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Utdrag ur Kejserlige Wiborgs
Hof-Rätts Protocoll, för den 19
Mars 1846.

S. D. Bcslöts: Som yice Lands-Kamre-
rarn Erik Johan Bäck, då lian i egenskap af
Ombud för Handlanden Ilariton Schnsckin,
cfter kallelse, i dag inför Kejserlige Hof-Rät-
fen inställt sig tili hörande nti elt Schuschin
rörande ärende, genom sin dervid, emot hitin*
tills allmänt vedertaget skick och bruk, bc-
gagnade klädscl, nppcnbarligen visat Kejserli-
ge Hof-Rältcu sidvördnad; alltså varder Bäck,
hvilken jemväl härförinnan pliktat för niiss-
aklning emot Kejserlige llof-Rältcn, i anlcd-
ning af 7§. 14 Cap. R. 8,, fälld att böta
feintio dalcr med tjugnfyra Rubcl Silfvcr, tili
jenin dclning cmcllan Kronan och Advokat-
Fiskals-Embctct härstädes. Som ofvan.

På befallning:
John Snellman.

i
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- Stormäcjtigste Allernåclicjste Itejsaret
Enllgt underdänigst bilaggde Profocolls-

Utdrag, som den 2 April blef mig lillsläldt,
bar Edcrs Kejserliga Majcstäts Wiborgs
Hof-Rätt, den 10 sistlidne Mats, fällt mig alt

Lola 24 Rubel Silfver, för det jag den dagen,
infot Hof-Rättcn, genom min dervid begagna-
de blädsel, soin ansetts vara stridande emot

derintills älliltäni vedertaget skick och brnk,
skulle hafva visat Hof-Eälteu sidvördnad.

Obelåtcn bärmcd, vågar jag, sedän böter-
ne, enligt vidfogade bevis, blifvit i Landt-
Ränlctiet ncdsallc, i djnpaste underdånighet
söka ändring.

Anmärkningsvärdt förefaller det mig först,
att det öfverklagade beslulet fattals, utan-allt
milt börande, hvarken i anledning af någons
åtal, ellet Otdförandcns ringaste crinran, så
alt jag ingenting visstc derom, förr än Proto-
colls-Utdraget rnig öfverlcmnades: bemslällan-
de undcrdånigst om icke ett siilit förfarande
strider emot laga rättegång.

Ordalagcn i Protoeollct åter, synas mig
sä stälida, att någon, vid lillfälict icke när-
varande, kundc fatla den lanka, det min kläd-
scl verfceligen bade värit sökt, emot brnbet,
ellet tili ocb med icke anstäudig. Det är af
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sadan anledning jag fördrister mig Lär oninäm-
ua, alt jag vai- klädd i en nastan ny rock, el-
lei- såkallad bonjoiu-, af (ämmeligeu fint svart-

grönt Idäde, i lifealedes mörka undcrhläder, och
i slöllor, som tl esine gång voro blankadc. Miu
känncdom i toilcltssaker går icke längre, än
att jag’ bållcr en sadan klädsel vara enlig- mcd
närvarande tids bruk, iitraiasfonc i Europa; ocb
alt samma klädsel sknlle missliaga någon, ellei-
kunna utgöra ett yltre tecken af sidvördnad
mot en Domstol, hvars anseende väl mästc ke-
ro af något hel t annat, förefaller nillt sinne
alldeles obegripligt. Jag kunde den 19 Mars,
så myeket iniudre ana det efter niin bortgång
Jnträffade bölfällandet, soin jag flere gångor
tlllfdrcnc, inför en annan division af Ilof-
Kätten, instälit mig i enabanda klädsel, ulan
någon förspord anniärkning. No vet jag sau-
uerllgen icke burn jag skail kläda mig, då la-
gini lieroni ingenting säger, Hof-llätlcn yttrat
sig endast i allmänna ord saint modejonrna-
lerne äro ytterst föränderlige ocb inkonse-
(jventa.

Att beskaffenbeten af min klädsel, vid det
ifrågakomnc tillfället, vai- sadan jag bär pfvan
«ppgifvit, väri! es Edcrs Kejse rli g e Majc-
stät liilat a mig få ulreda genom villncn,
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ncmligcn Stadens förnämsta sl.räddarc, Äldcr-
manncn Fagerlund, som förfärdigat rockcn och
Läst torde Itämiä om den är med cller mot all-
mänt vedertaget skick och hruk, Ilof-Rällcns
President Grefve Mannerheim och Ädvohat—
Fishalen Lille, som just vid min iippkomst tili
Hof-Rättcn mötle mig i yttre rummen, dervid
den scdnarc tili ta] te mig med några ord, samt
Hof-Rätls-Notarien Forssman, som var min
motfullmägtig, och protocolls-förandcn.

För Öfrigt och dä dc bland llof-Rätlcns
Lcdamötcr, hvilha dcltagit i det öfverhlagadc
Bcslutet, efter min tanka, hafva misshrukat sin
Domarc-magt samt sålunda bragt mig på li-
daude, rärdes Eders Kcjscrlige Majestät
allernådigst låta förbjelpa mig tili ersältning.

Slutcligcn vågar jag i djupaste nnderdå-
nighet anhålla, alt, sedän Eders Kejscrligc
Majestät i IVådcr pröfvat målct, få låta utgifva
alla handlingarne af tryeket.
Med djupaste undersållig vördnad, trohet och

nit framhärdar

Stormägtigsle Allernådigstc Kejsarc!
Eders Kcjscrliga Majcsläts

UuderdänigslG och tropligligsle
undersåte

Er. Jok. Bäck.
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Jag bcfnllmägtigar innebafvarcn bäraf, att
å vcdcrbörlig ort ingifva minc nndcrdåniga
besvär öfver Kcjserligc Hof-Rättens liärstädcs
dcn 19 sisllidnc Mars fattade Bcslut, att böt-m- 7

fälla inig för begagnandct af Islädscl, soin ej
sbnllc värit 1 enligliet med ällinäni vcderlagct
bruk. Wiborg den 20 April 1846.

Er. Joh. Bäck.
(L. S.)

Afskrift.

Utl Landt-Ränterict liärstädes deponeras
de tjugnfyra Rubcl Silfvcr, som bärvarande
llof-Rält, genom Beslut af dcn 19 sistlidae
Mars, fällt inig ait böta, for det jag begagnat
klädsel emot vedertaget bruls och derigenoni
sisulle hafva sidvördat Hof-Rätten; livarå om
qviltcncc anbålles. Wiborg dcn 26 April 1840.

Er. Joh. Bäck,

Deponeradc Tjugufyra Rubcl Silfver, qvit-
teres tili annotation å Lands-Kont. Wiborgs
Landt-Räntcri den 8 Maj 1846.

Säg. Rub. 24 S:r
G. F. Ahrenbcrg.

