekintete a’ nyilvánvaló Törvé
nyeknek , és a’ Törvényfzolgáltatásnak, mel- 
lyek minden embert, a’ ki még-sértetett, an
nak jófzágát, és betsúletét akárki ellen, a’ ki 
azt meg-sérti oltalmokba vefzik, ’s védelme
zik ; a’ közönséges rendtartásnak azonkívül, 
nyugodalomnak, és bátorságnak fenn-tartáía 
megmem engedik, hogy egy magányos poi 
gár fegyveres kézzel maga magának elégtételt 
fzerezzen, és Önnön úgy, mint ellenségének, 
és polgár társának életét vefzedelembe ejtse.

io&

Mz Vétek Valamint a’ bajra hívónak, úgy 
hívattatottnak réfzéróHs végbe-vitettettöek 

ítéltetik kg^óttan^ ha halált-fzerzó fegyverrel 
bajra ki-állottak, akár következett azutánii 

abból gyilkofság, vagy tsak febesítés-is, akár 
égy fém a’kettő közzúk

® a xoy.
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ioM-
Ha a’ baj-vívók közzul valamellyik el-efikj 

akkör azzal, a’ ki életben maradott, ha Ó Volt 
a’ bajra hívó, úgy tkell bánni, mint más kö
zönséges gyiíkóílal. Ha pedig az, a’ ki élet
ben maradj a’bajf a hívattatottj akkor ótet 
elsó garáditsí tartós kemény fogsággal , é§ 
nyilvánvaló munkával kell meg-buntetni.

xo§. .
A’ még-öiettetett Özvegyének , és Gyer

mekeinek j akár a’ bajra-hívó, akár a’ bajra-hí- 
vattatott légyen 3 a’ ki el-efett > vágyón az el
len j a’ ki életben maradott, judok, a’ kárnak 
tökéltetes hélyré-hözattatását meg keresni.

iö$>. 5.
Ha a Baj’vívók közzul kiki életben ma

rad, a5 bajra-hívót elsó garáditsí ideig - Való > 
de kémény fogsággá! \ és nyilvánvaló munka* 
val, azt pedig, a’ ki bájra-hívattatott, elsó ga~ 
ráditsi ideig-Való, de gyengébb fogsággal kell 
meg-búntetní. ■ -

ito.
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no. §.

Ré/zes Tárjak ebben a’ vétekben, a) a’kik 
a’ baj-vívásnál mint íegítok, vagy , a’ mint 
neveztettni fzoktak, mint Secundánfok egyi
kért a’ Baj-vívók 'közzul meg-jelennek,

b) A’ kik a’ bajra való ki-híváft, vagy an
nak fel-vállalását akármiképen eló-mozdították: 
már azok-ij, a’ kik meg-veteffel fenyegették, 
Vagy illették az ollyant, a’ ki a’ Törvényekhez 
hív lévén a’ bajra-való ki-híváft el-akarta mel
lőzni.

in,

Azoknak buntetéfe, a’ kik a’ baj-vívásban 
féfzes Tárfak elsó garáditsí gyengébb fogság , 
mellyet a’ Segítőkre nézve hoízízabb időre kell 
ki-terjefzteni*

iiz. §.

Az Afzfzonyi fzemély, a ki tudván, hogy 
terhes, kéfzakarttvaakárminéma tselekédetet 
vifz végbe , melly méhének „gyümóltsét el- 
hajthattya, vagy azt, hogy a gyermek halt
tan jöjjön a’ világra, okoZhattya , fóben-járó

D 3 vétek-
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vétekbe efik, akármilégyen tör vény fzegés ének 
indító ofefc

113.
A méb^gyiimólts el-bajtárának buntetéíe a4 

első garáditsi ideig-való, de kemény fogsága 
és nyilvánvaló munka. Ezt a’ büntetett a" há
zas fzemélyekben mindenkor meg-kell sulyo® 
sítanj,

114. §•
Réjzes Tárjak ebben a’ vétekben, a’ kik 

a’ méh-gyümóltsnek el-hajtására módokat ta- 
Hátsóinak , az illyeneket e’ végre meg-ízerzik * 
vagy egyébaránt dkármelly móddal att tudva 
elö-mozdíttyák. Ez a’ réfzesulés akár az Afz- 
fzonyi íze mélynek akarattyával történnyep, 
akár a’ nélkül,

£
Azoknak buntetéíe, a’ kik ebben as vé

tekben réfzesulnek , első garáditsi ideig-való 
gyengébb fogság, és nyilvánvaló munka. Ezt 
azomban meg-keli súlyosítani , ha meg-bizo- 
nyíttatik , hogy as Réfzeíüla az d -hajtatott 
gyermeknek Attya vólt-.

. 116. §.
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Ild, §.
A’ ki egy eleven gyermeket oííy nyom

ban, mellyben életének fen-tartására nintsen 
elegendő tehetsége, el-vet a’végre , hogy a’ 
fiatalnak vefzedelmére ki-tegye,, vagy hogy 
tsak a’ történetnek hagygya-is fzabadítását, 
gyermek’ vefyedelmes &vetésének vétkével tér- 
heli-meg magát , • akármelly fzándékból Csele
kedte légyen ezt a’ törvénytelenséget, és min
den kúlömbség nélkül, akár valóban megtör
tént az-ej-vetett’ gyermeknek halála a akár 
nem, ' ' /

. . n?. $ '
a) Ha az ebvetés egy magányos , és az 

embereknek fzokatt látogatásától távul-lévő 
helyen történt,, vagy ha az el-vetett gyer
mek úgy el-yólt fejtve, hogy azt a’ mellette ' 
el-menók nem könnyen láthatták-meg, vagy 
hogy sírását hallani vagy lehetetlen volt , vagy 
leg-alább igen nehéz*

b) Ha a’gyermeket az vetette-el, a’ki 
a’ terméfzeti, vagy ,a’ polgári törvényektől 
arra köteleztetett, hogy az el-vetett gyermek
nek táplálásáról ’s meg-tartásáról fzorgalmatos- 
kodgyon. D 4 c)
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c) Ha az el-vettetett gyermeknek halá
la , minek előtte fel-találtatott , Valóban meg
történt , és úgy, hogy erre az el-vetés adott 
okot, akkor ennek a véteknek búntetéfe a’ 
két első efetekben az első garáditsi, az utolsó 
efetben pedig a’ máfodik garáditsi tartós, és 
kemény fogság, mellyet még a’ közbe-jött 
gönofzságnak garáditsa fzerént meg-is kell sú
lyosítani.

írS £/ '
/ - ' ■ '7 .

Ha pedig az el-vetés egy az emberektől 
közönségeién meg-látogattattni fzokott he
lyentörtént, és úgy, hogy a’gyermek’ fel- 
tartatásának fzükségképen következni kellett, 
vagy azt lég-alább mndenképen reményiem le
hetett, akkor ennek a’ véteknek búntetéfe’ 
az első garáditsi ideig-való gyengébb fogság, 
és nyilvánvaló munka.

119.
FÓben-jdrő vétekbe efett az-is, a’ ki harag

ból, bofzfzú-állásból, ellenkezésből, nyereség
re való vágyódásból, vagy más egyéb gonofz 
fzándékból valakit eröfzako^ kézzel illetett, 

úgy,
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úgy, hogy az, a’ kire rohant, meg-nem halt 
ugyan , de súlyoían meg-febesíttetett. I \

IM.

Ennek a’ véteknek búntetéfe a’ közbe-ér? 
• kezeit gonofzságnak, és erófzaknak, és az ab- 

ból fzármazott sérelemnek garáditsai fzerént 
az első garáditsi ideig-való kemény, vagy gyen
gébb fogság. Tsak j ha a’ feb az életet ve- 
ízedelembe ejti, vagy maga után az egéfség- 
nek örök vefzteségét vonnya, vagy ha,egyéb

iránt a'gonofzságnak különös garáditsa érke
zik közbe, ezekben az efetekben rendeltetik 
büntetésül az ideig-való fogságnak máfodik ga
ráditsa. Annak, a.’ ki meg-íebesíttetett, elég
tételt kell minden efetben adni, és valamint 
néki, úgy Hitvefsének, és Gyermekeinek-is 
fenn marad arra való judok, hogy a’ kárnak 
helyre-hozattatását meg-kerefsék, ha nékik a’ 
febesítés vagy a’ táplálásnak meg - fzerzésére 
nézve ártott, vagy egyébaránt akármiképen 
kárt okozott.

D 5 . . 121 .
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Ili.
A’ ki valakinek tagjait gönolk ftándékból 

meg-tsonkíttya , noha ez talám annak kérésére 
történne, a’ ki meg-tsonkíttatik? fóben-járó 
yétekkel tGrheli'xn^g magát,

122. f.
Ennek bfintetéíe az eísó garáditsi ideig-,. 

való kemény fogság , és nyilvánvaló munka, 
Ezt a’ buntetéft a’ közbe-érkezett eróízakra, 
és a’ nagyobb sérelemre nézve meg-kell súlyo? 
$ítani. Annak, a’ ki meg-tsonkíttatott, ha 
ez nem az $ kérésére történt, úgy ízínte Hit- 
vefsének, és Gyermekeinek is fenn-marad arra-, 
való juílbk, hogy az elégtételt, és a’ karnak 
helyre-hozatt^tását meg-kerefsék,

113. ■
A’ maga-Ölé* az , ha valaki magát eröfza- 

kos, és a’ halált eló-mozdító tselekedet által 
meg-fofztya életétől ollyankor , midón rajta 
az efzelófségnek, vagy egy ollyan betegség
nek, melly az éfzfzel való éléft meg’gátollya 
leg’kiflebb jelét éízre nem lehetett venni. Az

pllyannak



1 eyyenefen az Embernek f ,

ollyannak tettét, a' ki magát meg-ölte, ha vagy 
leg-ottan 3 vagy a’ töredelmejségnek jelei nélkül 
meg-halt, a’hóhér takarítsa a’földbe. Hape-o 
dig a’ tselekedet, és az abból fzármazott ha^ 
iái között töredelmefséget mutatott, tsak a’ 
fzokott temetó'helytól tíltafíbn-el tefte, és 
áfattáíTonel a.’ földbe minden pompa’, és ké; 
aérés nélkül

124, &
Ha valaki azért ölte-meg magát, hogy 

egy el-követett véteknek büntetésétől, melly* 
tói félt vala , meg-fzabadúllyon, akkor azil- 
lyep gyilkosnak neve, és vétke, a’mennyire 
ez törvényeién meg-fog bizonyíttattni, füg* 
gefzteílen-fel azákaíztó?fára, és híreízteltefleo? 
ki mindenütt,

/ ' I !
■ . I2f, §. ■

Ha valaki meg-akarta ugyan magát ölni ,' 
dé az Ö akarattya, és öfzve-munkálkodáía néh 
kültsak történetképen, vagy más egyéb akár- 
minému okokra nézve végbe nem ment még
is as gyilkofság , akkor a’ GonoíztévÓ akár 
meg-íebesítette magát, akár nem, a’ tömlötz-
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be téteden, a’hol, minekutánua néki az ön
nön maga ellen való dühösködéfe lehetetlenné 
tétetik, bizonytalan időre mind addig meg-ma- 
radgyon, még a felól, hogy önnön magának 
fenn-tartáfa olly kötelefség, mellyel Iftennek, 
az Országnak, és magának tartozik, oktatáft 
vévén, töredelmefséget nem mutat , és job- 
bú'ását nem remény Ite ti,

ÖTÖDIK FEJEZET.

Az egyenefen az Embernek be- 
tsúletét, és fzabadságát illeti 

vétkekről,
--T. ......

