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INSPECTOREN,
ÄDEL Och HOGAKTAD,

Herk CARL ARPPE,
Min.HULDASTE FADER,

å-iopp, fmicker och årelyflnad hafva ofta uppoffrat de/faJLjL jiags arbeten åt Förflar och höga Mecanater: vörd-
nad, kärlek och tackfamhet helga detta åt den ömmafle Fa-
der. Vore lifvet den enda gåfva, [om jl förärat Er Sony
kanhända dä at Eder rättighet til min erkänfla vore liten
eller ingen, kanhända at jag redan tilfyilefl betalt denna
fkänken, med mina barndoms tårar och min ungdoms lidel-
fer\ nej, florre vålgärningar gifva Eder anfpråk på mitt
hjerta; Edert outtrötteliga nit, at göra mitt lif nyttigt
och lyckeligit; Eder ofparda möda och koftnad, at up>fofira.
mig til Dygden och Aund/kapernc', Eder ömhet och tålamod
att fä/om en vän leda och råda mig från min ålders viflo-
vägar\ nch! min Par, min vän, min välgörare, fädane å-
ro Edra förtjenfler emot mig; och få liten min förmåga ,
att vedergälla dem, at jag tHägnar Eder en difputation,
Denna lilla gengåfva fkall likväl intet vara likgiltig för
Edra ögon; Eder kärlek för anSloren Ea<^gifva värket det
värde, fom det Jjelft ej äger. Himmelen göre Edra-dagar
få viånga, fom mina önfkningar ddrföre, och Eder Sälibet
få vupborlig, fom vördnaden hos

MIN HULDASTE FADERS

ödmjuk -tydigjle Son
ERIC JOHAN ARPPE.



r.

En Domare-fysfla fökes ej altid uti lika affeende.
Den dygdige Medborgaren bemödar fig om, at
få intaga Domare-fatet, uti affigt at förfvara o-

fkulden, at blottftålla den brottfiigas lafier och misi-
gjerningar, ats nyttja den mogna infigt han åger både
uti de Naturlige och Borgerlige Lagar, ja ock uti gil-
lade och antagne plagfeder, at forfkingra det tjocka mör-
ker, uti hvilket ondikan föker at dölja fig. Et fådant
bemödande, då des grundordfåk år en ren dygd, år
högft nyttigt för hela Samhållets båita och des beftånd.
Man kommer på detta fatt Gudomligheten få nåra, fom
mennifkligheten nu tillåter; hvarföre ock GUD SJELF
låter kalla få iåilfynta Mån för Gudar, emedan då de
efter båfta vett och nogefia billighet fkipa Lag och ratt,
få äro de mennifkjoflågtets ypperfte vålgjörare.

If<

At söka et Domare-ämbete blott uti affigt at för-
fkaffa fig et flört anfeende, och at dageligen fe fig om-
ringad af en myckenhet Folk, fom tåfia med hvarannan,
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at yttra fina vördnads betygelfer: at hafva affeende vid
fakers företagande eller afgjörande på de mågtigas recom-
inencJationer, för at åter gjöra fig dem förbundna: el-
leF ock at aldeles intet harva på dem något affeende,
på det man i allmänheten må blifva anfcdd fer en genom-
årlig Man, fom ej lättare kan dragas från dygdenes firat,
ån Solen ifrån fin bahn, fafl fådant ofta fker på fielfva
dygdens bekoftnad, den låter fig förledas af et oriktigt
begrepp om heder, och man finner nåpligen någon falt,
fom merafkadar allmänheten, ån denna inbillade hedren.

111.

Den Domare år dock måft ftraffvårdig, fom hus-
hållar med de niåhl, fom komma under des ranfakning
och dom; Som på det nogefla öfvervågar alla omflån-
digheter, mera i affigt, at af hvardera draga fig någon
betydande förmån, ån at af deras fammanhang utleta
farmingen och gjöra et med billighet och Lag öfverens-
flåmmande domflut. Den Regel, fom Keyfar ALEXAN-
DER SEVERUS anfåg fom allmän, nemligen at hvar
och en Domare, fom kjöper fin fysfla, fåljer oblygt
råttvifan,. utan at Regenten kan billigcn ftraffa honom
derföre, tål aldeles undantag. Ty Regenten fåljer al-
drig råttvifan, utan endafl den rättighet, at fä bekläda
Domare-åmbetet, för hvilket arbete han utaf Kronan
åtnjuter en årlig belöning. Imedlertid tyckes man ej
befara någon lafl mera hos en Domare ån girigheten,
af den grund at råttvifan år mycket tvetydig, då den
utmätes efter Gullvigc; dock tviflar man ej om, at an-
dra lafler åfven få mycket hindra en rättvis dom, fom
girigheten.