S. D. Annot, å Lands-lionlorct.
C, SS. Tavasi.

Afskriftcus cnligbet med Originalct bestyrkees
I Regislralorns stfille.

Carl von Nnmers♦
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Hans Kejserliga Majestäts Nädiga
Vilja är , alt Dess Hof-Rält i Wiberg med
underdånigt utlåtande bäröfver inkotmner ocb
dessa hatidlingar lillika åtcrställer. Hei siugfors
den 16 Maj 1840. På Nådig Befallning:

fJoh. UI. Leihin,

Stormäcjticjste Allernuditjsle Kejsare!

Sedän Eders Kejserliga Majestäf, nti
Nådig Remiss af den 16 innevarande månad,
tecknad å de besvär, vicc Lands-Kamrcrarcn
Erik Johan Bäck hos Edcrs Kejserliga Ma-
jestät i underdånigbct anfört öfver Ilof-Rät-
tens den 19 sistlidne Mars faltade ocb nti ul-
färdadt Protocolls-Utdrag meddelade Beslut,
hvarigenom Bäck, soin förstnämndc dng, i egen-
skap afOtnbud för Ilandlandcn Hariton Scbu-
schin, på kallclse inställt sig tili förkör inför
Hof-Rättcn, för det lian medolst dcrvld be-
gagnad oskieklig klädsel visat Ilof-Rälten sid-

hlifvit tili höter fäild, anbefallt Hof-
Rättcn att med underdånigt utlåtande öfver
Lcsväreir tili Eders Kejserliga Majeslät
lukemina, så bar Hof Rättcn, vid fullgörandet
af denna Eders Kejserliga Majestäts Nå-
diga befallning, ansett sig böra, tili närmarc
utvccklandc af grunderne för det öfvcrklagade
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Bcslntet ocb Vcderläggande af bvad vice Lands-
Kanircraren Bäck emot detsamina i de under-
dåniga besvären aufört, hos Eders Kejscrli-
ga Maj es lät i underdånighet anmäla, att Bäck,
hviikeu ifrån den tid Hof-Rälten bärstädes in*
rältadcs, under en följd af flere år, såsom
Fullmäklig för Parter tidt och ofta uppträdt
inför Hof-Rälten, dervid ailtid värit klädd i
öfverensstämmelse med det bruk soin för per-
soner af bans sambälls—ställning såväl nti dy-
like fall vid Landcts kögre Bornsfolar som ock
cljest i allmänna lefvernet är vederlaget, eller
i såkallad frack, 1nti 11 dess lian en gäng, kort
före ofvanuppgifnc dag, i nyssnämnde egen-
skap, inställde sig för Hof-Rälten, dä in Pleno
sammanträdd , med så beskalfad klädscl som i
besvären omförmäles, hvilkct Hof-Rälten lik-
väl ulan anmärkning, blott för den gången
öfvcrsåg, under förntsältning af någon oupp-
såtlig anlediiing dcrtill; men enär Bäck seder-
mera sagde dag, den 19 Mars, å nyo pä ena-
banda sätt bärstädes upplrädde, trodde Hof-
Rälten detfa bans beteende så myeket mora pa-
kalla laga näpst, som Bäck lillförene flcrfall-
diga gånger, nti skrifter, dem lian förfaltat och
tili Hof-Rälten ingifvit, genom anstötligt skrif-
sält visat Hof-Rättcu missaktning ocb dcrförc
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äfvcn Llifvit plihtfälld, senast elon 10 Maj
sistförlidnc år medclst Beslut, hvilhct Edcrs
K cjserl iga M a j estä t, i anledning afBächs an-
förde underdåniga besvär, uti Nådigt Utslag
den 9 dcrpåföljde Septembcr gillat, saint hans
afsigt alt numera i anförd matto ä annan väg
ostraffad få förolämpa Hof-Rätten således syn-
tes tydlig; och vågar llof-Bällen hoppaa sig
bafva härigenom ådsgalagt att Hof-Rätten vid
den t frågavarande ålgärden, tvärlemot hvad
Bach bos Eders Kcjserliga Majcstät nog
oshichligt velat antyda, värit ledd liha litet af
något ömtåligt småslnnc som af ensbilt ovilja,
ulan af full öfvcrtygelsc om nödvändighcten
att, för oeftcrgilligt bibehällaude af Hof-Rät-
tens anseende, stäfja det öfvcrmod Bach, så-
som sahdrlfvarc i alhnänhct-och äfvcn nti fö-
revarande fall, ehuru i en shenbar obctydlig
omständighet, nppenbarat, hvilhcn sinncsartbos
honom vidare beviscs deraf, alt Bach ähnu, ef-
ter erhållen del af Hof-Rättens öfverhlagade
Beslut, tili trotts deremot, den 50 nvssvihnc
April, på saninia sätt som redan omnämndt är,
mot Hof-Rätten sig ytterligare förgått och
derföre jcmväl Llifvit tili cnahanda ansvar fälld.

De härstädes förda Protocoll i ärendel bi-
läggas underdånigst jcinlc del Rcmisshandlin-



11

garne åtcrstallas mcd undcrdänig anmälan, att
nndertechnad Presidcnt uti s ai;ens afgörande i
Hof-Rätlcn ielie deltagit; och Hof-Rätten fram-
Lärdar mcd djup undersåtlig yördnad, IroLet
och uit.

Stormägligste Allernådigste Kejsarc!
Etlcrs Kejscrliga Majestäts

underdånigste, tropligtigste
tjenare och undersätef.

C. G, Mannerheim.
Anton Er. Fagerström. N, E. lianchen.
J. F. Selin. Viet. Furnhjcltn. Viet. Federley.

Hear. F ab, F loin an.
Wihorg den 22 Maj 1846.

IV:o 615.
Tili Ha n sK cj s c r 1i g a M a je s t ä t, underdånigst.

År 1846 den 19 Mars, när-
varande å Kejserlige Hof-Rät-
ten: Hof-Rälts-Råden Fager-
ström, Rancken och Selin samt
Åssessorerne Furuhjelm och
Federlej.

Förcdrogs en af Handlaude-Enkan Ahu-
lina Scbuscbin och hennes son llandlauden
Fcodor Schuscliin undertccknad, tili Kejserlige

3
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llof-Rättcn ingifvcn skrift, livarjemtc «le, som

lonit, på ncdsalt revision s skilling, nnma II sig
vara siunaile alt, i enliglict nied sladgandet i
1 §. 50 Cap. 11. 8,, tili Hans Kcjserliga
AEajestiits JVådiga pröfning i undcrdåiiiglict
draga llof-Rättens den 9 sistvikne Deeeinber
gifna Dom nti vädjadc mälct emcllan Hand-*
lauden Ilarikin Sclmscliin, kärande, samt Aku-
lina O eli Feodor Schusekinj svarande, ähgåen—-
de dessß s isinänindes förpliklandc alt dcltaga i
Lclfllningeii at‘ atskillige deras ocli kärandens
.geinensamma I>o åsamkade sknlder, i följd af
Kejscrlige Hof-Rätielis dem meddclade fore—-
skrift, inlcttina borgen fiir den kosfilad och
skada Haas Kejserliga Majcsläl i IVådci*
kaa kanna sökanderne skyldige att i sakea
galda, uthändigad af Hof-Rätts Notarien Os-
car Victor Tudecf och Hof-Rätts Extra
len Gustaf Ludvig Mollerus; bvarhos sokani
(keine ankalla om lieviä öfver fullgjorde ålig-
ganden ocb vidarc föreskrift i afseende å det
tilltänkte underdåniga andrings sökandet.