A? vétkek, mellyek másnak betsületét, és 
fzabadságát illetik, ezek: a) A’ patvar* 

kodás ( ?8erkuttlbuttg , Calumniatio ) b) az 
erófzakos fzeplósítés: c) az ember-lopás: d) 
az Afzfzonyi fzemélynek eróízakos el-ragadá- 

- fa: e) a törvénytelen tömlötzözés.
127.
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A patDarkoddJ/al) úgymint főbenjáró vé- 

lekkel terheli-meg magát , a’ ki valakit abból 
a’ gonofzízándékból, hogy nékikárt okozzon, 
hogy tóle a’ haíznokat, mellyeket várhatott 
Volna, él-idegenítse, hogyjufsát meg sértse, 
vagy más egyéb bofzfzúsággal illeíTe, egy go- 
noízságról, Vagy törvénnyel ellenkező tsele- 
kedetról vádol; ki-vévén, ha a’ törvényes Fel* 
lyebbValóság előtt meg-jelenik, mint annak vá- 
dolója, a’ kinek a’ törvény-fzegéft tulajdonit- 
tya*

Ebbe a’ vétekbe eíík az öUyanis, a’ ki a’, 
törvényes FellyebbValóság előtt meg-jelent 
ugyan, és Valakit egy gönoízságról, Vagy tör
vénytélen tselekédetról bé-vádölt , de fe vá
dolásának valóságát még*nem mutáthattya ? 
fém annak elegűndÓ okát nem adhattya.

Ha a’ patvarkodás arra nézve, a’ ki ha-, 
taifan vádoltatött, minden következés, és ká
rosítás nélkül Vólt, akkor ennék búntetéfe at

elsó
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első garáditsí ideig-váló gyengébb fogság > ®S 
nyilvánvaló munka, mellyet veréflel-is meg- 
leket súlyosítani. Ha pedig a’ vádoltatott et 
ájtal kárt Szenvedett, Vagy a’ patvarkodás gű‘ 
noíz Szándékból történt , akkor ennek buiíte* 
téSe áZ elsó garáditsí ideig^Való kemény fogsága 
nyilvánvaló munka, és a’ patvark odónak nyíl* 
vánvaló ki-híreSzteléíe. A5 hírefzteléft azonr 
bán olly órizkedéflel kell végbe-vinni, hogy á’ 
hamis vádolás a’ vádolttattnak kárával még job* 
bán ki-ne terjedgyen, vagy annak emlékezete 
meg-ne újíttaíTon. Meg - kell hofzfzabbítani, 
Vagy súlyosítani a’ büntetőit a’ kÖZbe-érlseZett 
gonöfzságnak, és az oköZtatött kárnak mérté
ke ízerént, és annál inkább, mennél súlyofab- 
bán meg-sértetett általa az Atyafíságnak köte
le, vagy a’ tiszteletnek kötelessége a’ 92. 
fzerétlt. A* meg - gyaláztatottnak mindenkor 
fenn-marad arra való juíla, hogy az elégtételt 4 
és a’ kárnak helyrediozattatását meg-kereffea

Az kÖvet-el erofi.akot fzcplosdtéjl, a’ kí, 
Valamelly ASzSzonyi Személyt abból a’ gyalázá-.

tót
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tos fzándékból, hogy tettével vifzfza-éllyert, 
vagy érófzakofan megkötözvén, Vagy gonofz- 
ságának fegítói által, meg-fofzt minden arra 
Való tehetségtől, hogy törvénytelen indúlat- 
tyának ellent-álhaflbn, és így Ótet az illyen 
eróízakos állapotban valósággal meg-is fzepló- 
s£ti. ■

■ ’

Ezzel a9 vétekkel terheli-meg*magát az-is, 
é? ki az Aftízonyi ikemélynek halált -ízerzö 
Fegyverekét mutatván, éSötet azokkal fenye
get vért, árra kíníkeríti, hogy fzeplósíttetését 
meg-fzenvedgye„

\ ' 131. & ■ 1
Az erófzakos fzeplósítésnek buntetéíe áZ 

elsó garáditsí tartós kemény fogság és nyih 
VánValó munka , mellyet á* tett erófzaknak 
garáditsai, vagy a’ meg-ízeplósíttettnek okoz* 
látott kárnak mértéke fzerént meg-keíl súiyo* 
sítani. Azonkívül, hogy a* meg-bántatott' 
AÍZÍzonyi ízemélynek fenn-marad arra való juíTa, 
hogy az elégtételt, és a’ kárnak helyre hozat* 
tatását meg kereíTe, arra-is keU a’ fzeplösítót

■ ’ ítélni,
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ítélni, hogy néki, a’ mennyire jövedelmeiből 
ki-telhetik, adakozó tápláláft adgyon.

. 133. $•
Az erófzakos ízeplösitésre adatott fegítsé- 

get a’ máfodik garáditsi ideig-való kemény fog
sággal, és nyilvánvaló munkával meg-búntet- 
ni, és ezt a’ buritetéft, ha a’ környúl-álló dol
gok meg-kívánny ák , veréflel is meg-kell sú
lyosítani. A’ fegítok egy illyen eróízakos fze- 
plösítésnél fzínte úgy kő telelek a5 meg-bánta- 
tott Afzfzonyi fzemélynek eleget tenni , kárát 
helyre-hozni, és tápláláft adni, ha erre a íze- 
plösítónek jövedelmei elegendők nem volnának.

< 134.
A’ ki a’ törvényes Fellyebbvalóságnak 

tudtta, és akarattya nélkül egy az Órfzágnák 
határai között tartózkodó embert fortéllyal, 
vagy erővel maga hatalma alá vet, a’ végre , 
hogy Ötét akarattya ellen egy idegen O'rfzág- 
nak, egy külső , vagy az Orfzágban egy tör
vénytelen hatalomnak által-adgya , az ember lo- 
pásnak vétkével terheli-meg magát.
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135- §■
Az ember-lopásnak büntetéfe az első gará

ditsi hofzfzas kemény fogság, méllyé,t, ha a 
tolvaj hazafi, meg-kell súlyosítani.

Ebbe a’ vétekbe eíik az-is, a’ ki az Orfzág
nak határai között egy idegen orfzágnak fzá- 
mára Katonákat, vagy lakotokat fogad, noha 
erre nézve íe fortéllyal nem él, fém erővel» 
és ha annak az orfzágnak hazafia volna is, melly- 
nek ez által fzolgál.

137* f-
A’ ki egy idegen Orfzágnak fzámára Ka

tonákat , vagy a’ ki egy a’ mi hadi feregiink- 
hez tartozó embert tsak külső lakosnak-is fo
gad, ezt a’ hadi törvények fzerént kell meg
büntetni: a’ miről ítéletet ejteni tsak egyedül 
a’ hadi Törvény-ízékhez-is tartozik. Ha pe
dig a1 fogadás ezeken a’ moftmeg írtt efeteken 
kívül történik, akkor annak büntetéfe első ga
ráditsi tartós nyilvánvaló munka, rnellyet meg 
kell súlyosítani, ha a’fogadó hazafi , és a’ fo
gadott valóban ki-ment az orfzágbóL

' É. ■ .
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. 13?' §-
Ember' lapátnak kell nézni, ha valaki egy 

kiffebb efztendókben, az Atyának, Tutornak, 
vagy másnak valakinek gondvifeléfe alatt lévő 
gyermeket erpvel, vagy fortéllyal titkon'el
ragad Attyától, Tutorától, vagy. GondvifelÓ- 
jétol akármelly fzándékból, és a’ gyermeknek 
akár kárára váilyon el-ragadtatáía akár nem.

139, .
Ha az el-ragadtatott gyermek femmi sé

relemmel nem illet tetett, akkor a’ ragadomány
nak búntetéfe az első garáditsi ideig-való gyen
gébb fogság. Ha pedig ehez a’ ragadomány
hoz más vétek-is fűggelztetett, akkor vagy 
az erre a’ vétekre rendeltt keményebb bunte- 
téft meg súlyosítani, vagy a’ gyengébb búnte- 
téft egy első garáditsi tartós kemény fogsággá, 
és nyilvánvaló munkává kell változtatni. Ez 
a’ büntetés helyt talál akkor-is , ha a’gyermek 
abból a’ fzándékból ragadtatott-eJ, hogy más 
Religióra oktattaflbn ,. mint fém a’ mellyben 
íz ületett, s

140. §.
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140. $.
A’ ki egy Afzfzonyi fzemélyt abból a’fzán

dékból, hogy Ótét vagy magának, vagy más
nak fzá mára a’házafságra, vagy paráznaságra 
bírja, akarattya ellen erővel, vagy fortéllyal 
hatalma alá vet , és Ótet , vifzfzálkodására, 
és ellenkezésére nem tekintvén, lakó-hely éból 
ebragad, az Afzfzonyi fzemély erófzakos- el- ra
gadásának vétkével terheli-meg magát, akár 
azután el-érje tzéllyát, akár nem.

141.
Ennek a’ véteknek büntetéfe a’ máfodik 

garáditsi ideig-való kemény fogság, nyilván
való munka, és a’ Gonofztévónek ki-híreízte- 
léfe. Az el-ragadtattnak e’ mellett fenn-marad 
arra való juíla , hogy az elégtételt, és a’ kár
nak tökélletes helyre-hozattatását meg-kereíle.

14a.

Ebbe a’vétekbe eíik az-is, a’ ki egy Afz- 
fzonyi Yzemélyt, a’ kiről tudgya , hogy egy 
törvényes Férjhez tartozik, vagy a’ ki az Atyá
nak , Gondviíelönek , vagy másnak törvényes 

E a ■ hatalma
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hatalma alatt vagyon, ezeknek a’ hozzá tar- 
tozandóknak törvényes hatalma alól az Ó aka- 
rattyok nélkül el oroz.

143- §•
Az illyen ragadománynak buntetéíe azel« 

só garáditsi ideig-való gyengébb fogság , és 
nyilvánvaló munka > meílynek tulajdonképen 
való hofzfzát, és súllyát ama’ környúl-álló dol
gok ízerént kell meg-határozni, mellyek a’ cse
lekedetre alkalmatofságot adtak, vagy azt ké
sérték , vagy követték.

144- §•
Az erre a’ vétekre adatott fegétségríek 

buntetéíe, akár ez azutánn a’ Cselekedetnek 
eló-mozdításából állott, akár pedig eltitkolá
sából az első garáditsi ideig-való gyengébb fog
ság.

. I4f. §•
Az, a’ kinek a’ törvények , és az orfzági 

rendtartás ízerént fellyebbvalói hatalma, és 
ebből feármazó arra való jufla nintsen, hogy 
a’ törvényízolgaltatáía alatt lévőket fogságba 

vethette,
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vetheHe, ha valakit akarattya ellen tulajdon 
hatalmával a’ tömlötzbe tefz, ha Ótet el-zárva 
tartya’, vagy Ótet fzabadságának gyakorlási" 
tói akármiképen meg-gátollya, akármelly fzán- 
dékból tselekedgye ezt, főben-járó vétekkel' 
terheii-meg magát. - < ■;

r ■ . 146. 1
Ezt azomban nem keli az ollyan tömlö- 

tzözésrol érteni: a) ha tudni- illik valaki a’ Go- 
noíztévót, a’ kire reá esmért, vágyó) az ol- 
lyant, a’ ki a’ nyilvánvaló bátorságnak ártal
mas , vagy vefzedelmes embernek nem ok nél
kül ítéltetik , mind addig zárva tartya, még 
Ótet a’ rend-fzerént való Fellyebbvalóságnak 
által adhattya: c) vagy ha egy Atya a’ kiflebb 
efztendókben lévő Fiát, d) vagy a’ Tutor a’ 
gondvifeléfe alatt lévő gyermeket a.’ házi fe
nyítéknek okáért zárva tartya. Az első két 
efetekben mindazáltal lég-ottan tudttára kell 
adni a’ dolgot a’ Fellyebbvalóságnak. Az utol
só efetekben pedig az illyen tómíötzözés leg- fel 
lyebb három napnál ne tartson tovább, fémeg- 
ne súlyoslttaffbn íemmi ollyas alkalmatlanság
gal , melly a’ gyermek egéfségének árthatna.