IV.
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IV.

En Domare har ej fullgjordt fin fkyldighet, fafl ån
han vårkeligen kan berömma fig deraf, at han aldrig faldt
någon dom, fom varit flridande emot des Samvetes öf-
vertygelfe. Det gifvas domar, fom åro fålda utan at
Domaren kunnat utröna alla uti målet förefallna om-
fländigheter: undertiden har han förhaflat fig i fitt Dom-
flut: undertiden har han ej rått fattat och begripit den
förevarande faken: i bägge håndelferne kan latteligen
fke, at ondfkan triumferar och ofkulden blifver plötfii-
gen undertryckt. Jag finner derföre i anfeende til All-
månhetens båfla ingen betydelig åtlkillnad imellan en
Ondfkefull och okunnog Domare. Den förre kan väl
fiålla fig för ögonen både fina fkyldigheter och bildert
af fin vederflyggeliga oråttvifa: den fenare kan ej gjöra
en tiibörlig åtlkiinad imellan godt och ondt, imellan

-d.et vårkeliga och det fkenfagra, nu ledes eller förledes
han af raifoner, nu afexempel och af otjänliga préjudica*
ter. Den förre fyndar af berådt mod och år få myc-
ket mera ftrafFvård; den fenare förgår fig eifven ofta få
mycket, fom den förre, dock utan at känna något Sam-
yets agg, och år få myckit fvårare at råtta: bägge kun-
na derföre vara lika brottflige i anfeende til dem, fom
de fkada antingen af uplåt etter af viilfarelfe; ty det år
lika för dem, fom lida antingen til Lif eller fina ägo-
delar, om det fker af en perfbn, fom bedrager, eller
af en, fom låter fig förledas, at gjöra något ondt.

V.

En Domare bör lämna fritt filtrade åt alla dem,
fom i något mål föka des biträde, utan affeende af
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hvad ftånd och vilkor de kunna vara; ty råttvifan bör ej
låta förblinda fig afdet utvårtes anfeendet. Den Döma*
re upför fig derföre oförfvarligen, fom år oluftig och
fysfiofatt, om han flcal tala tre eller fyra ord med en
fattig och nedrig mennifkja, faft desfa fkulle angå he-
la dennes timmeliga välfärd, men fom med ohefkrif*.
veligit tålamod och fryntelighet kan afhöra en Rik el-
ler förnäm Mans fladder. En otålig Domare förvårrar
många läker, och gjör at parterne ej hafva något för-
troende hvarken til hans perfon eller hans Domar. En
Gumma fvarade i detta hånfeende rått driftigt den full-
myndige MacedonifkeKonungen PHJLIPPUS, då han fva-
rade, at han ej hade tid at höra hennes klagomåhl, få
bör du ej eller kallas vår Konurg, efter du i vårket
vågrar at vara der.

VI.

At fördömma denbrottfiige, år Lagens och Domarens
Skyldighet; at benåda den brottfiige, hörer Lagftiftaren
endaft til, och år et Majeftåtifkt privilegium. At för-
dömma en ofkyldig, år en oråttvifa förbuden i Lagen,
och dit en Regents vårkeliga myndighet aldrig ftråcker
lig. Man fager val iet allmänt ordfpråk: at det år båt-
tre til at fria en brottfhg, ån at fördömma en ofkyl-
dig; men i bägge fallen förekommer et Moralifkt ondt,
och det gifves ej något val imellan moralifka onda gjer-
ningar, fom ovilkorligen aro förbudna. Den fom ej
fårar fit-t famvete dermed, at han frikjanner en brott-
flig, kan fnart låta förleda fig, at förtrycka en ofkyldig;
i all håndeife gjör en fädan Domare fig fkyldig til alt
det onda, fom den brottfiige, den han räddat, dels har
gjordt. dels framdeles ånnu kan gjöra.

VII.
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VII.

En Domare, fom år af lika Tånkefått med PIL^C-
TO, hvilken fade til vår Fråifare: Vetft Du icke, at jag
hafver magt at fördömma Dig, och hafver magt atflåp-
pa Dig, år en trolös mennilkja. Magten finnes intet
hos Domaren, utan i Lagen, hvilken ej' tillåter någoi
godtycke eller alternativ i det förefatta målet.

VIII.

