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9. August 1737.

Fr. Om Delinqventers Henrettelse og Begravelse
(paa det dermed paa en uniform Maade i begge Rigerne kan forholdes)
Cancel. p. 84. Forandret ved Fr. 21 Oct. 1791 (*).
De, som efter Loven dømmes alene at Miste Hovedet, skal alene med Sværd
henrettes, og deres Legemer altid i Kirkegaard uden nogen Ceremonie begraves.
(Forandret ved Fr. 21 Oct. 1791);
Men de, som efter Loven og deres Misgierningers Beskaffenhed dømmes enten
at henrettes med Øxe, eller foruden at miste Hovedet, dømmes ogsaa at Hovedet
eller Hovedet og Haanden skal sættes paa en Stage, skal (med mindre Kongen
efter Ansøgning derudi dispenserer) ved Natmanden nedgraves ved Galgen eller
paa de uden for Byerne værende Rettersteder.
(*) Cfr. Recr. 1. Maj 1741 og 9. Febr. 1775.
****
21. oktober 1791

Fr. som befaler, at Henrettelse med Sværd
skal være afskaffet, og samme herefter altid skee med Øxe
(saasom baade Retfærdighed og Billighed tilsige, at Forbrydere, at straffes, ei bør
være udsatte for større Lidelser, end dem, som ere en nødvendig Følge af den
Straf, de efter Lovene ere dømte til at udstaae, og dette Øiemærke sikkrere
opnaaes, naar Henrettelser skee ved Øxe, end med Sværd. ***).
Cancel. p. 149.
Naar Domme fuldbyrdes paa Misdædere, som ere dømte til at halshugges, skal
Henrettelsen herefter altid udføres med Øxe; dog bør denne Straf, i de Tilfælde,
hvor Sværd hidtil, i følge Fr. 9 Aug. 1737 dertil har været brugt, ikke ansees
mere beskiemmende, end forhen, men det døde Legeme skal ligesom tilforn,
begraves paa Kirke-Gaarden; hvonimod de grovere Forbrydere, som udtrykkelig
ved bemeldte Fr. ere udelukkede fra ærlig Begravelse, bør, efter Døden,
nedgraves paa Retterstedet.
(***) Cfr. ang. Vestindien Rescr. 18 Jul. 1821 (p.524).