E 3 ' 147. §,
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' ' U7- i
Bíintetéfe a törvénytelen , ér önnöni ba- 

tiilomból tett tómlotzözésnek az első garáditsi 
ideig való- gyengébb fogság, mellyet tsak ak
kor kellmeg-hofzfzabbítani, és súlyosítani, ha 
az, a’ki a’ fogságban tartatott, tömlötzözte- 
téfe miatt kárt ízenvedett, vágy ha fzabadsá- 
gának meg gátolásával más rcrfz-is öfzve volt 
kaptsolva. Annak azonkívül, a’ki meg-bán- 
tatott, mindenképen fenn-marad arra való juíTa,

I hogy az elégtételt, és a’kárnak tökélletes hely- 
re-hozattatasát meg-kerefíe.

n ■ ' ■ .

HATÓDIK FEJEZET.

Az Embernek jófzágát, és juf-
' ' ’ fait illető vétkekről* ■

148. §. - '

A, másnak jófzágát, és juílait illető vétkek : • 
a) A’ fzerzoBéfekben való tsalárdság. (Stel- 

lienatu,!. Stalg,) b) a’ tolvajság: c) a ragadó- 
■ ' ' ' ’ . mány:

■i
1' ■ ■ ■ '■ : ■ ’ . . '
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- mány: d) a’gyújtogatás: e.) a’ kettős házas
ság. ■ - :

• 149. §. •

J’ Jzerzódéjl ts-alárds-ágr.ak vétkébe efik 
kiki egy áltailyában, a” ki akárminémü forte- . 
lyokkal. és álnokságokkal idegen jófzágot ma
gához vonni, vagy valaki’ jófzágának, betsü- 
letének , Szabadságának, vagy jníláinak gonofz 
Szándékból ártani akar: akármelly módokkal 
éllyen erre a’Tsalárd, és akár ebérje tzéllyát, 

, akár nem.

; Kiiiönöfen pedig az terheli-meg magát az 
illyen tsalárdságnak vétkével, a) a’ ki hamis 
tanú-leveleket (JDocumenta, Ulfutlbeil) ki-gon- 
dol 5 a’ ki az idegen kézt követvén ? vagy e’ 
nélkül.a’ Réfzeknek alá-íráíait az o tudttok nél
kül vagy maga fel-tefzi, vagy más által fel-té- 
teti, vagy a’ ki azt, a’ mi a’ már el-kéfzítte- 
tett igaz tanú-levelekben foglaltatik, azoknak, 
a’ kikhez tartoznak, tudttok , és akarattyok 
nélkül, és az Ö károkkal meg-változtattya, ha 

• ’ példának okáért egéfzen új kötelezcíeket tefz
E 4 azokhoz,
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azokhoz, vagy azokat , mellyek már meg-té- 
tettek, ki-terjefzti, a’ meg-erösíttetett köte
lezéseket egéfzen ki-törli, vagy azokat fzükebb 
határokra fzoríttya, következendóképen az, 
a’ ki akármiképen azon vagyon, hogy az iga
zak helyébe hamis tanú-leveleket teheflen, vagy 
a’ ki azoknak értelmét, és azt, a’ mit magok
ban foglalnak, meg-hamisíttya.

151.

b'l Azok, a’kik vagy tulajdon, vagy má- 
fok’ pereikben a’ Törvényízék előtt hamis ta
núságot tefznek, vagy valakit arra befzéllenek, 
hogy hamis tanúságot tegyenek j akár ez az
után annak, a’ ki valakit érre bír, akár más
nak hafznára vállyon: akár esküvéflel téteílen- 
meg a’ hamis tanúság, akár a’ nélkül, akár el
érjék az illyen Törvény-fzegók tzéllyokat, akár 
nem. ' ,

c) Azok , a’kik magoknak hamis neveket, 
méltóságokat, rendeket, és tifztségeket tulaj
donítanak, Fejedelmi , vagy Feljebbvalói pa-? *

ránts óla- 
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rantsolatokat hazudnak , egy idegen jófzág* 
Uraiknak vallyák magokat , vagy magoknak 
akármelly költsönözött fzín alatt törvényte
len nyereségeket fzereznek, valakinek jófzá- 
gát, becsületét, fzabadságát, vagy a’ hozzá 
tartozó jufokat meg - sértik, vagy valakit ol- 
lyan Cselekedetekre bírnak, mellyekre a’közbe 
érkezett el - tsábíttatás nélkül foha nem erefz- 
Jcedett volna.

■ H3- $•
d) A’ kik valamelly hotnályofabb értek 

mü, a’ Religyíói tanítáfoknak tifztább esmé- 
rete nélkül fzükölködó , vagy az elo-ítéletek- 
tól el-foglaltt embernek egyiigyüségéVel, és 
gyengeségével viízfza - élnek arra, hogy Ótet 
törvénytelen, és ollyan tselekedetekre bírják, 
mellyek vagy néki magának , vagy másnak 
kárára válnak.

e) A’ Szófzóllók, és LJgyéfzek, (Próká* 
torok) ha annak a’ Réfznek kárára, melly 
perét az ó védelmezésökre bízta, az ellenke-- 
XÖ Réfzfzel közölnek némelly titkokat , méh

' E 5 lyek 
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lyek a’ pernek fel - vállaláfa által jöttek tudt- 
tokra; vagy ha az ellenkező Réfzt a’’peres 
íráfoknak el-kéfzítésében , vagy egyébaránt 
tanátsíal, és cselekedettel azok ellen íegítik, 
a’ kiknek védelmezését magokra vállalták.

. : hí- i A
IMuvel a’ Csalárdságnak az itt meg-neve

zett különös efe-teiben Hintsenek még--elő-, 
fzamlálva ennek a’ véteknek minden nemei, 
és a’ Csalárdságnak úttyai valamint a’ módokra, 
úgy a’ gonoszságnak garáditsfáira nézve kü-. 
lömbfélék lehetnek, nem könnyen lehet erre 
á' vétekre, mellynek nagyobb, vagy kiílebb 
büntethetősége az azt követő környúl - álló 
dolgoktól függ, bizonyos büntetett rendelni. 
Általlyában a’ tartós , vagy ide jg-való, a’ ke
mény, vagy gyengébb fogság, és a nyilván
való munka által kell azt meg-büntetni, úgy 
hogy e’ mellett annak, a’ki meg-tsalattatotc, 
és kárt vallott, fenn - maradgyon arra való 
juíla, hogy az elégtételt, és a’ kárnak tökél
etes helyre-hozattatását meg-kereíle. De ha 
a’ környúj -álló dolgok meg - kívánnyák, .más

‘ ' kémé- 
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keményebb büntetett is lehet az ellen fzabni. 
Meg-keil a’ büntetéft súlyoíitaniha valaki a’ 
tsáárdság által valóban nagy kárt ízenvedett, 
vagy valamelly törvényes hafzontól meg- 
fofztatpttj ha a’ fortély , mellyel a’ Tsalárd 
élt, ollyan volt, hogy azt előre látni, vagy 
meg - gátolni nem könnyen lehetett y ha a’ 
GonofztévÓ már többfzör is élt az iiiyen for
télyokkal , vagy ha az iílyen vétek miatt 
már meg-is büntettetett ■. ha a’ köztte, és a’ 
meg-tsalattatott köztt lévő fzorofabb fzövet- 
kezés miatt még a’ benne heíyhezttetett igaz
ságos bizodalommal is vifzfza-élt: ha egy va
lóságos , és előtte tudva vóltt kötelefségét 
annak a’ hivatalnak, mellynek tellyesíté^ében 
az Orfzágló Fejedelemnek, vagy annak az Úr
nak, a’kinek fzolgál, esküdet hívséget ígért, 
meg - sértette: ha a’ hamis tanúság esküvéíTel 
is meg-erosíttetett.

' . : 10- §<
A’ ki az idegen ingó jófzágot Birtokofsá- 

tói, vagy Urától tudtta, és akarattya nélkül 
álnokúl ehorozza, tolvajságot követtel, melly 

főben- : .
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főben - járó vétekké válik leg-ottan, ha vagy 
az. akár egyfzerre, akár többfzörre el-lopott 
jófzágnak árra nem. alávaló > az az : ha £5- 
Rhéneíi forintoknak árrát feUyúlhaladgya , 
vagy a’ lopott jófzágnak árra alább-való ugyan, 
de a’ tolvajságnak módgya a’ 160. C tói 
fogva egéfz N-ig foglaltt súlyosító környúl 
álló dolgokkal öízve volt kaptsolva. A’ hol 
tehát e’ két tekintetek közzul az egygyik ' 
közbe-érkezik, ott a’ tolvajság főben - járó vé-s 
tek, annak tekintete nélkül: ha a’ jófzágnak 
Őrzésében alább-hagyó Birtokosnak göndat? 
lansága nem adott-e vallyon a’ tolvajságra 
alkalmatofságot, vagy azt lég-alább nem tet
te-e könnyebbnek ? és ha a’ lopott jófzágnak 
vifzfza-állítáfa meg-történt-e, ’s ha helyre-ho- 
Zattatott-e annak kára, a’ kitol a’ jófzág eh 
eroztatott. Tsak akkor, ha a’ Tolvaj, mi- 
nekelótte törvényeién ki - tudódott , önkínt 
vifzfza adta az el-lopott jófzágot, nem fóben- 
járó vétek többé a’ tolvajság, kivévén , ha 
talám az, a’ kitol a’ jófzág el-oroztatott, ép
pen azért , mivel az el-lopott jófzág nélkül 
fzukölködött, több,, mint 2.5. forintokat érő 
jkárt fzenvedett.
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Tolvaj ragba élik az is, a’ ki az o gond- 
vifelésére, ’s Őrzésére bízattatott, vagy néki 
a’ végre , hogy el - adgya, vagy ki - dolgozza , 
által adatott jófzágot} Vagy annak réfzét vifz- 
fza nem adgya, ’s magának tulajdoníttya.

Ií8- ,
Úgy fzinte Tolvajnak kell nézni azt is, 

a ki a törvényes Hitelezők (Creditorer) elöl 
jófzágának, mellyból azokat ki kellene fizetni, 
valamelly réfzét el-titkollya, el - halgattya , 
vagy azt tó'lök akármiképpen el-vonnya.

159. $•
Az ollyan tolvajságnak buntetéíe, melly 

a’ környul-álló dolgoktól meg-nem súlyosítta- 
tik, az ehő garáditsi ideig - Való, kemény fog
ság, és nyilván-való munka.

160.
Ha pedig a’ tolvajság a) valamelly tse- 

lédtól Vitetett-végbe, a’ ki Urát, vagy Afz- 
fzonyát meg-lopta: b) vagy egy Kéz-míves
től- vagy Napízámostól, a’ ki valamit Mede

rétől ,



7S dd átodik.Fejezet

rétöl , vagy attól el - orozott1, a’ ki ótet a’ 
munkára meg-fogadta: c) ha éjjel történt : 
d) egy el-zártt jófzágon, vagy egy k ó-fallal, 
sövénnyel, vagy más-kínt bé-keríttetett er
dőben: e) több tolvaj-tárfakkal: f)az égésnek, 
g) a’ hajó-törésnek, vagy a’ víz' áradásnak 
alkalmatöfságával: h) az uralkodó döghalálnak 
idején: i) vagy éppen akkor, midőn az el-lo
pott iófzágnak líra valameliy súlyos nyomo
rúság miatt alkalmatlanabb volt arra, hogy 
jófzágát meg-Órizzek) ha egy ollyan helyen 

. történt, melly Iftennek vagyon felszentelve: 
’) ha a’ jófzág’ Urának vagy azért, mivel 
kevefebb jövedelmekkel bír, vagy mf mivel 
az el - lopott jófzág igen drága , nagy kár 
okoztatott: n) vagy ha végtére az követte-el 
a’ tolvajságot, a’ kinek az el - lopott jófzág , 

- akár az orfzá'gló Fejedelemé légyen, akár más 
magányos emberé, esküdtt, vagy ollyan hív- 
ségére volt bízva mellyel hívatallya fzerínt 
tartozott. Mind ezeknek a’ tolvajságoknak 
buntetéfe a’ máfodik garáditsi ideig - való fog
ság, és nyilván-való munka: ott pedig az első 
-garáditsi tartós , a' hol az a. b. c. £ g. h. i.

és n)

............... : 
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és n. alatt meg nevezett súlyosító környúl-áb 
ló dolgok közbe-érkeznének.

‘ . íől.