Eftci* det dennä skrift tned derlill böran-
de liaiidliilgar blifvit upplast sanil liär anteck—-
nais alt Ilof-Ralls-Råden Fager tröin ocli Fö-»
lin samt Asscssorerne Furuhjelin ocli Baron
Lylicckcr öfvervaril inålet då delsainma bar-
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slädes afgjordes, fann Kejserligc Hof—Balien
nöiligt alt öfver tien iiilemnade borgesskriften,
i närvaro ai' sökandcrnes ombud, Hof—Bätls
Aktuarien Wilhelm Forsman, h ora Ilarilou
Scbuscliins i Saken begagnade FuHniägtigv vice
Ennds-Kamreraren Erik Jollan Bäck, hvarföi-e
och soin Jesse ornbud, hit kallade, mi jemväl
anmältes vara i Kejserlige Hof-Bättens för—-
inak lillsläifes, dem leoi nad es förelräde, dä vk—-
cc Lands-Kainrerarcn Bäck tijlkännagaf sig
emot ofvanbcrörde borgesskrift ej hafva något
alt erinraj derå Fnllmäktige afträddc, satut
Asscssoren Furnlijcim, soin refererat måiet,
först yttrade sig; alt cmedan någon anmärk-
ii ing icke blifvil gjord emot de n i förcstående
matto ingifnc borgen; ty och då sökaiidcrne
Akuliua och Fcodor Sehusebin äfven i öfrigt
fullgjort hvad dem tili iaktlagaadc värit före-
skrifvet, si.ulle, enligt Assessorns lanko, bc-
yis derolVer sökanderne mcddela-s, för alt bi-
logas deras tilllänkta underdåniga ändrings—-
ausökning, hvilken, jemle Ilof-Kältens Hoin,
bordc å den vedin ui satte instäMelse dagen,
Onsdagen den åttonde (8) nästkommande A-
pril, före klo ekan toif pä digen, tili Regl-
slralors-Kuiitoret i Kejserliga Senatens för
Finland Jusllli;e-I>epartcmeiit ingifvas, säframt
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söbandernc ville liafva sin taian emot Kejser-
iige Hof-Rältens Dom förvarad.

Ä ofvannUnmde tid ocb ort ägde jcmväl
vederparten Hariton Schuschin sjclf cllcr gc-
nom Oinbud sig infin na, for att den underdå-
niga ändrings ansöbningen, tili bcniölandc emot-*
taga, i fall lian ansåge sådant för sig nödigt.

Hof-Rätts-Rådcn Selin ocb Fagerström
insläindc, bvar i sin ordning, i del yltrande
Assessorcn Furubjelm afgifvit.

Ocb sball ärendet communiceras Assessorn,
Ra ron Lyhecber samt hans utlålande inbemtasj
derå underlccbnad, soin tillsades derom besörja,
efter en slunds förlopp, anmälte sådant liafva
sbett ocb alt Baron ocb Assessorn värit ense

med dem af Kejserlige Hof-Rältens Lcdaniö-
ter, hvilka redan sig yttrat.

Sbolandc Protocolls-Utdrag uppsältas ocb
efter anslag utgifvas; ocb blef Canccllistcn
Gustaf Grotenfelt, härvid föreballad, förstän-
digad att, i Aubtuariens sialle, i ordning ställa
Abien i målet, öfver densamnia npprälta rotel
och ulskrifva det härstädes i saben förda Pro-
tocoil, för att tili Hans Kejserliga Majc-
slät i underdänigbct insändas.

För öfrigt och soin Assessorn Federlcy
ausäg vicc Lands-Kainreiaiu Bäcb, da haa i
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egcnskap af Ombud för Handlande» Scbusebin
inför Kejscrlige llof-Rätten inställt sig tili
Lörandc nti ofvanborördc Scbuschin rörande
ärendc, bafva gcnom sin dervid, emot kilin-
tills allmänt vcderlaget skick ocb bruk, bc-
gagnade klädscl, uppcnbarligen visat Kejscrlige
llof-Rätten sidvördnad; alllså vardt Bäck, iivil-
ken jemväl bärförinnan pliktat för rnissaktning
emot Kejscrlige Uof-Rätten, af Assessorn., i
anlcdning af 7 §. 14 Cap. R. 8., fälld alt
böla feratio dalcr ellcr tjugnfvra Rnl)el Silf-
ver, tili jenin delning emellaii Kinuan och
Ad vokal-Fiskals Embctet bärstädes.

Assessoren Furuhjciiu samt llof-Rälts-Rä-
den Selin ocb Ranckcn voro Lärom, hvar i
ssn ordning, euse racd Assessoren Fcdcrley.

Hof-Rälts-Rådcl Fagerström ansåg för sin
del viec Lands-Kamrerarn Bäcks i fråga korn-
nc beteende icke vara af den beskaffenbet alt
ban derförc borde tili ansvar fällas.

I cnlighet nied llesta rösterne skall jem-
väl Protocolls-Utdrag, innefattande sådant be-
slut, Assessoren Federleys yltrande upplagcr,
nppsiittas oeb i bref tillsiindas Guvernören Lär
i Länet, för att tillställas viec Lands-Kamrc-
rarn Bäck emot bevis ocb äleeknad lösen, soin
Gnvernören anmodas alt sedän tili Kejscrlige
Hof-Räfteu inskicka. jn fideie:

John Snellman.
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År 1846 den 22 Maj, närva-
rande i Kejserlige Hof-Rälten;
Hof-Rätts-Råden Fagerström,
Rancken och Selin samt As-
sessorernc Furuhjelm och Fe-
derley.