En Domare år hvarken förmer, ej eller famre, an
en Krigsman. Deras fkyldigheter och gjöremål åro af
få olika befkaffenhet, at de knapt kunna jåmnföras med
livarannan, om jag endaft undantager, at bägge böra
bidraga til Lagames helgd och vid magt hållande. Den
Krigsman röjer ofelbart fin okunnighet, fom tror fig
vara högre, ån en Domare, efter han på et mera prun-
kande fått kan préfentera fig uti den flora eller rättare
den galantare verlden, och i följe af denna fin inbill-
ning föraktar den fenare, hvilken liklom förtåres af id-
keligit arbete. Det var ju Rådet i Rom, och; hos de
andre fblkflag den delen af Medborgare, fom var up-
fatr til Domare öfver menigheten, hvilka utdelade he-
ders-pofter uti krigshåren, och tilfatte Höfdingar uti Lån-
derne. Det var Råder, fom ordenteligen beflöt om
krig fkulle föras, fortfåttjas eller flutas, om frid och för-
bund {kulle ingås, och under hvilka vilkor och beting
det borde fke. Tjenfters värde må derföre efter tider-
nas omfkiften förändras. En råttfkaffens Domare har
likväl rättighet til lika heder, fom en Krigsman; men
det han bör noga akta fig före, år, at ej följa en Krigs-
mans fatt uti fina fkyidigheters fullgjörande, och ån mW
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at fö Summario proceftu afgjöra måhlen, fom den-

ne. Domare-ämbetet, fager en gammal förfaren Skri-
bent, år en fysfla, hvilken fordrar mycken befkedelig-
het, anfländighet och eftertänka. Domare-ämbetet ar
vid alla tilfållen nödvändigt, ty det gifvas fådane misf-
fofter ibland mennifkjorne, fom nyttja alla tjenliga til-
fållen, at utöfva fin ondfka. En Krigsmans gjöromahl
bero på omftåndigheterne: han år mera fatt at afftyra
utvårtes ifrån inbrytande våld, ån at befrämja invärtes
välmåga. Hans åtgärd begynnas, når Lagbygnadens
grundval ikakas. Så långe mennifkjorne i hemlighet
och farfkildt, eller åtminftone ifmå rotar, bruka lift, åro
otrogne och fkada hvarannan, få långe kan en vakfam
Domare hindra det ondas tiltagande och at allmän tä-
kerhet ej ftöres; men få fnart mennifkjorne i fin yra
bruka våld, få måfte Regenten afftyra våld med våld,
och då år tiden inne, på hvilken en Krigsman får vifa
fin frimodighet, förfigtigbet och tapperhet. Man har
derföre på vår tid med alt fkjäl lämnac den gamla för-
domen, fom trodde, at inga andra Hjeltar gifvas, ån
de, fom gå klådde i blå kläder och bafva en gul co-
card på hatten, och man år öfvertygad, at i frid ar of-
ta lika tilfålle, at vifä fit hjeltemod^iom i Krig.

IX.

Man räknar gemenligen Lagfkipning ibland de Ma*
jeftåtifka rättigheter, och et gammalt ordfpråk fager, at
Regenten år den högffe Domaren uti fint Land. Faft ån
detta påftående år grundadt både i den Naturliga och
de Borgeliga lagar, hålla vi dock före, at en Regerat
fållan och med mycken vahrfamhet bör nyttja denna
råccighet. Ty förft kan ej en Regent förvårfva fig den

kund-
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Jtundfkap uti Lagvåfendet, fom vederbör, utan at för-
fiimma de vålendteligafte delar af Stat? kundfkapen. År
Riket vidflråkt och underfåtarena talrikä,Tå måfte ju
den båfle Regent blifva öfverfvåmmad af faker, om han
tillåter alla tviftiga och brott- mål komma in för des
Thron. Och om det ån vore för en Regent möjeligit,
at afgjöra alla tviftiga mål, få {kulle dock underfåtarena
förfmågta under väntan på expeditionerne. Defsutom
fom uti penninge böter, confifcationer &c. faller en del til
Kronan, få fkulle Regenten i denna håndelfe vara tilli-
ka både Domare och part, emedan en del af böterne
rilhöra honom. Hvarutaf man altfå (er, at den anförda
Regeln utur naturliga Lagen och Folkrätten, år i fig
fielf farlig, i anfeende til vårkftålligheten omöjelig, och
flridande emot all billighet. Det år vift, at i ■ fvårare
och vigtigare måhl bör man få appellera til fin Konung;
men han handlar ganfka förfigtigt, om han efter vår
Score Konungs exempel förbehåller fig allenaft votum
decifivum uti Juftitia; mål. Ingenting år få förfkråcke-
ligit, fom når en Regent falleret domflut, fom år fnör-
räct flridande emot alla dem, fom enhälligt åro fålde
uti de nedre inftantierne. Han vifar gemenligen deri-
genom, at han utöfvar en oinfkrånkt magt icke allenaft
ofver Underfåfarne, utan ock öfver fielfva Lagarne.
Hårtil lägger ännu H:r MONTESQUIEU et vigtigt fkjål
i fin 1' Efprit des loix:" De plus le Prince perdroit le plus
hel attribut de fa Souveraineté, qui efl celui de faire gra-
ce; car il feroit infenjé qiC il fit <if de/it fes jugements'v
il ne voudroit pas itre en contrediClion avec Lui-meme.
Outre que cela confondroit toutes les idées, en ne fgauroit
ji un bomme feroit abfous t ou f il recevroit fa grace.
Livr. VI Chap. 5;