Noha a’ Tolvaj nyilvánvalóképpen meg
bont elletik, annak azomban, a’ ki kárt val
lott, fenn marad arra való jufTa, hogy rajta 
az elégtétek, és a’ kárnak tök’élletes helyre- 
hozattatását meg-keresbeíle.

142. §. ■

A’ Fa-lopájt, melly a’fzabadon álló, ’s 
bé nem keríttetett erdőben történik, De a’ 
fóben-járó , hanem a’ polgári Törvény - izék 
ítéllye, és bünteífe-meg.

1Ú3.
Bűnös-tárt, és Béfzex ebben a’ vétekben 

az, a’ ki a’"lopott jófzágot, illyennek tudván 
meg vásárollya , vagy . el-adgya , vagy el-tit- 
kollya: a ki a’ tolvajságnak végbe-vitelénél 
Őrt állott, a’ tolvajságra való alkalmatoíságot 
ki kemezte , és egy általlyában egyenefen , 
vagy másképp’ a’ tolvajságra, ha mindgyárt 
tsak tanátsfal-is, öfzve- fegített, noha talám 

kézé-' 



kezével fém illette a lopott jófzágot , vagy 
abból nem is réízesult.

. 164-
Az illyen Tolvaj-társnak, vagy Képzősnek 

búntetéfe az első garáditsi ideig-való gyen
gébb fogság, és nyilvánvaló munka.

A’ ki a’ végre, hogy lophaílbn, maga, 
vagy többekkel valahová bé-rohan, valamelly 
fzemélyt erófzakos kézzel illet, és Ötét sére
lemmel vagy fenyegetvén, vagy valóban il
letvén-is arra kénízeríti , hogy a’ jófzágot, 
mellyre rabláfa tzéloz , ki - nyilatkoztaira, a 
laton rohanásnak, és ha a’ tolvajság valóban 
-végbe - vitetett, a? rag adománynak vétkével 
terheli-meg magát.

\ ■

166.
Ebbe a’ vétekbe efik az is, a’ki az Uta

zóra az Orfzág’ úttyán , vagy akárminémú 
utasra rohan a’ nyilvánvaló úton a’ végre , 
hogy Ótet a’ jófzágtól, mellyet magával vifz, 
vagy annak réfzétöl meg -fofzfza, vagy a’ ki 

Ótet
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étet ettől Valóban meg-is fofztya, noha ta- 
lám fzeméllyét eróízakkal nem illeti,,

Ha a4 latori röhanáá, vágy ragadomány 
ölly eróízakkal vitetett végbe, melly által a* 
íze mély , a’ kinn a’rohanás történt, meg- 
febesíttetett, akkor ennék a’ véteknek az el* 
só garáditsi hofzízas kemény fogság, és há 
á’ dolog különös kegyetlenséggel vitetett- 
végbe , első garáditsi hofzfzaS le-lántzoláá 
léízen búntetéfe^ Ha pedig a‘ ragadomány 
illyen erófzák nélkül történt , bűntetteden- 
meg tartós' kemény fogsággal, úgy, hogy 
ez a’ máfodik garáditsi tartóíságú légyen ak
kor, ha a’latori rohanás haláít-fzerzó fegyve
rekkel, Vagy többeknek tárfaságábinvagy 
egy magányofan lévő, és olly házban tör
tént , mellyen az ■ emberek ritkán föoktafe 
meg-látogatnh , ’

I*
, ,A’ ki az idegén marhát £ nyáltól j Vágy
aJ legeltető helyről el-lopja, Ragad'Q%á - TeA 
Sajtiak ítéhefíeá, : .

■ $ 1^1
í '
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Ennek a’ ragadománynak büntetéfe a* 
máfodik garáditsi ideig-való, de kemény fog
ság, és nyilvánvaló munka.

170.
A’ ki valami ollyaft, a’ miből tűz támad

hat , kéfz-akarttva, és abból á’ gonofz fzán- 
dékból tselekefzik, hogy ez által kárt okoz
zon, vagy magának alkalmatofságot fzerezzen 
arra, hogy az égésnél uralkodni fzokott ren
detlenséget gonofzúl el-tökélletí fzándékának 
végbe-vitelére fordíthaffa, a’ r Gyújtogatásnak 
vétkével terheli-meg magát, akár ki,- üísön a’ 
láng, akár minekelótte árthatott volna, el- 
fojtaílbn , akár fontos légyen az abból követ
kezett kár g akár tsekély.

A’ Gyújtogatásnak, büntetéfe egy áltai
lyában a’ tartós kemény fogság a’ nyilván
való munkával, melly első garáditsi tartóíságű 
tsak akkor légyen, ha a’ tűz , minekelótte 
ártott, el-fojtatott. Az ollyan gyüjtáft ellen

ben j 
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ben, melly a) éjjeh b) egy magányos, és az 
embereknek látogatásától mefzfze fekvő he- 
lyenn: c) a’táborban: d) a’ nyilvánvaló tsu- 
tökén (Magazinokon) e) az erdőben: f) a’ fa
tartó helyeken g) az egygyes fzemélyekhez 
tartozó tsüröken: h) a’ vetéfeken: i) az oh 
lyan helyeken, méllyek a’ puskapornak, vagy 
más könnyen tüzet-fogó állapotoknak tartá
sára vágynak rendelve: k) vagy olly környul- 
álláfokban vitetik végbe, hol az embereknek 
élete-is riyilván-való vefzedelembe ejtetik, no
ha talám a’ tűz femmi kárt nem okozott, az 
első garáditsi hofzfzas kemény fogsággal keli 
meg-búntetni.

Ha a’ láng ki-ütött, és a} egy, vagy 
több embert meg-is ölt: b) Vágy ha az égés 
nagy kárt okozott , és fokakat meg-íkegényí- 
tett: c) ha a’ Gyújtó ezt. a’ vétket már több- 
fzör tselekedte: d) vagy ha valamelly kör- 
nyúl-álló dolog meg-ínutattya, hogy a’ gyúj- 
táífal egy különös gonofzság volt öfzve-kap
csolva, akkor ezt a’vétket a’máfodik'garádi-

. F # tsi
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tsi hofzfzas, és kemény fogsággal, és nyil
vánvaló munkával kell meg-büntetni 5 sót ezu 
a5 büntetéft meg - is fehet súlyosítani, ha a’ 
törnyül-álló dolgok meg-kívánnyák. Egyéb” 
aránt, ha a’ tűz ki-ütött, a’ gyújtásnak bűn- 
tetéíe a’ máfodik garáditsi tartós kemény fog
ság 9 és nyilvánvaló munka.

173-
Annak, a* ki kárt vallott, fenn-marad-e’ 

mellett arra való juílá, hogy a’ Gonoíztévón 
a’ kárnak tökélletes helyre-hozattatását meg- 
köveire.

. 174.
A’ ki a’ hadakozásnak idején a’ velünk 

barátkozó Tartományokban kéfz - akarttva , 
vágy patantsolat nélkül, az Ellenségnek orfzá- 
gában gyújtogat, azt a’ hadi Törvények fze- 
rint kell meg - büntetni: mire nézve ennek 
meg-ítéléfe a’ hadi Törvény-fzékhez-is tartozik.

A’ ki a’ törvényes házafságnak kötele ál
tal meg-lévén ■ kö ttvé'' más akár fzabad, akár 

- ház^fr 
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házas fzeméllyel új házaíságra lép , a’ kettőt 
bázafs'ágnak vétkével terheli-meg magát*.

hM-
Ha az a’ Réíz, mellyel a’ Törvény Tzegi 

a’ máfodik házafságra lépett,, az elsőt tudta, 
akkor a’ TörvényfzegÓnek buntetéíe a’ máfo
dik garáditsi ideig-való kemény fogság, vagy 
nyilvánvaló munka: a’ Réfzesnek búntetéfe 
pedig az első garáditsi ideig - való gyengébb 
fogság,, vagy nyilvánvaló múnka^

Ha pedig ellenben az a’ Réíz, mellyel a’ 
máfodik Házafság köttetik, az elsőt nem tud
ta, akkor a’ TörvényfzegÓnek a’ tsalárdságra 
a K$. §ban rendeltt büntetéft kell ki-fzabni: 
az ártatlan Réíznefc pedig fenn-marad arra- va-^ 
ló juíTa , hogy á’ kárnak tökélletes hely*® 
hozattatását meg-kövefíe. '

> ' v ■ / . \ '.■ > . ■___i

r 3 ■ HETI- .

- Í.í-
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A’ Vétkeknek el-töriílttetésé- 

ről , és a’ Bántetéfeknek ki - ál
lásáról. '

178- §•

As vétek , és büntethetőség £ Gonoízté- 
vőnek halála által el-törülttettnek, akár 

meg-fogattatáía, meg-viígálttatáía, vagy meg- 
íteltetéíé előtt hallyon-meg, akár utánna.

?79* §<
Az ollyan vétkeknél azombán, mellyek 

a’ Községben nagyobb figyelmetefséget okoz
tak , és mefzfzebb el -terjedett botránkozáft, 
vagy ha a’ Gonoíztévönek halála előtt hofz- 
fzas büntetett fzabott ki néki a’ bírói végzés, 
akkor a’ meg-halttal úgy kell bánni, a’ mint 
már a’ 17. §ban meg-vagyon parancsolva.

' . 180.
El-törültetik tovább a’ vétek, és a’ bün

tethetőség akkor-is , ha az orízágló Fejede
lem,



vétkeknek el-tfirvltt. a' t.

lem, vagy egy ollyati Fellyebbvalóság, mellyé 
nek a’ Kegyelmeiéire a’ Fejedelemtói hatalom 
adatott, a’ néki engedtetett hatalomnak leg- 
fzoroíabb határai ízerint a’ ki-ízabott bünte
tett vagy egéfzen, vagy annak réfzét el-en
gedi. Ha ennek tsak valamelly réízétengedi- 
el, a’ vétket tsak akkor kell el-törúltettnek 
nézni, ha a’ büntetésnek el-nem engedtetett 
réfze végbe-vitetett. ■

isit
A’ ki a’ törvényes fóben-járó fzéktól a’ 

végbe-vitetett bírói viígálás utána a’ vétektől, 
mellyról vádoltatott, 'mentinek ítéltetik, és a’ 
kiró! a’végzésben ki vagyon téve, hogy ár
tatlansága meg-bizony íttattnak . esmértetik, 
azt még egyfzer ugyan azért nem lehet bírói 
viígálásra vonni. Ha pedig a’ vétektől való 
fel-oldozás tsak azért adatott, mivel azt törvé
nyeién meg-nem lehetett bizonyítani, és így 
a’ viígálás ' a’ bizonyítáíbknak fogyatkoznia 
miatt tulajdonképpen tsak félbe-fzakafztatott , 
akkor a’ máfodik viígálás nak vagyon helye 
leg-ottan, ha új bizonyítáfok adgyák eló ma-

F 4 gokat,
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gokat, -menyekről a5 Bíró az -első végzésnél 
femmit fém tudott, <

Tgl. f.
A’ vétket el-torülttettnek kell nézm, haa* 

GonoíztévÓ a’néki ki-ízabottbúntetéft ki állya*
183- §•

A’ vétek, és a’ büntethetőség ellen ezen- 
töl ne taláílyon helyt az Idom Iár ^Pr.vfcri- 
piio,) és a’ GonoíztévÓvei a’ törvény fzerint 
kell bánni, ákármelly idó-köz múlt-el az ékkővé-* 
tgtt vétek, él annak ki-tudódáfa között,