Förcdrogs Hans Kejserliga Majcstäts
IVädiga Rcmiss af tien 16 innevarande manad,
teeknad å dc besvär vice Lands-Kanircrarcu
Erik Jollan .Bäck lios Hans Kej scr 1i g a Ma—-
jestät i undcrdänigbct aufört öfver Hof-Rät-*
tens den 1{) sistlidne Mars faltade och nti ut-

färdadt Protocolls-Utdrag nirddrlade Beslut,
hvarigcuom Bäck, som nästnämndc dag, i egen—-
skap af Ombud för Handlanden Harrloti Schu—-
sekin, på kallelsc inställt sig tili förkör inför
Hof-Rälten. för del lian medclst dervid be—-
gagnad oskicklig klädsel visat Hof-Rätlcn sid—-
vördnad, blifvit tili böter fälld'; nti bviiken
Rerniss Ilof-Rätlen anbefallcs alt mfd undor-
dånigl ullätande öfver bcs\ ären tili Hans
Kejserliga Majestät inkonvina.

Sedän Reniisshandlingarne blifvil nppläs—-
te, yllrade sig Assessoren Fcdcrley ocb abc—-
ropade imderdånlgst llof-Rällcns öfvcrklagsde
Beslut samt bvad dc uudcrdåniga besväreu oin
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Ucskaffcnlieten af bcsväfahdetis viti ifrågafcom-
ne tili Tälle begagnade klädsel uänuarc upp-
dagade.

Assessoren Ftirulijelni ansåg sig böra, tili
härmare utvccldande af grunderne för del of—-
verklagade Beslntct och vederläggande af hvad
vice Lands-Kamrcraren Bäck emot delsamma i de
underdäniga besvären atifört, lios lla ns Kejser-
liga Majestat i underdänighet anmäla, alt
Bach, hviikrn ifråu den lid Hof-Bätlen kär-
städes inrättades, tinder en följd af flerc år, sä-
som Fnllmäktig för Parter tidt och ofta nppträdt
itiför ilof-ilätlcn, dci“vid ailtid värit l.Jädd i
ölVerensstUmmclsc med det bruk soin för per-
soner af lians sambäils—slällning såväl uti dv-
likc fall vid Landcts liögre Domstolar soin ock
cljest 1 allmaQna lefvernet är vcderlaget, cller
i .såkallad frack., intill dess hänen gång, kort
före ofvannppgifuc dag, i nyssnämnde egen-
skap, inställde. sig .för Hof-Rällen, då in Plcno
saoimanträdd ,

med så beskaffad klädscl soin i
besvären oinförmäles, favilket Hof-Rätten !ik-
Väl ienuiade olan anrnärkning oeh Assessoren
för sin del bliilt för den gången öfversåg,
liiuler förnlsätlning afnågon ouppsatlig nnled-
ning dertill; men enär Bäck sedennera sagdc
dag, deu 11) Mars, å nyo på cnalianda sait
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Lärstädes npplräddc, trodde Asscssoren della
bans beleeilde så myeket mer pakalla laga näpst,
soni Bäck tili förene flerfalldigc gånget-, nti
skrifter, tieni lian författat ock tili Ilot- ISät len
ingifvit, genom anstötligt skrifsätt visat llof-
Bätten missaktning- och derföre afven Llifvlt
pliklfälld , sednast den 10 Maj sislförlldnc åf
mcdelst Bcslul, kvllkct Hans Kejserliga
Maj estät, i anlcdning af Bäcks anförde uu-
derdåniga besvär, uli Nådigt Utslag don 9
dcrpåföljdc Seplember gillat, saint bans afsigt,
alt nnmera i antoni malto å annan väg ostraf-
fad få förolämpa Hof-Rättcn, sålcdes syntes
tydlig; och vågade Asscssoreu koppas sig baf-
va bärigenom ådagalagl att Asscssoreu vid den
i frågavarande åtgärden, tvärtemot hvad be-
sväranden Bäck hos Hans Kejserliga Ma*
jestät nog oskickligt velat anlyda, värit ledd
lika litet af något ömläligt smäsinue soin af
enskilt ovilja, otan af fnll öfvertygelse nm
uödvändighclen att, för oeftergifligt bibebäl*
lande af Hof-Rattens anseende, släfja det öf-
vermod Bäck, såsom sakdrifvare 1 allmänbct
ocb äfven nti förevarande fall, eliuru ien
skenbart obcfydlig omständighet, nppenbarat,
bvilken sinnesart hos bonoin vidare bcvisades
dcraf} alt Bäck ännu, efter crhällcn del af Hof-
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Rättens öfverklagadc Bcslut, tili trotts derc-
mot den 50 nyssvikne April, på samma sait
soin rcdan oinnämndt är, mot Hof-Rätten sig
ytlcrligare förgält ocli dciTöre jciuväl klifvit
tili cnahandu ansvar fälld.

Hof-Rätls-Rådcn Selin ocli Ranckcu förc-
nadc 'sig med Asscssorcn Fnrulijelm.

Hofßätts-Rådct Fagerström åberopade i
undcrdåniglict siu vid ärendcts afgörandc ytt-
rade inening.

Skolande underdänigt utlåtande uppsätlas
i enliglict med flesta röstcrne ocli jcmte Rc-
niissliandlingarne samt de i ärcndct liärstädcs
förda Protocoll tili Hans Kcjserliga Majc-
stät insändas rncd underdånig anmälan, att
Presidenten, Grefve Mannerheim, soni äfvcn
komine att sagdc utlåtande undcrskrifva, utl
sakcus afgörandc ej dcltagit.

In fidem:

Gust. O. Grotenfelt,

1846 den 12 Juni, samman-
trädcle nti Kejserliga Senatens
Juslitiae - Depar tement: Y erkeli-
ge Stats-Råden Friherre von Ko-
llien och Jägerhorn, Stats-Rådet

3
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Forsman, Hof-Rälts-Rådet Fri-
horre Rehbinder samt Referen-
darie-Secreleraren Edelheim.

Förcdrogos dc hesvär förre vicc Eands-
Kamcrcraren Erik Johan Bäck i nnderdånig-
licl anförl öfvcr Hof-Bältcns i Wihorg dcu
:I9 nästvikne Mars faltnde Bcslut, hvavigenom
llof-Bältcn, för det vice Lands-Kamereraren
Back, soin i egenskap af Oinhiui för Hand-
ia nd en Hariton Schuscliin, på kallclse sagdc
dag inställt sig inför liof-Rättcn för att Löras
11 1 i ett Schuscliin rörande ärende, genorn sin
dervid, emot lii (iti tiils allinani vcdertagel hmk,
hogagnade klädsel, uppcnharligcn visat Ho f*
Balien sid vördnad, fälll Bäck, hvilkcn förnt
pliklat för missaktning emot Hof-Rättcn, atl,
i förroågo af 7 §. 14 Cap. B. B. höta femtio
daler med Tjngufyra Buhel Silfvcr, tili jemu
delning cmcllan Kronan «ch Ad vokat-Fiskals-
Emhctet i Hoi' Balien; nti hvilket Bcslut vice
Lands-Kamercraren Bäck, soin hilagt hevis der-
öfver, alt lian nti Wihorgs Läns Bänteri ned-
salt förenämnde honom ådömde höter, om än -

dring i nndeidånighct anliällit; 5 anlednirig
hvaraf Hof-Ratten med alfordradt uiiderdånlgt
ullålunde inkonunit.