X
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X.

Det år åfven få brukeligit, fom i fig fielf löjeligit
at hos en råttfkafFens Domare vilja recommendera fin
fak; ty en Domare bör anfe et fådant fteg, fålom högft
förgripeligit. Frågan blifver altid, hvarföre fådant feer?
Månne derföre at Domaren fkal få mycket nogare ran-
faka målet, innan han fkrider til Domfiat? Men partens
bön förutan, år han i grund af fin ämbetes pligt til en
fådan granfening nogfamt förbunden. Månne derföre,
at genom våra hofligheter förmå Domaren til et ut-
flag, fom gynnar ofs, faft ån billigheten af vår fak kan
äfven efter vår tanka vara tvetydig? Men på detta fått
förolämpas Domaren på det högfta, ty man håller ho-
nom vårkeligen för en trolös mennifkja. Månne der-
före, at förmå Domaren til fakens feyndefamma före-
tagande och expedierande? Det år åter fupponera, at en
Domare kan för vånfkapen fkull handla emot fin fkyl-
dighet. Alla faker måfte gå uti fin naturliga ordning,
fom utan at kränka råttvifan ej kan afbrytas, om icke
villa vigtiga mål fådant fordra, nemligen når antingen
hela famhallets eller en talrik myckenhets båfta fådant
pålägger honom, Hvarföre fkal " jag då recommendera
laken hos Domaren ?

VTAl.

Når en Domare har på det nogefta ranfakat uti et
mål, och utrönt alla omftåndigheter, få långt mennifk-
lig eftertänka medgifver, fämt i grund deraf författat
fitt Domflut; då år orimmeligit, at vilja gjöra honom
anfvarig för omftåndigheter, dem han ej kunnat utleta,
faft ån de gifva faken et helt annat utfeende, Ty det
"
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år en mennifkj?, fom dömmer och ej GUD V och man
år ej förbunden til andra ån mennifkliga feyldigheter
I annor håndelfe kunde en General ftälläs til anfvar för'
en flagtning den han förlorat, ehuru alla hans difpoft-
fioner varit klanderlöfe. Når famvetet intet förebrår ert
Domare, at han bruftit, hvarken i upfåt, varfamhet el*
ler kundfeap, då har han gjort fin fkyldighet, och kart
trygga fig dervid;

"X».

Undertiden förekomma fa forfkrackeliga omftån-
digheter, och kårandes ondfka år få ftor, at en* Domare
af företedde bevis finner fig nödfakad, at fördömma en
ofkyldig eller frikalla en brottflig. Når få händer, bör
fkulden til en få hård medfart hvarken fökas hos Do-
maren eller uti Lagen, utan i det mennifkliga förftån-
dets trånga begrepp, lom ej altidkan bårttaga den feen-
fagra mafe, inom hvilken fjelfva omennifeligheten ofta
gjömer fig, mindre feåda in uti parternas hjertan, hvar-
före man måfte betjena fig af en methode til farmin-
gens utrönande, hvilken, ehuru god den år, år dock in-
genting mindre ån infaillible.

XIII

Månne den bekjånnelfe, fom en anklagad gjör på
pinbänken år at lita uppå? Ingenting fynes hårdare,
ån at på det fåttet vilja utröna fattningen, fedan en long
årfarenhet vifat, at en nedrig rnennifeja, fom ej blyges
at utöfva de ftörfta nidingsvårk, har gemenligen en
pvanlig ftyrka, at uthärda allehanda plågor, och at de
fmårtefullafte lidelfet hårda honorft mera i fin ondfka, ån
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de röra hans finne til en upriktig bekjånnelfe. Tvärt-
om en Dygdig man, befynnerligen om han har en öm
kropps -conftkution fkulle hellre gjöra fig feyldig til
det orott man vil honom påbörda och hvartil han vår-
keligen år ofkyldig, ån at låta martera fig. Själen år
altid fvag hos mifsdådare, men kroppen år ofta här-
dig och ftark; däremot år fjälen. altid ftark hos den
Pygdige, faft kroppen kan vara fvag och ömtålig.