184- §•
Ha a? vétek, és a? büntethetőség a’büntetés

iek ki-álláía, vagya’ fegyelmezés álmlel-törulte* 
-tett,akkor a’ valaha bűnös Gonofztévóre úgy k eli 
tekinteni, mint vétkétoltökéUeteíen meg'tifz- 
túltt ízemélyre;, és bé lép ismét a’' közönséges 
polgári jufoknak birtokára, a’ mennyire tudni
illik ezektől vagy következendóképpen, vagy 
nyilván meg-nem foíztatott a’ bírói végzés áh 
tál. Ezeknek birtokában tehát Ötét fenki 
meg-ne gátollya, íe ne hábörgaíla, és a’ med
dig következendő élete jámbor léfzen, és vá-* 
dolhatatlan, íenki az el-múlttat néki. ízemére 
ne vefle, íem ótet e’ miatt akármiképpen ne 
Édalmazza, fe meg*h€' bántsa? .MA”
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A’ Polgári vétkekről által-

i. §•

■JV/Tit kellyen polgári véteknek tartani? azt
tsak egyedül a’ jelen való büntető Tör

vény által kell meg-határozni. Az ollyan 
tselekedetek tehát? mellyek ebben a’ Tör
vényben nyilván meg nem neveztettnek , 
nem tartoznak a’ polgári vétkek közzé. A’ 
törvénnyel ellenkező többi tselekeüeteket 
mindazáltal ne hagygya még-is a’ nyilvánvaló 
Fellyebbvalóság vígyázás, vagy ha ki-túdód- 
nak , büntetés nélkül , hanem bofzfzúllya- f 
meg azokat az ez iránt kéznél lévő különös 
Rendeléfek ízerint.
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< , ?
A’ polgári véteknek tulajdonítáfa a fka* 

bad akarattal végbe-vitt tselekedetból íkár- 
mazik. . Ha tehát valaki az ollyan tseíekéde- 
tet, mellyben egyébaránt a’ ' polgári vétekre 
fzukséges tulajdonságok meg - vágynak, az I. 
Réfznek 5* §ban fel-jegyzett környul-álló doh 
gokban vifzi-végbe, ezt Ö néki polgári vé
tekül nem lehet tulajdonítani,

. 3’$. ■ ■ • ~
A’ polgári véteknél. tulajdonítáfa nem 

tsak azt illeti,ki azt végbe-vifzi, vagya’ 
ki arra fzabad akarattal öfzve - fögített, ha
nem azt-is, a’ ki az illyeu tselekedetre tudva 
okot adott, vagy abból bafznot vont.

, ■ :4' ■’ . ; '
A’ ki a’ polgári vétket végbe-vinni tsu- 

pán tsak próbálta , annak azt valóságos vé
tek gyanánt nem lehet tulajdonítani: akár- 
minému külső jelek , vagy kéfzöletek által 
jelentette-ki légyen magát az illyen próbálás, 
vagy akármelly környul-áíló dolgok légyenek, 
mellyek azt azutánn meg-akadályoztatták.



. ' Rdgári vfyhhöl lltaljába^
--------- -—

, 5’^
A* polgári véteknek tulajdonítáfa annak a1 ' 

Melynek törvénnyel fzerint történik, a’ hol 
végbe-vitetett. A’ valamelly idegen, orízágban 
el-követett polgári vétek miatt tsak akkor 
buntetteílen-meg az ide-való örökös Jobbágy 
a jelenvaló Törvény fzerint, ha azért köl
tözött a’külső orízágba , hogy ott azt el-kö- 
vethefle. Ebben az eíetbeti úgy kell meg- 
boízfzúlni a’ vétket, mintha abban a helyben 
vitetett volna végbe, mellére esnek az ab
ból fzármazó következéfek.
■' • .; -

• MÁSODIK FEJEZET;

A3 Polgári Búntetéfekról ál-
. tallyában.

—•"——— ——----- -?v .

As ki-tudóilott., és meg-Uzonyittatott. polgá* 
rí vétket a’ polgári büntetés követi, 

mellyel tsak a' polgári Törvényízék bunteflen,
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7° $•
Ha pedig a’ vétkes a’ polgárin kívül 

fóben-járó vétekbe-is efett egy(zer’smind, ak
kor leg-ottan a’ fóben-járó Bírónak adaílbn- 
által. A’ büntetett a’ fóben-járó vétek fze- 
rint kell ki-fzabni, és tsak annak nílyofttáfá- 
nál kell a’ polgári vétket tekintetbe venni. 4

M- ‘ ;
A’ buhtetéíeknek ki-ízabására nézve a’ 

Jelenváló Törvényhez vagyon köttve a’ pol
gári FeUyebbvalóság. Mire nézve a’ bünte
tésnek a’ Törvényben meg-határozatott ne
mét meg-nem változtatbattya , és annak el
rendelt garáditsát fe meg-nem gyengítheti, 
fe meg-nem súlyofithattya. A’ mennyire 
még-is ugyanazon el-rendeltt garádits vala
mivel keményebb , vagy gyengébb ítéletet 
enged, a’ büntetésnek tulajdonképpen való 
ki-fzabásánál tekintetbe fogja venni frnind azo
kat s mellyeknek meg-fontoláfa az I. Réfznek 
14. §ba.n a’ föben járó Bírónak valamint a’ 
tselekedetre, úgy arra nézve, a’ ki azt vég
be viízi, parantsolfatik.

- ' 9’ §•
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9- §• ; . -
A’ kifzabotf , és végbe-ditetett büntetés 

fel-nem fzabadíttya a’ Vétked, és annak Örö
ködéit attól a’ kötelefségtöl, melly Ókét arra 
kötelezi, hogy a’ kárt annak, a’ kihez való
ban tartozik , helyre-hozzák. De maga a* 
büntetés ki-nem terjed a’ vétkesnek Örököl- 
feire, vagy a’ hozzá tartozandókra*

• iá>

A’ polgári Büntetéfek, mellyeket jöven
dőben; fzabni lehet, ezek : a” vérét : a’ 
fzégyen-állátra való ki-tétel: a’ fogtág * a* 
nyilvánvaló munka vajakban egy bizony ot 
Helyrégtöl való el- tiltát. A’ polgári vétkek 
ellen , ki-vévén a’tilalmas játéknak egyetlen 
egy efetét , nem lehet pénzbeli büntetéfeket 
fzabnt

ii. í*
A’ veréjjel való fenyítéket vagy egyene- 

fen büntetés, gyanánt lehet ki-fzabni, yagy 
tsak úgy, hogy általa más valamelly bünte
tés meg-stílyosíttafíbn. Ez a’ fenyíték min

denkor*
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denkor nyilván történnyen. A.’ verésnek, ga- 
rádit'sai a* polgári vétkeknél következendő- 
képpen határoztattnak-meg : Férjfiúnak egy* 
ikerre, nem ízabad több íátéft adatni ötvea* 
nél / mogyorófa. páltzával, az Aízízonynak nem 
többet harmintznál ökör inból tsináltt oftor- 
ral (bikatsekkel) vagy vefzfróvek 1 Ezeket az 
fotefeket foha fe kell a’Vétkesnek hátára, vagy 
tzombjára , hanem farára adni : mire nézve 

. ótet egy padra fektetni , és ki-kell nyújtani, 
A’ - végzésben mindenkor ki-kell tenni az. üté- 
feknek, és annak tulajdonképpen való fzá- 
mát, hányízor újjíttaíTon-meg az illyen fe
nyíték. . . . . ■ v

. ' ia.

fzégysn~dlMíra való ki-tételnél az erre 
ítéltetett vasra verettetik, és egy ollyan he* 
lyenn , melly az öízvegyúlö Népnek helyt 

'adhat, egy magos álláíbrt fel-fedezett fővel 
Strázsák között dél tájban egy egéfz óráig a 
nyilvánvaló nézésre ki-állíttatik; és egy a’ me
lyén függő táblára el-követett vétke rövid igék-s 
k-elfel-jegy.eztetik* : K büntető végzés tsak-egyf 
' - - ■ ' ' - . ' fzer,
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fzer, vagy kétfzer, vagy leg-fellyebb három* 
fzor fzabhattya-ki az illyen ki-állítáft.

13. K
A’ fogság keményed , és gyengébb. £ 

keményebb fogságban az erre ítéltetett a) vas- 
békókra verettetik: b) tsak a’ tsupa defzkákon 
hál: c) femmiféle látogatáft fel-nem fogadhat 
egyébképp’, hanem tsafe egy feljebbvalói 
fzemélynek jelenléttében: d) a’ vízen kívül 
meg-nem engedtetik néki femmiféle ital: e) 
hozzá alkalmaztatott munkában fog foglala
toskodni. '

14 .
A’ gyengébb fogságban az erre ítéltetett 

nem verettetik vasra, és ha táplálását tulaj
donából vagy akár Attyafiainak, akár jó Ba- 
ráttyainak Ónként való, nem pedig a’ koldu
lás által ki-íajtoltt jóvoltából meg - fzerezheti 
magának, az, a’miben foglalatoskodni akar, 
meg - engedtetik néki De meg - tiltattnak 
még is az ágyi ruhák, és fzalma zsákok, no
ha talám azokat tulajdonából akarná meg- 
fz?re?jii.

‘ G §•
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Xf- §.
Azokban az . efetekben, a’ hol a’ Tör

vénytől gyengébb fogság vagyon büntetésül 
rendelve, annak, a’ ki erre ítéltetett, ha ne
mes Nemből való , ha nyilvánvaló hivatalt 
vifel, vagy ha egyébként vádolhatatlan éle
tű, ’s jó hírű,, és nevű mefter-ember, vagy 
kereskedő , házi áreftomat-is lehet rendelni. 
Ez azt , a’ ki arra ítéltetik, árra kötelezi, 
hogy a’ büntetésnek ki-fzabott ideje alatt la
káfában tartózkodgyon, és abból femmi fzín- 
fogás alatt ki-ne mennyen* Úgy lehet a’ házi 
áreftomat büntetésül ki - fzabni, hogy ahoz 
ftrázsa állíttaífon , vagy ügy, hogy az arra 
ítéltetett;meg ígérje, hogy a’ bűntetéft tökéi- 
letefen ki-állya. Ha az, a’ ki a’ házi fogságra 
ítéltetett, ki-menne házából, arra ítélteíTen, 
hogy a’ nyilvánvaló tömlötzben töltse^ki a’ 
büntetésnek a’ végzésben ki-fzabott idejét.

x<S-
fogságot bojtéi lehet meg-súlyosítani, 

úgy,' hogy az arra ítéltettnek, még a’ fog
ságban vagyon, ne engedteflen a’ kenyérnél, 
és a’ víznél más-féle táplálás*

■' 17- §•
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17- &
A* fogságnak, vagy a’ nyilvánváló munká

nak hofzfza vagy ideig-való, vagy tartós-. Az 
idrig-valót egy naptól fogva egy holnapra le
het terjeszteni: a’ tartós- foha ne légyen egy 
holnapnál rövidebb , és foha hofzfzabb egy 
efzrendónél. A’ büntetésnek tulajdoni; éppeii- 
való hoízfzát a’ végzésben értelmefen ki-kell 
tenni. Az ollyanokra nézve, a’ kik Valamelly 
hivatalban vágynak, vagy a’ kiknek a’ hofz- 
fzabb büntetés önnön, és a’ hozzá tartozan- 
dóknak táplálására nézve káros lehetne , a” 
büntetésnek meg - érdemlett keménységét in
kább a’ súlyofitásba kell helyheztetni., mint 
büntetésnek hofzízába,

18.
J’ bizonyos Helysóglól-való kitiltás tsak 

egyetlen egy Helyre terjedhet, és a’ Vétkesnek 
fzabadságát meg-nem határozhattya úgy, hogy 
táplálását akármelly más Helységben ne kerefíe. 
A’ meg ítéltetett ki-nem tiltathatik fzületésé* 
nek helyéből , vagy onnan , a’ hol már tíz 
efztendöket el-töltött , ki-vévén a’ 71. és 73. 
§§6an meg-nevezett efeteket.

? G 2 . HAR»
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HARMADIK FEJEZET.
Azokról a’ polgári Vétkekről, 

mellyek a’ Polgár-tárlak’ életének , 
vagy egéfzségének vefzedelmet, vagy 

kárt okoznak.

Ip.
A 5 ki-mérges partékákat adván-el, noha 

x minden gonoíz fzándék nélkül felebarát- 
tyának kárt okoz, vagy annak sérelmére bár 
mefzfzérol-is okot ád^ polgári vétekkel ter- 
heli-meg magát. '

20.

Polgárt vétekbe efik a’ Patikás-is, a’ki 
vagy tilalmas orvofságokat árrúl, vagy azo
kat* nem kéfzíti el igazán.