Ilandlingarnc nppläslcs: derå Kejscrli ga
Scnatcu fann klagandcn vice Lands-Kamcrcra-
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rcn Bach iche hafva förcbragt shäl tili ämli-ing
1 lluf-Riillciis ofvanberörde Bcslul, hvarföre
viti dctsanuna homme att förblifva; ocli ville
i öfrigt Kcjscrliga Srna.tcn bifalla vicc Lands-
Kamcrerarcn Bächs u(i de nnderdåniga bcsvä-
rcn gjorda anhållan, alt få lill trychning bc—-
fordia liandliiigunie i niålet; i följe livaraf Bach
a>de aumäla sig å Rcgislrators-Contoret af det—-
ta Dcpartemcnt, för alt uppä cgel föranstal-
tandc, undcr Registratorns' tillsyn och å dc ti—-
der, då ban rnligt sin liisiisi-lion bör der vara
tillstädcs, låta äfskrifva dc lill della mål hö-
randc handiingar, hvilha dcreflcr nti afshrifler,
tili enliglicteu med originalcn af Rcgistralorn
beslyrhic, bordc tili vicc Lauds-Kamereraren
Bach ulgifvas.

I enlighet härmed shulle Utslag uppsältas
ocb ulfärdas. In fidem:

Richard de la Cliapelle.
Förcstående afshrifters rihliglict beslyrhcr:

Helsingfors, å Rcgistrators—Koiiturct i Kcjscr-
liga Scnalcns for Finland Justilise— Departe—-
uient, den 10 December JB4G.

(i A. MclUn.

Arbclslius-afgifl 550 kop. s:r
Antcckuadt. linat Munch.
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II-

Utdrag ur Kejserlige Wiborgs
Hof-Rätts Protocoll, för den 30
April 1846.

S. I). Beslöts: Soin vice Lands-Kainerc-
rarcn Erik Johan Bäck, livilkcn af Kejserlige
Ilof-Rältcn, mcdclst bcslut, utfärdadt 1 Pro-
tocolls-Utdrag den 19 sistvikne Mars, soin den
2 innevarande månad honom lillslällts, för det
Bäck, då lian förstnämndc dng inför K ejscrli-
gc 110 f-Rätten inställt sig tili hörande nti ett
af honom, såsom Ombud, Lärstädes bevakadt
mål, genom sin dervid, emot ällinäni vcdcrla-
get skick ocb brnk, begagnade kläclsd, uppen-
barligcn visat Kejserlige llof-Rällen sidvörd-
jnad, blifvit fälld att plikta Tjugufyra Rubel
Silfver, della oakladt, enär Bäck, i cgenskap
af Fullmälttig för -Herr General-Majoren ocb
Riddaren Nieolai Wolscliinski, nti vädjadc
målet emcllan bonom, å cna, samt Tilulair-
Rädet Wladimir Kudrävtsolf med flere, på
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andra sidon, pä upprop, i dag infunnit sig in-
-I'ör Krjserligc llof-Rallcu, för alt iiltaga Kcj-
srilige 110f- Itli Ilen s Dom i näslbcrördc mål,
tili trolts af Kejserligc llof-Rättoiis oniför-
inältc bcslut beg.iguat enaltanda Mädsel; alllså
varde.r Back, för dcn af honoin Kejserligc Huf-
Rättcn sålunda visadc niissaktiiing, mcd aulcd-
ning af 7 §. 14 Cap. R. 8., fälld att l>öta
Femtio daler ined Tjugufyra Rubcl förenämn-
de mynt, tili jemn dclning cnicllan Kronan
och Advokat-Fiskals-Embctet härstädcs. Soin
ofvan. Enligt befallning:

Nils Grotenfelt

Stormäyticjste Allcrnudiysle Kejsare!

Genorn bilaggde Protocolls-Utdrag barjag
blifvit underrättad, att Edvrs Kejserligc
Majcstats Wiborgs ilof-Räll, den 50 sist-
lidnc April, fällt mig att böta 24 Rnbcl Silf-
ver, för det jag den dagrn infunnit mig inför
Ilof-Rältcn rncd begagnande af enabanda kläd-
sel soin den 19 förutgångnc Mars, livlll.cn
blädsri llof-Rätfcn då förhlarat vara emot all-
mäut vedertaget skick och bruk.

Obrlåtcn bärmeil, vägar jag, sedän bölrrnr,
cnligt vidfogadr bcvis, blifvit i Landt-Ränlrrirt
ucdsalte, i djupaste undeidäiiigbcl söka ändring.
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Det är sanning, att jag dcmic gång bar
närä nog Sainina klädcr soin förra gångcn, nem-
ligcn rock oe!i bcnkläder af Ilot svart ellei'
svartgrönt kladc, endast mcd skillnad af svart

sainincts-väsl, i slällct för ett siilit plagg af
annat mörkt tyg. Jag trodde med denna äll-
it ring liiiina än närmarc tili allinänna brnket,
inen Kejserligc liof-Rättcn bar sett aniiorlim-
da, ntan alt änduek bellcr nu bcstämdarc nt-

tryr.ka, livari min så lieska tTad e klädsel voro
stridande emot ällinäni vederlagct skick ocb
brnk På det sait Döinslntel im lydcr, kan
man bötfällas för bviiken klädsel suin heisi, ly
brnket är ickc alldeles ällinäni lika oyb än
iniinirc oföränderligt. Oin bvarje Domstol i
Lämlei företoge sig', hvil li et lätt kunde burnia,
i f.ill förevarande exempel gillas, alt sålimda
vilja göra sin känuedom af brnket tili
se förParler, så sknlle derigenom uppstå myc—-
ken anlcdning tili förvirring ocb förföljclscr.
Lagcn fråntagcr dessutoin ickc privatmamicn,
susom jag är, rätligbelen att kläda sig efter
eget bebag, såvidt det ickc sker emot anstän-.,
diglict.

Ilof-Rätten antager för öfrigt i sitl förra
lieslut, alt jag, genoni den säluuda begaguadq
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klädscln, nppcnbarligcn visat Hof-Rälten sid-
vimlnad, satut i det im öfvcrklagadc, atl jag
likaså visat missaktning. Mig är sadant oinöj-
ligt att insc, i synnerhet dä jag nti C a 7 ars
tid härförinnan många. gångor stått inför Ilof—
Rätten i enahanda klädsel, stundoin tili neli
nled i sänire, ulan anmärkning. Älitt ogrt
inedvefande säger besläindf, alt jag salmilla icke
sidvördat Hof-Rälleni, cllcr ens kunnat göra
det genom min klädsel; och Eders Kejsei“-
ligo Majestät värdes IVådigst antaga, att E-
ders Kejserlige Majestäts flof-Rätt ej för—-
mår se i mitt ime, eller bör slnta derlill, enäf

yllre teeben saknas, samt förly lika IVådigt be—-
fria mig' från de ådömdc dryga böterne.