XIV.

Håraf kan man dömma, hvad man fkal tro om
c!en bekjånnelfe. til hvilken Konung ALEXANDER up-
-s)å pinbänken tvang fin General PHILOTAS. Denne
lade, fom Hiftorien förmäler, fått kundfkap om et

liögförråderie, fom fades vara på banen emot Konun-
gens lif; men fom de namngifne brottfiige ej voro be-
tydande, fa förteg han faken, dels at ej blottftålla f\^för någon otidig farhoga, dels ock at ej allarmera Ko-
nungen under des dageiiga nöjen. Imedlertid fick Ale-
xander veta, at Philotas haft kunfeap om någon an-
läggning emot honom, men fom faken ej befants va-
ra betydande; få förlåter han honom des tyftlåtenhet.
Men kort härefter, drefven af en ofeålig mifstanka,och
kunnande ej fördraga det flora anfeende, fom Pannenio
och hans Son Philotas hade forvårfvat fig, låt han dra-
ga Philotas til anfvar för des efterlåtenhet, famt på et
ovärdigt fatt handtera honom på pinbänken, tils han
ijelf nödgades förklara fig få brottflig, fom Tyrannen
åftundade. Håraf finnes, at hela den procefs, fom an-
ftåkes emot Philotas och Pannenio år mera et veder-
måle af Alexanders fruktan och mifstankar, ån et min-
nesmärke af förfiktighet och råttyifa.

XV.
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XV.

Undertiden gifvas få fvåra håndelfer, at en colli-
fion upkommer emellan billighet och föreferefven Lag,
då en Domare önfeade, at hellre få föllja den förra,
ån den fenare, men hans ämbetes feyldighet fordrar
annat. Cajus och Sempronius åro grannar, deras ägor
jftöta tilhopa. Cajus år en oblyg advocat, mångfaldigt
rikare, ån Sempronius, fom blott åger hvad des nöd-
torft fordrar. En dag då Cajus blådrar i fina papper,
finner han något, fom han intet fökt; han finner, at
Sempronii fader riktigt betalt til hans fader den betin-
gade köpefeillingen för den andel Sempronius nu i fle-
ra år befutit; men finner, at i denna handel år en få
kallad nullitet begången. Hvad nullitet? en fådan,hvar-
åf ondfkefulla mennifejor draga de feadeligafte fölgder,
men fom aldrig värka på et dygdigt finnelag. Cajus
ftåmmer Sempronius til råtta, och genom fina grepp
drifver honom från egendomen, och fåledes tvingar
honom, kanfee ock en tahlrik famille, at gripa til tiggare-
ftafven. Månne det icke vore billigt, at et litet fel i
proceflen, fom blifvit begångit antingen af godtrohet
eller okunnoghet, kunde på annat drågeligare fatt om-
gjållas, utan at en årlig mans hela timmeliga välfärd der-
före fkulle förftöras.

XVI.

Månge vilja, at en Advocat Stminftone för fm egen
heder fkull ej befattade fig med oråttvifa fåker; men det
är juft för hans heder fkull, nemliggn efter det begrepp,
fom både han och allmänheten gjör fig om heder, fom
han fyålft påtager fig dylika faker. Hvad heder, fager
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man, för en General, at intaga en Stad, fom år antin-
gen illa eller intet bevarad? Hvad heder for en Läkare,
at curera dén, fom ej har någon fårdeles fiukdom? Åf-
venfå lyfer en Advocats fkicklighet då måft, fom man
påftär, når han kan gifva åt en obillig fak alt feen utaf
billighet, öhi han ej fkulle påtaga fig andt-a, ån råttvi-
fa (åker, skulle Han hvarken blifva namnkunnig eller rik,
En af Ciceronis vakrafte Orationer år ju den, uti hvil-
ken han sorfvarar en man, sbm begått et rån, hvilkeb
måfte varit få mycket ftérre, fom, oaktadt Advocatens
både våltålighet och Credit, dfen brottfiige likväl blef
fördömd; En har derföre med skjål fägt om Cicero, at
en del af hans Orationer mera hedra des tunga, ån et
ådelt hjerta. Vi låmne detta dérhån, men det år vift,
at en Advocat har flera tilfållen,at vifa fin feickelighet,

utan at han befattar fig med, at drifva
öråttvifa faker.

G, A. Å.
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