21. $.
Ha egyeneíen a’ Vétkező okozta a’ 

kárt, akkor, az Ó buntetéfe tartós kemény 
fogság, vagy nyilvánvaló munka. Ha pedig 

a’ Vét-
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a’ Vétkesnek tselekedete tsak távúl-lévo al- 
kalmatofságőt adott az ártalomra,, akkor az 
ideig-való keményebb fogság léfzen búntetéfe..

aa. .

\Ha valamelly gyermek, vagy ember, a3 
ki magát a’ veízedelemtol meg-nem Őrizheti, 
vagy elgázoltattván, vagy a’ vízbe esvén, 
vagy maga magát megsértvén, vagy egyéb
ként akármiképpen meg-hal, vagy meg-Jebe- 
sittetik, a’ melly rofzízat annak illendő vigyá
zata el távoztathatta volna, a’ kire a’ gyer
meknek, vagy az ollyan embernek gondvife- 
léfe termeiket fzerint való kötelefségból , 
vagy fellyebb-valói parantsolatból bízva volt, 
az illyen Gondvifelónek gondatlansága polgá
ri vétek. /

*3- $• '
Egy általlyában ennek a’ véteknek bún

tetéfe ideig-való gyengébb fogság. Ezt azom-: 
bán, ha a’ halál, vagy a’ súlyos febesítés va
lóban meg-történt, a’ gondatlanságnak talám 
közbe-érkező nagyobb garáditsfa ízerént meg
kell súly ofi tani.

G 3 24. f.



loa Harmadik Ftj tvt t

hasonló bnntetéíTel kell illetni fazt-is, 
a’ ki /ebes lovaglásai, vagy kotsizáffal valakit 
meg-sért, vagy éppen agyon-gázol.

ay. §.
a) A’ ki valamelly Tartományból, melly 

ellen a’ dög-balálnak vefzedelme miatt a’ tiíz- 
túlásra rendeltt bizonyos időnek ki-töltéfe 
'(Contumacia^ parantsoltatott , vagy határ 
(Gordon) vonattatott, a’ fóld-fzínén az arra 
nem rendeltt utakon, vagy a’ tengeren az 
úgy neveztetett Porti morti, avagy a’ tilal
mas' partokon az Orfzágfia jón, ugyan abba 
portékakor hoz, vagy le-tefz b) A’ ki a’ 
vontt határt általhágja a’ nélkül, hogy ma
gát $z oda tendeltt Tifztnél meg - jelentse: 0) 
a’ ki-gyanús vidékekből bélopja magát, és 
títttyának további folytatásánál más Helyse-, 
get nevez-meg a’ helyett, mellyból érkezett 
d) a’ki az egéfzségnek állapottyaiban , hogy 
fzabad menetele légyen, hamis trafókat vagy 
maga tsinál, vagy azoknak kéízitésére öfzve- 

fegít-. a’ ki az illyen íráílal, ha más tsinálta-
- " is, 
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is, él: e) Az ollyan-is, a’ ki az egéfségnek 
igaz ugyan , de máshoz tartozó írott bizony
ságával él: f) A’ ki az egéíségnek valamelly 
barnít vagy törvénytelenül bafználtt bizonysá
gáról valamit tud, és. azt első alkalmatoíság- 
gal meg-nem jelenti: g) Ha valaki a’ paraw. 
tsoltt tifztúlásnak vége előtt az arra rendeltt 
házból el-fzökik : h) A’ ki a’ tifztúlásnak vége 
előtt annak engedelme nélkül, a’ ki a’Tifztító- 
házra vigyáz , egéfséges fzemélyekhez köze- 
lít, és azokkal akármiképpen barátkozik : i) 
Az egéíséges fzemély-is, a’ ki az erre rendeltt 
vígyázónak engedelme nélkül a’ tifztúlásnak 
helyéhez közelít, hogy az ott lévő fzemélyek- 
kel közlódheífen, 'polgári vétekkel terheli* 
meg magát. Polgári vétekbe eíik a’ vont ha
tár mellé rendeltt Tiízt-is, a) a’ ki a’ fzerné- 
lyeket, vagy a portékákat a tilalmat utakon> 
vagy a’ ízabadokon ugyan, de tifztúlat nél
kül az Orízágba-bé, vagy a’ tiíztúlásra ren
deltt idő előtt a’ Tifztúlásnak helyéből ki- 
erefzti: b) a’ ki az egéfségről barnít levelet ád: 
c) a’ ki a’ barnít^ vagy a’ törvénytelenül bqfz- 
,ndltt egéfségi’ Levélre valakit-által erefzt: d)

G 4 Az
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Az alTifzt-is, a ki az Hlyen által e-reSztéft az 
OrSzágba, a’ tisztulásnak házából - való ki - bo- 
tsátáft, vagy el-Szőkéit tudván leg-ottan meg- 
nem jelenti. Polgári vétekkel terheli- meg 
magát végtére kiki, a’ ki valamelly Szemé
lyeknek , vagy portékáknak tanátsíal, út-mu- 
tatáfíal, vagy akármiképpen Segítséget nyújt 
arra, hogy a’ ki jegyzett utakat 'el- keriillyék: 
b) A’ ki az idegen ízem ély eket, vagy parté- 
kákat a’ gyanús vidékekből az egéSségnek erre 
Szükséges írott bizonysága, és a Szabad me
nedéknek Levele nélkül fól-fogadgya, /zeké
tekre rakja, elomozdíttya: c) íA’ ki a’ dög
halál ellen vontt határhoz közel-fekvő Hely
ségekben idegen ízemélyeket, vagy portéka
kor az egéSségnek minden bizonysága nélkül , 
vagy a’ nélkül, hogy az ezt bizonyító Leve
let, a*.mint meg-vagyon parantsolva, a’Fel- 
lyebbvaló által előre meg nézefle, lakásába fo* 
gadgya, és magánál tartóztattya.

26.■■ §. z ■ ■

Az illyen Törvény-Szegőt a’ Hadi Tör- 
. vény-Széknek kell által-adni, melly Ötét egye

dül 
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dűl ama’ Törvéayck-fzerint fogja meg-ítélni, 
mellyeket a’ vefzedelemnek rriértéke fzerint 
fzukséges lefz ki-adni az Örökös Tartómé^ 
nyoknak bátorságára,

*7-
Az eddig eló-fzámlált tÖrvény-ízegéfeken 

kivűl, mellyek az egéfségnek közönséges 
Gondvifeléfe ellen történnek, polgári vétkek 
mind az ollyan tselekedetek - is , mellyek- 
ról az, a’ ki azokat végbe-vifzi, tudgya , 
hogy a’ nyilvánvaló egéfségnek ártalmaink le
hetnek , és vefzedelmeíek. És mivel erre 
nézve a’ hafzon - kereső embereknek találmá
ny os tehetségét, álnokságát, és gonofzságát 
meg-elózni, és minden meg-tórténhetó efete- 
ket, és tselekedeteket a’ Törvényben ki-fe
jezni lehetetlen, itt a’ nélkül, hogy a’ töb
biek ki-zárattaíTanak, éló - fzámláltattnak leg
alább a’ fzokottabbak: á) ha valamelly dög 
egy kútba, forrásba, vagy folyó-vízbe vette
tik ; b) ha a dög által el-efett marha iránt az 
egéfségi Törvények által parantsolt Örizkedé- 
fék áltai-hágattattnak: c) ha [valaki éfzre-vé- 
vén marháján a’ dühöfségnék jeleit, azokat

G 5 meg-
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meg-jelenteni el-mulattya: d) a’ki a’menedé
kes helyeken vas-keleptzéket rak, vagy fogó
árkokat ás.

ag. $.
Ennek a’ véteknek buntetéfö a’ nyilván

való munka vas - békókban, vagy azok nélkül: 
és ennek idejét a’ kárnak mértéke fzerint kell 
meg - határozni, melly az illyen vétek által 
okoztatott.

negyedik fejezet 
Azokról a’ Polgári Vétkekről 

mellyel a’ Polgár-tárfaknak javait, vagy 
juffait meg-sértik.

A s ki valamelly idegen ingó jófzágot, melly- 
x nek árra egéfz 25. Rhénefi forintokat, 
vagy kevefebbet tefz egy, vagy több Birto- 
kofoktól, vagy Talajdonofoktól az Ó tudttok, 

és
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és akarattyok nélkül egyfzerre, vagy több- 
ízórre maga, vagy Segítőkkel, Réízesülők- 
kel orozva el - vifz, a’ tolvajságnak vétbébe 
eíifc, mellyel úgy kell bánni, mint polgári vé
tekkel, ha a’ lopásnak módgy ában fel - nem ta
láltadnak a’ 160. §ban C. tói fogva egéfz N. 
ig foglaltt súlyosító környül-álláfok*

30- §• .
Még a’ többet-érő jófzágnak következen

dő el-orozáfai is a’ polgári vétkek közzé tar
toznak: a) A’fa-lopás, melly a’ízabadon, és 
kerítés nélkül álló erdeiben történt: b) A’ vad4 
lopás, mellyet egy ollyan követ-el, a’ kinek 
a’ vadáfzatra jufía nintsen, akármiképpen vi
gye azt végbe, és talám még tulajdon vidé* 
kében-is: c) a függő gyümőltseknek, vagy 
gabonának el-orozáfa.

3i-
A’ Tseléd ollyan tolvajságba eíik, mel

lyet. polgári véteknek kell tartani, valamint 
akkor, ha a’ Gazdájától tulajdonképpen ahoz 
tartozó, és a 29. §ban meg-határozott árrnál 

kevef- 
/
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keveílebbet éró jófzágot el-lop, úgy fzinte akr 
kor-is, ha tudva egy a’ Gazdájának • fzámára 
vásárlott portékát ugyan annak nagyobb ár- 
ron adgya - által, mint fém meg - fizettetett , 
Vagy ha alább-vdló tulajdonságú , vagy kijjebb 
mértékű portékát ád néki , mint fém a’mint 
ízámadásábnti fel-adta, és Gazdája ki-fizette.

'32.
A’ tolvajságnak, úgymint polgári vétek

nek búntetéfe a’ közbe-érkezett’ tsalárdságnak, 
és a’ kárnak, melly a’ meg-lopattattnafc okoz- 
tatott, mértéke fzerint a’ fogság, d veréjfel- 
való fenyítés, és más egyéb sulyofitás. Ha 
a’ vétek tóbbfz'óreztettne, azzal az Órizkedér
fel kell élni, hogy a’ Tolvaj még azután-is , 
ha büntetését ki-állya, bizonyos ideig maga- 
vifelésére , és táplálásának betsúletes meg- 
fzerzésére nézve d Politziának vígyázáfa alatt 
maradgyon,

33- §•
A’ ki valamelly fzabadjátékban akárminé- 

mu tsalárdsággal él: ^példának okáért, ha ba- 
, . mis,
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mis s |vagy meg - jegyzett kártyákkal > vagy 
kotzkákkal jádzík, tekertt fogátokkal az idegen 
kártyákat magának tulajdoníttya, vagy az 
idegen játékot magának egy harmadikkal egy- 
gyet-értvén* el -árrúltattya t polgári vétekkel 
terheli-meg magát. •

34-
Ha a’ Vétkes az illyen tsalárdságot Ke

retkedés gyanánt űzte, ha általa ollyan fze- 
mélyeket tsalt-meg, a’ kik önnön jófzágok- 
nak fzolgáltafásában nem fzabadok 3 ha a’ kár 
arra nézve , n ki meg - tSalattatott, fontos , 
ha a’ tsalárdságnak neme olly mefterségefen 
volt ki-koholva , hogy azt nem könnyen 
lehetett el-kérutai, akkor ezt a’ vétket a’ Jzé- 
gyen- dllájfal, és a nyilvánvaló munkával kell 
meg-búntetnL A’ meg-nevezett környúl-álló 
dolgokon kivul ideig-vídó keményebb fogságot 
kell a’ vétkesnek büntetésül ki-fzabni. Egyéb- 
aránt a’ hamis Játékos köteles annak, a’ ki 
meg - tsalattatott, az egéfz játékból vőntt 
nyereséget egéfzen viízíza-adpi ,. noha meg- 
nem lehetne ellene bizonyítani, hogy abban 
a’ játékban többízör élt volna^ mint egyízer 

, " t-salát”
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Csalárdsággal. Az Idegeneket a’ Jzégyenálláfra 
ki-tenni, és valamennyi Örökös Tartományok
ból ki kell tiltani.