Om del möjligen skullc motsägas, att min
kladscl, vid det ifrågakonine tillfället, var sa-
dan jag bär ofvan beskrifvit, anbällcr jag un—-

derdånigst, alt vid någon Domstol kärslädcs,
tili bestyrkande af niin uppgifts riktighet, få
cdeligen afiiörda vice Lands-Secrctcraren P.
E. O liruami och Landt-Ränlniästare—Adjoinlcn
C. J. Herlz, livilka på en gång med mig voro
nppe i Hof-Eällcns rum.

Lika underdånigt vågar jag anbålla, alt sedän
Eders EejserUge Majestät i JVäder pro f-
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v:it niålct, få låla från tryckct utgifva alla
bandlingarne.
Med djnpaste vördnad, Irobct ocb uit fram-

iiärdar inlill dödsstundcn
Siormägligste Allernådigsle Kcjsare!

Eders Kcjserlige Majestäts
underdånigste och tropligligste

nndersåte ,

Er. Jok. Back.
Inncliafvarcn bäraf befullmägtigas, att in-

gifva och i öfrigt bevaka minc undcrdåniga
bcsvär öfver Kcjserlige Hof-Rättens bärstädes
dcu 50 sistlidnc April, tnig obördan, faltadc
Rcslut, alt bölfälla mig för det jag den da-
gen, inför Hof-Rättcn, skall värit lika klädd
som den 19 derförutgångne Mars, ocb hvari-
genom Hof-Rättcn funnit sig inissaklad. Wi-
berg den 50 Maj 1846- Er. Jok. Back.

Afskrift.
Ull Landt-Räntcrict bärstädes deponeras

Tjugnfyra Rubcl Silfvcr, säsoin böter, bvar—-
tili Wiborgs Hof-Rätt den 50 sistlidnc April
fällt mig, för det jag den dagen inför Hof-
Rättcn begagnat enabanda klädscl soin den 19
derförutgångne Mars, ocb hvarigenom Ilof-
Rältcn skall funnit sig- niissaktad; hvarå såle-
des om qvitteuce anbälles. Wiborg dcu 23
Maj 1846. Er. Jok. Bäck,

Sägcr 24 Rubcl Silfvcr.
Rötcsiucdcl.
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Dcponerade Tjugufyra Rubcl Silfver qvit-
tcrcs tili annolation å Lands-Kontorct. Wi>
borgs Landt Räntcri dcn 29 Maj 1846.

Sägcr 24 Rubcl Silfver.
G. F. Ahrenberg.

S. d. annot, å Lands-Kontorct.
C, H. Tavasi.

Afskriflens riktighct bestyrbcr. Helsing-
fors, å Registrators-Kontorct i Kejscrliga Sc-
natens Juslitiaj—Departenient, dcn 51 Angusli
1846. 1 Registratorns sialle.

G. F. Sourunder.
Hans Kejscrliga Majcstäls Nådiga vil-

ja är, att I>ess Hof-Rält i Wiberg bäröfver
infordrar vederbörandes nndcrdåniga förblaring,
ocli denned, jcinteEget underdånigt utlålandc,
dessa ocli öfriga liandlingar i inålet, tili Hans
Kejscrliga Majeslät iukommer. Helsing-
fors, dcn 6 Jimi 1846.

Pä IS'ädlg Befallning:
Knut Munch,

Stormägtigste Allernudigsie Kejsare!
Tili nnderdånig åtlydnad af Eders Kcj-

s e rl iga M a j c s lät s Aådiga befallning i Remiss
af dcn 6 niistlidne Jimi, tccknad å de besvär
vicc Lands-Kamcrcrarcn Erik Joban Bäck hos
Eders Kejscrliga Maj estät i underdånigbet

4
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an Fort öfvcr ITof-Rättens dcn 50 sislvilaie A—-
pril utfärdadc Bcslnt, bvarigcnotn Bäck, för
Hof—Rätten visad missahtning, blifvit tili an-

svar fulld, liar Hof—Rätten infordrat Advo-
liat-Flskalen Anders Johan Lillcs tili Eders
Kej serl iga Ma j estät ställda underdåniga för—
Islaring öfvcr besvärcn , och fär nti densannna,
tillika med . Remiss-Abten tili Eders Kej—-
scrliga Majcstät i nnderdånigbct insända,
livarhos Hof—Rätten i afsecndc å anbefaldt
cget utlåtandc, underdånig-st bilägger de vid
faltandet af otnförniäitc Beslut och no vid Rc—-
missliamllingarncs föredragning 1 Hof-Rättcn
förda Protouoll.

llof-Rällen frarnbärdar med dj n p mider—-
sållig vördnad, trobct och nit,

Stormägtigslc Allcrnådigstc Kejsare!
Eders Kejserliga Majcsläts

underdäiiigste och tropHgtigstc
tjenare och undeisäter,

A. F. Munch, Joit. Er. Bergbom.
C. E. Cedercreutz.
C. E. Lybccker:

Victor Federley,
H. H iirnhjclm.

(L. S.)
Victor Tudccr.

Wiborg den 8 Juli 1810
N:o 790.

TillllansKcjserligaMajcstät, undcrdånigst.
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Stormägliysle Allernådigste liejsare!
I afsccndc å mig aifordrad förklaring i

anlcdtiing af de bcsvär, vice Lands—Kainrcra-
ren Erik Julian Bäck Los Eders Kejserliga
Maj estät i underdånigliet anfört öfvcr Hof-
Rättcns den 50 sistlidne April fattade och nti
utfärdadt Prolocolls—Utdrag nicddclade Bcslut,
bvarigenoin Bäck, för det hän, soin af Hof-
Bätten mcdelst Brslut den 10 förulgängnc
Mars fällts tili böler för Hof-Bälten visad
sidvördnad genom nyttjad klädscl emot veder—-
tagcl skick och bruk, furstnämnde dag, då
Bäck i egenskap af Fullmägtig för General—
Maj oren neli Biddnren JV ico lu i Wolsckinski
inslälll sig för Hof-Bälten, begagnat enalianda
klädscl neli derigenom ytterligare visat Hof-
Bälten inissaktning, blifvit tili ansvar dömd ,

får tili Eders Kejserliga Majestät jag i
undcrdånigliel öfvcrlcmna om icke, enär Bäcks
afsigt alt säliinda visa Hof-Bä tten sidvördnad
är så niyckel mera uppenbar, soni lian, clmni
underrätlad om Huf-Bältens den 10 Mars vid—-
tague älgärd , likväl den 50 April på satuina sätt
sig cinolHof-Bälten förgåll, dctöfvcrklagade Be-
slulet kunilc i Aådcr fastslallas; neli jagframhär—-
darmed djup nndersätlig vörduad, Irolietoch uit,

Slormägligste Allernådigstc Kcjsare!
Eli ci's Kejserlijya Majest a ts

alierunderdänigste och troptigtigste
undersäte.

