
 

 

Falskt vittnesbörd, partiskhet 
 

Idag med all skvallerpress är det kanske ännu tydligare än förr vad falskt vittnesbörd kan 

ställa till med. Domstolsväsendet i Sverige upplevs hotat när vittnen inte vågar träda fram 

eller när vittnen ljuger. Alla som drabbats i olika byar och städer och fått sina liv 

massakrerade genom simpelt skvaller och förtal förstår vikten av att efterleva Guds lag även 

på den här punkten. 

 

Du skall icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa. (3 Mos 19:11-1, 2 Mos 20:15-17; 5 Mos 

5:20) 

 

Du ska inte gå med förtal bland dina fränder, du skall inte stå efter din nästas blod. (3 Mos 

19:16) 

 

I domstol 
 

Det är icke nog att allenast ett vittne träder upp mot någon angående någon missgärning eller 

synd, vad det nu må vara för en synd som någon kan hava begått.  Efter två eller efter tre 

vittnens utsago skall var sak avgöras. (5 Mos 19:15-20) 

 

Du ska inte utsprida falskt rykte. Åt den som har orätt sak ska du inte ge ditt bistånd genom 

att bli ett orättfärdigt vittne. Du ska inte följa med hopen i vad ont är eller vittna så i någon 

sak att du böjer dig efter hopen och vränger rätten. (2 Mos 23:1) 

 

Du ska inte vara partisk för den ringe i någon hans sak. (2 Mos 23:3) 

 

Du ska inte i någon sak vränga rätten för den fattige som du har hos dig (2 Mos 23:6) 

 

I skolen icke hava anseende till personen, när I dömen, utan höra den ringe likaväl som den 

högre; I skolen icke frukta för någon människa, ty domen hör Gud till.  (5 Mos 1:17) 

 

Du ska hålla dig fjärran från orätt sak, du ska inte dräpa den som är oskyldig och har rätt ty 

jag ska inte ge rätt åt någon som är skyldig. (2 Mos 23:7) 

 

 

Mutor 
 

Du ska inte ta mutor, ty mutor förblinda de seende och förvrida de rättfärdigas sak. (2 Mos 

23:8) 

 

18.  Domare och tillsyningsmän skall du tillsätta åt dig inom alla de 

      städer som Herren, din Gud, vill giva dig, för dina särskilda 

      stammar; de skola döma folket med rättvis dom. 

 19.  Du skall icke vränga rätten och icke hava anseende till 

      personen; och du skall icke taga mutor, ty mutor förblinda de 

      visas ögon och förvrida de rättfärdigas sak. 

 20.  Rättfärdighet, rättfärdighet skall du eftertrakta, för att du må 

      leva och taga i besittning det land som Herren, din Gud, vill 

      giva dig. (5 Mos 16:18-20) 
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Förbannad vare den som tager mutor för att slå ihjäl en oskyldig och utgjuta hans blod.  Och 

allt folket skall säga: »Amen.» (5 Mos 27:25) 

 

 

Straff för falsk anklagare 
 

 16.  Om ett orättfärdigt vittne träder upp mot någon för att vittna 

      mot honom angående någon förbrytelse, 

 17.  så skola båda parterna träda fram inför HERRENS ansikte, inför 

      de män som på den tiden äro präster och domare. 

 18.  Och domarna skola noga undersöka saken; om då vittnet befinnes 

      vara ett falskt vittne, som har burit falskt vittnesbörd mot sin 

      broder, 

 19.  så skolen I låta detsamma vederfaras honom som han hade 

      tilltänkt sin broder: Du skall skaffa bort ifrån dig vad ont är. 

 20.  Och det övriga folket skall höra det och frukta, och man skall 

      icke vidare göra något sådant ont bland eder. 

 

Högsta tillåtna piskstraff 
 

  1.  Om en tvist uppstår mellan män, och de komma inför rätta, för 

      att man där skall döma mellan dem, så skall man fria den 

      oskyldige och fälla den skyldige. 

  2.  Om då den skyldige dömes till hudflängning, skall domaren 

      befalla honom att lägga sig ned, och skall i sin åsyn låta giva 

      honom det antal slag, som svarar emot hans brottslighet. 

  3.  Fyrtio slag får han giva honom, men icke mer, så att din 

      broder icke bliver vanärad i dina ögon, därigenom att man giver 

      honom oskäligt många slag, flera än som sades. (5 Mos 25:1-3) 

 
 