, ' 3f- ’
Azok ebben a’ vétekben a’ Bünöf-tárfak , 

a’ kik a’ Csalárdságnak végbe-vitelére akármi
képpen Úfzve- munkálkodtak , vagy egy har
madiknak ugyanarra oktat áji adtak.

' 3<5. §•
A’ hamis Játékosnak Táríait ideig - való gyen* 
gébb fogsággal kell meg - büntetni, mellyet 
bójtel-is meg-lehet súlyosítani. A’ ki a ha
mis játékra valakit oktatott , annak ideig- 
való keményebb fogság fzabattaflbn-ki bünte
tésül, mellyet veréílel-való fenyítékkel-is meg
lehet súlyosítani. Annak, a’ ki kárt vallott, 
fenn-marad egyébaránt arra-való juíla, hogy 
a’ hamis Játékosnak Táríain, ha rajta egyedül 
meg-nem veheti, a’ kárnak tökélletes hely- 
re-hozattatását meg-kövefíe.

37-
A’ ki tilalmas játékot jádjik, polgári vé

tekkel terheli-meg magát.

38-
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38. §•
Polgári vétekbe élik az-is, a’ kinek 

fzállásában a’ tilalmas játék tartatik*

39- §•
A’ kik ezt a’ tilalmat meg-fzegik valamint 

magok a’ Játékofok, úgy azok-is, a’ kiknek 
fzálláíain a’ játék tartaíik, valahányfzor tör
ténik’, annyiízor 300. aranyakat fizeflenek 
büntetésül; melly birság. tétefíen le a’ Tar
tományi Törvény-izéknél. Ebből az, a’ ki 
a’ játékot ki-jelentette (kinek nevét minden
kor titokban kell tartani) 100. aranyokat 
nyerjen: és ha ezt valamellyik a’ Játékofok 
közzül tselekedné, vagy az, a’ kinél a’ já
ték tartatott, azonkívül, hogy néki az ér
demiéit büntetés el engedtetik, nyerje - meg 
Ó-is a’ ki-nyilatkoztatásnak emlétett jutalmát. 
Ha a’ Vétkes a’ pénzbéli törvényes büntetéík 
ízegénysége miatt le-nem teheti, büntettef- 
fen-meg ideig-való gyengébb fogsággal.

40. $.
A’ ki valamelly -portékát, mellyet egyéb- 

aránt árrulni fzabad , fellyebb - való árron, 
adgya-
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adgya-el, mint fém a’ melly a’ Politziátvl ki- 
vagyon fzabva, vagy a’ ki-portékáját hamis1 
mérték, vagy font fzerint adgya-el, polgári 
vétekkel terheli-meg magát.

41. $.
Ezt a’ vétket általlyában ideig •> való 

gyengébb fogsággal kell meg-buntetni, mel- 
lyet azomban meg-is lehet súlyoíitani, ha az 
Arrúló az illyen tsalárdságot már hofzfzabb 
időtől fogva úzi, vagy ha a’ Pablikomnak 
nevezetes kárt, vagy olly móddal okozott, 
mellyet nem könnyen lehetett éfzre-venni.

4*-
A’ polgári vétketek közzé kell fzámlálni 

azokat a’ Tsalárdokat-is, a’ kik más harma
diknak dolgaiba avattyák magokat, és Ótet 
ki- válogatott öfztönözéfekkel vakmerő per- 
lekedéfekre , és panafz-tételekre izgattyák, 
és bírják,

43- ■
Ewek a’ véteknek búntetéfe ideig-való 

gyengébb fogság, .Ha .pedig az Izgató az ib 
lyen
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lyen tsalárdságot kereskedés gyanánt űzte: ha 
a’ mellett nevezetes1 pénz-fajtoláfok érkeztek- 
közbe: ha Jobbágyok izgattattak fel Fellyebb- 
valóik ellen: ha a’ bé-nyújtatott Iráfokban ha
mis vádoláfok, gonofz versengetek, és illet
len ki fejezéfek találtattnak, vagy ha a’már egy- 
fzer meg-történt büntetés gyiimólts nélkül ma
radott, akkor a’fogságnak büntetőiét bojtéi, és 
veréflel meg - súlyosítani, sót még talám a’ 
fzégyen-álláíTal-is, az Idegeneket pedig valamen
nyi Örökös Tartományokból kikeli tiltani. -

44.
A’ ki a? törvényes Házaíságnak kötele ál

tal égy Hitves-társhoz kaptsolva, és ez által a’ 
házafsági hívségre le-lévén kötelezve, más fza- 
bad, vagy hafonlóképpen házas fzeméllyel te
lkiképpen elegyül, házafság-törésbe efik.

Ennél a’ véteknél a’ Polgári Törvény- 
fzék foha ne avafla magát bívatallyaképpen a' 
dplogb, hanem tsak akkor, ha a’meg-bánta- 
tott Réfz a’.Férjfiú, vagy az Afzízony bírói 
visgáláft nyilvánvalóképpen kér, és bűntetéft. 
De még ezeket fe kell meg-halgatni,, ha az el-

H lenök
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lenök el-követett bofzfzdságot, minekutá na 
meg-tudták, vagy nyilván, vagy a’ házassági 
elegy illésnek föl ytatáía által meg-botsátották.

45.
A’ Házafság-tÖrésnek biintetéfe a’ veréf- 

fel-való fenyíték, vagy az ideig-való, és a’ bojt 
által mcg-sidlyoltttatott fogság. A' büntetés eb 
enyéfzik leg-ottan, ha a’ meg bántatott Réfza’ 
Házafság-törót vifzfza-venni, és vele, úgymint 
Házas-társával, élni akar.

47» 5-
Polgári vétekbe élik, a’ ki az Örökös 

Tartományokban egy nála tudva lévő, és az 
orfzági Törvényben fóndáltt akadálynak el- 
halgatásával házaísági fzóvetséget tefz, és ma
gát az előre ki-nyertt ízokott engedelem (Di- 
fpenfatioj nélkül öfzve-adattya, vagy ha egy 
Hazafi idegen orfzágba megy a’ végre, hogy 
ott házaíságra lépjen , mellyre lépni nem 
volna néki az orfzági Törvények fzerint 
jufía , és fzabadsága : vagy ha a Szülők 
a’ fzülói hatalommal arra élnének - vifzfza, 
hogy Gyermekeiket az Ö akarattyok el
len a’ házafságra olly móddal kínfzerítsék , 

melly.
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melly a’házaísági fz'óvetséget a’ Törvény fze- 
rint Jemmivé tefzi.

Ennek büntetésére .az ideig - való kemé
nyebb fogság rendeltetik , sót a nyilvánvaló 
munka is. A’ Tsábítóval keményebben kell-bán
ni: és a’ büntetett meg-kell súlyosítani akkor- 
is, ha az egygyik Réfz a’ közben- lévő aka
dály róljfe mmit fe tudott, és így ártatlanúl tsá- 
bíttatott-el a’ minden eró nélkül-való házaíság- 

'A 

ra. Az ártatlan Réíznek fenn-marad arra-való 
jufla, hogy az elégtételt, és a’ kárnak tökélíetes 
helyre-hozattatását meg-kövefle.

49.
Úgy kell bánni, mint polgári VétkeíTel, az oh 

lyan TseLddel-is, a) a’ki több Gazdáktól egy- 
fzerre eló-pénzt vett, és ez által bé-fzegódik: 
b) a’ ki az eló-pénzt el-vévén bé nem áll a’fzol- 
gálatra: c) a’ ki a'fzolgálatból a’ Szolgák iránt 
ki-adatott Rendelésben foglaltt különös kör
nyúl álló, dolgok nélkül el-fzökik: d) a’ ki Gaz
dáját fzidalmakkal illeti, vagy más egyéb nyil
vánvaló illetlenségekkel: e) a’ ki a’ fzolgálatot, 
mellyet végbe-vinni köteles volt, el mulatván,

Ha vagy
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vagy nyilvánvaló gondatlansága által Gazdá
jának kárt okoz. '

f o- §•
A’ meg bántatott Gazdának nyilvánvaló 

vádolására veréjfel kell az illyen Tselédet meg
fenyíteni, vagy ideig-való, és a’ nagyobb, vagy 
kiílebb gonoízságnak, és kárnak mértéke fze
rint keményebb, vagy gyenge fogságra Ítélni.

A’ Gazda, a’ ki a’ fzolgálatból ki-álló Tse* 
lédnek, kit hívtelennek tudott, olly Levelet- 
ád, mellyel hívségét bizonyittya, polgári vé
tekkel terheli-meg magát.

■ , . 5^-
. Ennek a’ véteknek büntetéfe .ideig-való 

gyenge fogság... ' / . . .
13* í ,

A’ki valakit, noha taláni gonofz fzándék 
nélkül fzidalom-tráfokban (libella famofo) vagy 
gyalázó képetskékben úgy le-jr, hogy ótet egy 
törvénytelen tselekedetról hamifan vádolván a' 
meg-érdemlett meg-vetésnek gyanújába ejthet
né, polgári vétekkel terheli-meg magát, akár 
kárt okozzon annak, a’kit gyaláz, akár meg- 

fofz- '
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fofzfza ótet valamelly várt haszontól, akár fel
háborította házi nyugodalmát, akár sem.

. Ennek a véteknek büntetéfe az ideig-való 
gyenge fogság, vagy a’ nyilvánvaló munka. 
Annak azomban, a’ ki meg-bántatott, fenn-ma- 
rad arra-való jufla, hogy elégtételt köveikén, 
és kárát tökélletefen helyre-hozattafla. Ha pe
dig a’ gyalázás egy ollyan fzemélyt illetett, a 
ki vádolbatatlan élete, és erkóltsei, méltósága, 
és tifztségének, mellyet vifel., tekintete, fzüle- 
téfe, vagy feljebbvalói hatalma miatt, mellyel 
a’ Gyalazóra nézve bír , különös tifzteletet ér
demel, vagy ha a’ Gyalázó, és a’ Gyaláztatott 
között közbe-érkeznek az Első- Réfznek, 85. és 
92. fel-jegyzett kÖtelezéfek : akkor búm 
tetésúi ideig-való keményebb fogságot rendelni, 
és ezt a’ fzégyen-állájfal, vagy veréjfel meg-is 
lehet súlyoíitani.

. Á’ Gyalázásnak vétkébe ’efik az-is, a’ ki 
noha a’ fzidalona-íráft, vagy a’ gyalázó képet 
maga, nem tsinálta, fém arra alkalmatoíságot 
nem adott, fém el-kéfzítésére Öfzve nem múm-

H 3 kál- ■
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kálkodott, de minekutánna az illyen gyalázó 
kép, vagy fzidalom írás tudtára érkezett, a 
helyett, hogy azt el fojtotta, és el titkolta 
volna, tovább terjefztette , és nyilvánvalóságra 
hozta.

§•
Ennek büntetőié az ideig-való gyengébb 

fogság, mellyet, ha az 54. §ban fel-jegyzett 
környul- álló dolgok közbe-érkeznek 3 böjttel 
kell meg-súlyosítani.

57- §•
Polgári vétkek közzé kell fzámlálni az ol

lyan gondatlan, es veszedelmes tselekedetet-is, 
mellyból, ha a' leg-kiffebb' történet.közbe érke
zik, tűz támadhat, ‘és így a’ Polgár^tárfaknak 
birtokait, és javait tefzedelembe ejtheti: pél
dának okáért, a) ha valaki a’ háznak padlásán, 
az iftállóban, a fa-tartó helyeken, vagy az .ol
lyan fzobákban , és botokban, mellyek kön
nyen éghető portékákkal-meg vágynak rakva, 
dohányozik: b) vagya’ ki az illyen helyekre 
fzabadon-égo gyertyával megy : c) vagy egy 
általlyában ollyat tselekefzik, a’ mi a’ gyúlladá- 
[úknil ki-adatott Renddel ellenkezik.