A. J. Lille.
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1816 den 30 April, när-
varande å Kejserlige Hof-Rät-
ten: Herr Presidenten ocb Rid-
daren Grefve Mannerheim, Hof-
Hof-Rätts-Rådet Munck, samt
Assessorerne Bergbom, Baron
Cedercreutz och Wärnhjelm.

Sedän undertecknad Cancellist på bcfall-
ning vidtagit Protocolls-föringen och Notaricn
Tudeer, i anscendc tili Secretcraron Flomans
jafvighet i nedannäinnde mål, Secreterare-be—-
fattningen, utgafs, cftcr intaget anslag ocb
skedt upprop, Kejserlige Hof-Bättens Dow i
vädjade målet, eincllan Titnlair-Rådet Wladi-
mir Kudrävtsoff med flere, genom Laini l-Bäiull-,

mästare Adjointen Carl Johan Hertz, å ena,
samt Gencral-Majoren och Biddaren IVieolai
Wolschiiiski, genom ■yicc Lands—Kamcreraren
Erik Johan Back, på andra sidan, härstädes
ömsom käraude och svarande.

Vederbörande inställdc sig oeb utflngo
livar silt exemplar af sagdc Dom, derå de af-
träddc; bvarefter, i anledning af väekt fråga
inom Kejserlige Hof-Rättcn om ickc viec
Lands—Kaniercrarcn Bäck, soin viti omföruiälte
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npprop 11> fail■■ sig klädd i sakallad bonjonr—-
rock, för sin Kejserlige Hof-Rältcn dymcdelst
visadc missaktning vorc tili ansvar förfallen,
Assessorcn Wärnbjelin, vid den Lärom yppadc
skiljaktigbel i nieningarne, sig utlät: att soul
vire, Lands—Kamererarcn Bäck, iivilken af
Kejscrligc Hof—Rätten, medelst liesioi, ulfär-
datit i Protocolls-Utdrag, den II) sistlidne
M ars, som den 2 innevarande månad liononi
tillställts, för det Bäck, då lian föratnämnde
dag inför Kejscrligc Hof—Rälten instäi 11 sig
tili hörandc nti ett af liononi , såsoin Oinbnd,
liärstädes bevakadt mål, genom sin dcrvid,
emot ällinäni vcdcrlagct skick ock bruk, bc—-
gagnade klädscl, uppenbarligcn visat Kcjscr—-
lige Hof-Rätlen sidvördnad , blifvit fälld att
plikta Tjugufyra Rubcl Silfver, delta oai.tadt,
enär Bäck i dag infunuit sig inför Kejscrligc
Hof-Rätten i ofvanbcrördt afseende, tili trots
af Kejserlige Hof-Rättcns omförmällc Bcslut,
begagnat enalianda klädscl; alltså vardt Bäck,
för den af liononi Kejserlige Ilof-Rällcn sa-
llimia visade inissaktning, af Asscssoreu, med
anledning af 7 §. 14 Cap. R. 8., fälld ali

böta Fcmtio dalcr med Tjugufyra Rnbel före-
nämndc mynt, tili jenin delning cmellan Kro-
nap ocb Advokat-Fiskals Embctct Lärslädcs.
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Assessoren Baron Ccdcrcreulz var cnse
med Assessoren Warnlijclm.

Assessoren Bergbom ansåg sig förbumlcn,
ali, sedän fråga blifvit väckt om ansvar å vice
Lands-Kamererarcn Bach för visad sidvördnad
emot Kejserlige Hof-Bätlcn, oaktadt påslåcudc
derom ej blifvit gjordl, deröfver äfven yttra
sig ocb förmältc: alt soin Assessoren fanu vice
Lands-Kamereraren, bvilken numera ickc vorc
i tjenst ocb såledcs ej ägdc någon bcsUimd
klädcdrägt sig föresbrifven, genom det an-
märkta förhållandet att ban inför Kejscrlige
lluf-Bätten inställt sig klädd nti en sakallad
bonjour—rock, enär såväl delta plagg som den
öfriga bcklädnaden voro snygga ocb fuilkom-
ligl ansländiga, ieke bafva gjorl sadan afvikel-
sc från tidens i allmänua sammanlefnaden vc-
dcrtagna brnk, alt Kejscrlige Ilof-Bättons vär-
digbcl, cnligl Asscssorens åsigl, knnde, anscs

vara af liononi derigenom I'örnärmad; alllsä ocli
da Kejscrlige Hof-Rällens utfärdade Protocolls-
Ltdrag, bvarigenom viee Lands-Kamererarcn
Bäck förut blifvit för begagnandet af otillbör-
lig klädsel införKejscrlige Ilof-Bällen tili bö-
ler fälld, ej utvisade alt del värit en rock af
omförmällc beskaffenbet, som af Kejscrlige
ilof-Bällcn med ogiliandc ansells oeb för bvars
nylljaude inför Kejscrlige Hof-Kältcn hau så-
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ledcs bordt taga sig tili vara, bvadan afsigtlig
missnktning' af Kej serligc Hof-Rättcns Bcslut
ej li cl lei* kuiulc läggas lionom tili last, ansåg
Assessoren för sin del vicc Lands-Kamerera-
rcn Bäcks betcemle i förevarande fall ej vara
sådanf, att hau vore dcrföre tili ansvar fallen.

Hof-Rätts-Rådct Munek, äfvensom Hcrr
Grefvcn ocb Presidcnlen, instäinde nti den af
Assessoren Wärnbjelm yttrade mening.

I cnlig-liet med flcste röslcrne skall Pro-
tocolls—Uldrag uppsättas ocli i bref tillsändas
Giivernören öfvcr "Wiborgs Län, för att täil-
ställas vice Lands-Kamercraren Bäck emot be-
vis saint ålccknad lösen, som Giivernören an-
modas att scdan tili Kejserlige Hof-Rättcn in-
sliieka. In (idem:

Nils Grotenfelt.
1846 den 8 Juli, närvarande

å Kejserlige Hof-Rätten: Hof-
Rälts-Rådet Munck samt As-
sessorerne Bergbom, Baron Ce-
derereutz, Federley, Baron Ly-
becker ocb Wärnhjelm.

IVotaricn Tudccr, som fönättar Sccretcra-
retjensten, anmälte, att sedän Hof-Rättcn, tili
undcrdånig åtlydnad af Hans Kcjserliga
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Majcstäts iYådiga bcfallning i Rcmiss af dcn
G nästlidnc Jimi, tccknad å dc besvär, yi-
cc Lands-Kamercraren Erik Johan Bäck Los
11ans Kejserliga Majcstät i underdånigbet
anfört öfver flof-Rätteus dcn 30 sistlidnc A*
pril utfärdade Beslut, byarigcnom Bäck, för
Hof-Bällen visad inlssaklning, blifvit tili au-
svar fälld, infordrat Advokat-Fiskalen Anders
Jobau Li 1les tili Hans Kejserliga Maje-
stät slällda undcrdåniga förklaring öfvor be-
svärcn, kade densamma numera af Advokat*
Fiskal en I»it inlcmnats; ocb soin Hof-Rältcn i
dcn Aådiga Bemisscn jernyäl är anbcfaldt att
egel undcrdånigt ullåtandc i anlrdning afsag-
de besvär afgifva, så upplästes Rcmisshandlin-
garne äfvensom dcn undcrdåniga förklaringen;
bvarefter ocb sedän bär antccl.nals, alt Hof-
Bättcns omförmälte Beslut fattats i öfvervaro
af IIerr Prcsidenten ocb Riddaren, Grefve
Mannerheim jenite Hof-Rätts-Rådet Munck
samt Asscssorerne Bergbom, Baron Ccdercrentz
ocb Wärnhjclm, men alt Hcrr Grcfvcn ocb
Prcsidenlcns yllraiide icke kunde iiibemlas,
såvida Herr Grefvcn ocb Prcsidenten för när-
yarande brgagnar tjcnstlcdigbet ocb är ifrån
Stadcn bortrest, Assessorcn Wärnbjelm ullät
sig ocb för sin del undcrdånigst åberopade de
skäl det öfverklagade Beslutet Jnneböllc.
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Asscssören Baron Cedercreutz inslärade nti
Asscssören Wärnbjelihs uhderdåniga yttfande.

Asscssören Bergbom åbcropadc sin i sa-
lien afgifne säesti 1(a mening.

Hof-Rätts-Rådet Munck var ense med
sessoren Wärnlijclni.

Skolandc Rcmissaktcn och deii tinderdå-
niga förlilaringcn, «ti undcrdånig' slirifvclse,
tili Hans Kejscrliga MajcstUt insändas
saint, i afsceude å det Hof-Rätten änbefaHe
utlåtandc, de vid fattandct af Hof-Rättens of-
vanberörde Beslut ocli dctta tillfälle i Hof-
Rätten haline Protocoll derhos iiiiderdänig-st

biläggas.
In fidem:

Magnus AIop(e us.

1846 den 29 Augusti riärvofö
i Kejserliga Senatens Justitiae-
Departement: Yerkelige Slats-
Råden de la Chapelle och Törn-
qvist, Stats-Råden Lehman och
Pipping samt Hof-Rätts-Rådet
Ffiherre Rehbinder.

Föredrogos de besvär vice Lands-Kamre-
iären Erik Johan Bäck i uaderdånighet anfört

8
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öfyer llof-Rättens i Wiborg ilon 30 sistlidnc
April yidtagnc Beslut, dessmedel.il Bäck, som
af llof-Rältcn, genom Beslut, ulfärdadt i Pro-
tocolls-Utdrag dcn 19 förutgångne Mars, blif-
vlt fälld alt plikta Tjugufyra Rubcl Silfver,
för det Bäck, då lian sistnämndc dag in för Iluf-
Rättcn instiilll sig tili hörandc nti clt af honom
såsom Ombud derstädes berakadt «nål, genom
sin dcrvid, emot allmänt vedertaget skick ocb
bruk, begagnade klädscl, uppenbarligcn visat
Ilof-Rättcn sidvördnad, inen delta oaktadt, enär
Bäck i cgenskap af Fnllmäktig för General-
Majorcn ocb Rlddarcn IVicolai Wolscbinski,
nti vädjade mälet emeilan honom å cna samt
Titulaire-Rådct Wladimir Kudrävtsoff, med
flere, på a.ndra sidan, på upprop förstsagde
dag Infunnit sig inför Hof—Rällen, för alt ut-

taga bcmäldc Rätls Dom i nästberörde mål,
tili trots af llof-Rättens omfönnälte Beslut,
fcegagnat enabanda klädscl, för dcn Hof—Rät—-
teu af honom såiunda visade missaktning, med
auledning af 7 §. 14 Cap. R. Bi, blifvit fälld
alt böta femtio daler ellcr Tjugufyra Rubcl
berörde mynt, tili jenin delning emeilan Kro-
nan ocb Advofcat-Fiskals Embelct i llof-Rät-
tenj utl bvilkct Beslut viee Lands-Kamrcrarcn
Bäck, som bilagt bevis deröfver, alt Lan uli
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Wi horgs Läns Ränleri imisait förcnämndc ho—-
noin ådömdc böter, om ändring i undcrdånig-
het anhälUt, i aiilediiiing hvaraf Advokat-Fi—-
shalcn nti Hof-Rättcn Anders Johan Lille blif-
vit hörd och sig i underdänighet förklarat, äf-
yensoin llof-Rätten med affordradt undcrdånigt
utlåtandc luhoinniit.

Ilandlingarnc npplästes ; och Kejserliga
Senatcn fann hlaganden vice Lands-Kamrcra-
ren Bäck ickc halva anfört skäl tili ändring l
Ilof-Rältcns ofvanberörde Bcslut, bvarföre
\id detsamma koinmc alt förhlifva. Och hi-
foii Kejserliga Seilaten yicc Lands—Kamreraren
Bäcks, nti de undcrdåniga hesvären gjorda an-

hallan att få tili tryekning hefordra handlin-
garne i målet; i följe hvaraf Bäck ägde an-
mäla sig å Rcgistrators-Contoret nti delta De—-
partenaent för att, uppå cget föranstaltande,
undor Rcglstratorns tillsyn och å de tider dä
hän, enligt sin Instruclion, hör der vara till-
städes, låta afskrifva dc tili detta mål hörande
handlingar, hvilka derefter nti afskrifter, tili
cnligheten med originalen af Rcgistratorn he—-
slyrkte, borde tili vlce Lands-Kainreraren Bäck
utgifvas.

IIvaroin Utslag skulle uppsättas och u,t-
färdas samt Advokat-Fiskalens cxcmplar deraf
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Hof-Rätten i "Wiborg tillsandas; afvensoiii
styrbt afsbrift af Samina Utslag borde i
ende å dess bcfordrande tili verkslällighctj
jcmte originala deposilions-beviset i handbrcf
från Föredragandea tillsändas Gouvcrneuren i
Wiborgs Läu.

In fidem:

G. J. Helsingius.

Förestådndc Afskrifters riktighet besfyrker:
Helsingfors, å Registrators-Kontorct i Kcjser—-
liga Senateits för Finland «fbsfilise-Departetnent.
den 19 Deccmber 1846.

G. A. Mellin.
Arbetshus-afgift 86 l;op. s:r

Antecknadt.
Knut Munck,