S8. §•
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58.
Ennek búntetéfe az ideig-való gyenge 

fogság, vagy ha a’ közbe-érkezett gondatlan
ság különös, a’ vcréjfel-való fenyíték.

Polgári véteknek ítéltetik azonkívül min- 
den tsintalanság, melly a’ nyilvánvaló ütőn 
végbe vitetik, ’s melly által egy, vagy több 
Személyeknek alkalmatlanság okoztatik, vagy 
sérelem. Mivel itt-is a’ tsintalanságnak nemei 
fokkal külömbfelébbek, hogy fém azokat egy 
törvényben meg-leheílen nevezni, a’ nélkül, 
hogy a? többiek ki-zárattaflanak, tsak azok 
hozattattnak itt eló, mellyek fzokottabbak: 
úgymint a) ha valaki femmivé tefzi, meg-sérti, 
le-fzakafztya, a mi a’ népnek bafznára, alkal
masságára, vagy mulatságára fel-építtetett, fel
állíttatott, vagy bé ültettetett: b) ha valaki az 
ablakon által, vagy egyébkint a’ házakba vala
mint bé'hagyít, a’ mi kárt, vagy sérelmet okoz
ni alkalmatos: c) ha valaki az által-menóket 
valamivel meg-önti, meg-bagyíttya , és ha vala-i 
kit közzulök kéfzakarttva tett tölakodáfíal le
dönt, ruháit eljzakafztya, el-rontya, vagy akár* 
miképpen az áltahmenóknek alkalmatlanságot

'■ H 4 okoz:
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okoz: d) ha valaki alkalmatlan koldulás által 
alamisnát akar ki-sajtolnk

60. §.
Mivel az illyen tsintalanságnak környul- 

álláfai fokkal k ülő mb felébbek, hogy íejn azok
ra a’büntetéft előre ki-lehéfíen ízabni, az ren
deltetik egy általi yában', hogy a’ több ízemé- 
lyeknek okoztatott,. vagy a nagyobb kárnak 
mértéke fzerint az illyen tsintalanságokat nem 
tsak külömbféle idejű fogsággal^-vA^y nyilván
való munkával, hanem fzégyen-állájjal, és veréjek- 
kel is meg-lehet büntetni,,

ÖTÖDIK FEJEZET.

Az erkóltsek rontására tzélozó
Vétkekről* ‘ '

<5i. §■ .
A’ ki a józan éfzt olly annyira meg-tagadgya, 

hogy a’Mindenhatót nyilvánvaló helyeken, 
vagy máfoknak jelenlétiében 'befzédck, íráfok , 
vagy tsclekedctek által vakmerőképpen káro- 

' ' molni
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molni mcréfzellye, ezzel úgy kell bánni, mint 
egy Efzelofel, és mind addig a’ Bolondok’ házá
ban fogva tartani, még a’ jobbulásnak bizonyos 
jeleit nem mutattya.

. - (5a.
Minden tselekedet, melly által az uralkodó, 

vagy a’ meg fzenvedett-Religió nyilvánvaló Itte
ni fzolgálattyának gyakorláfa kéfzakarttva há
borgat tátik, vagy melly által az Iftennek fel- 
fzenteltt házakban némúnému tsintalanság , 
vagy nyilvánvaló meg-vetés el-árroltatik, ’s az 
Itteni fzolgálatra rendelet állapotok meg-tifzte- 
leníttettnek, polgári vétek.

03. f.
Ennek a’ véteknek búntetéfe ideig-való ke

ményebb fogság, melly et böjttel, és ver éjfel 
kell meg-súlyosítani, ha a’ tselekedetból nagy 
botránkozás támadott.

' ■ 64. $. ..
Polgári vétket követ-el az ollyan-is, a’ ki 

valamélly Kerefztényt hamis oktatás, vagy ál- 
. nők fortélyok által a’ Kerefztény Hitnek el-ba- 
gyására bírni, és minden Religyióknak meg
tagadására, vagy egy ollyannak, melly az Evan-

H 5 gyélio-
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gyéliomat tagadgya , fel - vállalására tsábítani 
méréízli.

Polgári vétekbe efik nem kiilömben az-is, 
a’ki egy Községet, meliy az uralkodó Religyió- 
hoz vallya magát, nyilvánvaló tévelygéfekre , 
vagy hitetlenségre oktatni, és az uralkodó Re- 
ligyiótól el-tsábítani igyekezik.

66. $. ,
Az első eíetben állíttaflbn-ki az illyen Vét

kes a Szégyen-állásra, és buntettéflen-meg ideig
váló keményebb fogsággal A’ máíbdik eíetben 
pedig tartós keményebb fogsággal.

67* §•
A’ ki a’ nyilvánvaló úton, vagy ollyan he

lyen, a’ hol az emberek kózönségefen ide ’s to
va járni ízoktak’, maga magát botránkoztatá- 
képpen meg - mezíteleniti, vagy paráználkodik, 
vagy a’ ki a’ nyilvánvaló úton máft a’ végre 
meg-fzóllít, hogy ótet paráználkodásra tsábí- 
tsa, akár Férfiú, akár Aízfzonyi ízeméiy lé
gyen, polgári vétekbe efik.

68.1
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68. §.
Ennek búntetéfe az ideig - való fogság , 

melly a’ környíil-álló dolgok fzerint gyengébb > 
vagy keményebb lehet .• de böjttel még-is min
denkor meg-kell Súlyosítani. '

69. $•
A’ kF a’ nyilvánvaló úton egy vádolbatatlan 

bírd Afzfzonyi fzemélyt, a’ ki úttyában illen
dőképpen el-jár, bizonyos jelek, vagy befzédek 
által olly móddal iildüz, melly a tifztátalanság- 
ra-való el - tsábítáft értelíneffen el - árróllya, a’ 
meg'bántatott Afzfzonyi fzemélynek vadolá
sára úgy kell vele bánni, mint polgári VétkeíTel.

70.
Ennek búntetéfe az ideig-való gyenge 

fogság.
7i- §•

A’ ki az emberséget annyira meg-alázza, 
hogy'valamelly marhával, vagy egy tulajdon 
neméből valóval teftiképpen elegyullyön, pol
gári vétekkel terheli-meg magát.

, 72.
Ha ez a’ vétek úgy vitetett-végbe, hogy 

abból nyilvánvaló botránkozás támadott, ak
kor



124 Ó t Ő i i k F e j e % t t

kor annak büntetéíe a’ veréjfel-'való fenyíték, 
*s ideig-és nyilvánvaló munka. Ha pedig an
nak híre el-nem terjedett nagyon,, akkor a’ 
Vétkeit ideig- való keményebb fogsággal meg
büntetni, és ezt a’ búntetéft böjttel, és veréjfel 
meg-kell súlyosítani. A’ Vétkeit azonkívül 
abból a’ Helységből, a’ hol nyilvánvaló bo- 
tránkozáft okozott, ki-kell tiltani.

. ' 71- '
A’ ki meg-engedi, hogy /vállárában pa

ráználkodás gyakoroltadon, a’ ki-azzal, hogy 
mind a’ két nembol-való fzemélyeknek alkal- 
tnato/ságot fzerez a’ paráználkodásra, nyere- 
kedik, és kereskedik, vagy a’ ki hafzon-ke
reket nélkül-is egy Aízízonyi fztmélyt ollyan 
esméretségekre , és alkalrtiatofs ágokra vezet, 
mellyek által a’ paráznaságra el-tsábíttatik, a’ 
bordélykodásnak (Mtppelep) polgári vétkébe 
étik: noha tálára jó baráttyai, vagy fzolgái 
annak, a’ki miatt a’ bordélykodásra öfzve- 
fegítettek. __

' 74-. §•
A’ ki ebbe a* vétekbe leg-elófzör efik, 

büntetteiTen-meg tartós s és nyilvánvaló mun
kával.
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kával, De meg-kell még-is a' büntetett xií- 
áyofitani akkor, ha ártatlan volt a’ fzemély, 
a’ki el-tsábittatott. Ha a’ Vétkes ismét bé- 
fogattatik, akkor Ötét ti fzégyen-állásra ki-ál- 
lítani , veréfekkel megfenyíteni, és abból ti 
Helységből, ti hol a’ vétket el-követte, vagy 
ha Idegen, valamennyi örökös Tartományok
ból, fe’-kell tiltani, - .

7f* §•

Kiki, akár Férjfíu, akár Afzfzony légyen, 
a’ ki te/lével kereskedik, és ti párdználkodájfal 
nyerekedik , polgári vétekkel terheli-meg 
magát. ■ „

’ 76- .

A’ Vétkeit, midőn leg-elÓfzör be-fogatta-., 
tik , ideig-való kemény fogsággal kell meg
büntetni. Ha t'óbbfz'órezi ti vétket, az utol
só büntetett, mellyet ki-állott, mindenkor 
meg-kell duplázni : és másféle fenyítékekkel 
ti bojt i vagy verés által tneg-súlyqfitani akkor, 
ha azok, ti kik el-tsábíttattak, .fellyúl nem 
haladták vélt még a’ kifebb efztendóket. Ha

• a r
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& Vétkes Idegen, ki-kell Ótet tiltani ^valamen
nyi örökös Tartományokból.

77- §•
Az erkóltsek’ ron&ására vezérló polgári 

Vétkefek közzé fzámláltattnak azok-is , a) 
kik tiltott Könyvekkel, vagy képekkel, és pa- 
ráznaságokat ábrázoló rajzoláfokkal keresked
nek: b) a’ ki- a’ Fellyebbvalóságtól a’ mulat
ságra rendeltt helyeken kívül alakot (lárvát) 
vagy másféle fzokatlan öltözetet vifel: c) a’ 
ki titkos gyülekezetekbe, és tárfaságokba 
erefzkedik, mellyek a’Fellyebbvalóságnak meg" 
nemjelentettnek: dja’ki valakit, a’ki felöl nem 
tudgya, ha vagyon - é módgya magát betsüle- 
tefen táplálni, a .nélkül, hogy a’Feliyebbva- 
lóságnak meg jelentse, fzállásában meg-fzenved.

78. -
Ezt a’ vétket ideig-való gyenge fogsággal 

meg-büntetni, a’ tiltott könyveket pedig, a’ 
képeket, és a' rajzoláfokat a’ vétkeitől el-ven- 
ni 9 és femmivé kell tenni.

é ■ ' ' 79- §•
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79-
Ha valaki, a’ ki egy bizonyof Helység

ből a’Fellyebbvalóságtól ki-tiítatott, az. alatt, 
még & tilalom állj ebbe a’Helységbe vifzfza 
jön , már ez által is polgári vetekbe kötelezi 
magát, noha [emmi nem volna egyéb, a’mi
ről ötét vádolni lehetne.

80.
Ennek a’ véteknek bnntetéfe az ideig-va

ló keményebb fogság, vagy a’ veréffel-való fenyí
tés. A’ Vétkesnek pedig meg kell azon kivtil, 
midőn el -erefztetik, azt-is mondani, hogy 
valahánykor vifzfza térend, annyikor bunte- 
téfe meg-fog duplázhatni.

§1.
Ha valaki, a5 ki Auftriának valamennyi 

örökös Tartománnyiból ki - tíltatott, akár- 
melly fzín -fogás alatt vifzfza-tér a’ nélkül, 
hogy előre ennek a’ Tilalomnak el-engedését 
ki-nyerje, ez a.’ vifzfza-térés polgári vétek, 
noha taláni a’ vifzfza-tértinek maga-vifeléfe 
attól fogva, hogy el-érkezett, rendbefzedett 
volt, és vádolbatailan \

8 a-
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8a. §•
Ennek a’ véteknek búntetéfe a’ vcréf- 

fel-való fenyitérj mellyet minden vifzfza-té- 
resnél meg-kelí duplázni. A’ Vétkeit pedig 

ismét el-kell 'küldeni az ide-való Tarto-
■ irányokból.




