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Waldacunnan Cancellie Colle-
giurain

Esipuhe
Maktjn.

Caickiwäldian Jumalan ja hänen pyhän
KlrVlk tahtons luonnollinen tundo, on caickem Ih-
\£B|r misten fydämmim niin sywästi sisälle kirjoi-
QCWZJ tettu, md Wakan Cansa wiela ole löytty,
joca on woinut tunnustaa itzens olewan ilman Juma-
lala ja Lakia; Palj» enammin owat caicki, heidän
yhdesä elamisens ja menestyxens, Jumalan palwelluxen
ja Lain paalle, yximieliststi perustanet. Ehkä Canfat
sitten, Zllcuastttajan oikiasta ymmarryxesta owat pois
poikennet; Niin todistamat cuitengin ne heidän tykö-
näns löylyt säännöt, että he molembain wältamättö-
mydestä owat ollet wacuutetut. Se edellinen ei seiso
Ihmisten ehdosa, waan.pitä heidän caiketi pysymän
sijnä, cuin se Caickitietäwä Asettaja eteen kirjoittanut
on; Mutta sen Säännön, cuin sen yhteisen mailmal-'
lisen kanssakäymisen suojellurcxi ja parhuxi tule, on
hän jättänyt sille oikialle jächlle, sen ennen mainitun'
perustuxen päälle, wahwistaa, knffeä ja muuttaa. Iv-
ta tuimelllsemmin : iåmä on säätty, ja jota wisumminse woimasa pidetan, sitä onnellisemmani teke se hänen
seurajans. Lain cohtullisus ja wanhus, jattawat maa>
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__ Esipuhe.
cunnalle wqstan sanoniatlomau todistuxen, scn ftjiijö*
mitten eduista muitten suhteen cunniasa, oikeuxisa jasen peräti wanhasa istunnusa.

Ruotzi on i hamasta Pacanain ajasta, yxi wapa
waldacunda-.Cen asujamet, Ruotzalaiset ja Grchit. Ei
loyttä Göcheinnime usiammisa maacunnisa wahwana se>>
sowaisna, waan aiiwciMns Ruotzin waldacunnasa; silla
cttåpcifiå uloslewitettin Göthein nimi muihin maacundljn.
Että tama Cansa, jo sijhen aicaan, on ollutedes eatzot-
tn Lailla ja asetuxllla, joidenka jalken se itzens vljeno
danut on; loytan ei?anoastans nijsta,Laeista, cuin sen
maan miehet, Ma «nijlla ajoM taäldä ulos lähtenet
olit, sisälle \vkmt öwat nijhm maihin la waldaeuw
dijn, joita he hallitzeman tulit, cuin trdexi löyttawa
on, Göthein jaLongobardein Laista, jotca voida käsil,
la owat, ja heidän pemstuxens, nijn myös mcnicah-
tamat wiclä pidetyt sananpartens, meidän. wanhNstaz
Göthin LaistaM.ja kielcstäm, ainoastans saawat: mut-"
ta myös. oman maan wagoisia

e
fiijoi|r« »a

Elilä sen ensimaisen aicana, sijm, Pacanalliststa Cu-,
ningallisesta Inglinqasugnsta, joca emien meidänWa-
mahtajan syndymatä Afiafta tå()ån waldacundaan p-
jalie tuli, muutettin maacunnan wanhat Lait nijhiil
Lakeihin, joiden jälken sen sugun hallituxen
ylitze 600. wuoden (kuin

, jotca se wijmeinen talla
Cuniligallisella /stumella, samasta Inglinga sugnsia,
InghM nimeldä, (sitten cuin hän monicahtamain wä-
hain Cuningasten wallat, Upfaian cli wal-
lan cantza, yhdistänyt oli, ja silloin yhden yhdistetyn
ja yhteisen maan -Lain tarpellisixi löysi) wasta uude-
jta yhden, sitä .roarten uloslähetetyn Ustollisen »uichen
cama, nimeldä WiZc Spa, eli se wijsas, anmi
tma yhtcn eri kirjaan joca cutzMtin Wigcs Flockar,
(eli Wigen cappalct) ja sitten fcivci perustuxexi llp-
landin Lakiin, joca, Herr Birger Pietarin pojalda Fin-
stasta,, cahdentoistakymluencn I!ainoppcneten miesten
c«McocoonkirjMltin liki7°o. wuotta stn p^A
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Esipuhe.
nmgaö Birger Maunuxen pojan hywällä suosiolla,, ja
silloin täydellisen tutkinnon ja kestustuxen jakken vhtei-
scsti wastanotettin, nijn myös Cuninqalda wahwistettin
ia seurattaa kasiettin. Silla wättlla seurattin ja jat-
ken cltttin, muisa Ruotzin ja Göthein maan aarisa,.
heidät! ja wanhembma Pacanain aicoina
pidetyltä Lakejans, sitte eum ne, sen Christillisen opi»
yhteisen wastanottamisen aieana, tasa waldacunnasa
silloin olewaisilda Cuningoilda ja Lakimiehildä, tullt
oijetuxi, ja ne nijsa löytawät cadottawaiset taicauxet ja
epäslimalden uhrein muodot, uloserostetuxi. lotca
erinomaisten maacundain Lait, Cuningas Magnus
Erikin poica, 14 wuosisatalugusa, rupeis andaman co,
coonrredcttaa yhdexi coco wnldacunnalle soweliaxi ja
yhteisexi, Laixi: Mutta moninaisten Pawilaisilda Pa-
peilda silloin tehtyin wastllsten cautta, tuli se estetyxi
ja seisahtaman, siihen asti, että jallei:s yhteisesti nxk
litettin, cuinga nijdcn wanhain Lakein uloskir/oituret,
ictca osittain runoilla, osittain silloin tawallisilla boksta-
weilla, olit puihijn ja pirustetut, ja cahleilla
k«'rcois ja mziisa yhteisisä eli erinomaisisa hnoneisa, kij-
nltttyt ja kätketyt, heidän erincaltaisuttens cautta,
nwninaiset stcannuxet matcan saatit. longa tähden
Cuningas Chnftopher, wuonna 1442. tuli waadituxi,
ennen mainitut Lait, ynnä usiambain silla wälillä i*»-
loskaynetten erinomaisten asetusten ean§a, andamaan
yhteen yhteiseen Lakijn ja Laki kirjaan, äicain minito-'
ften ja waldacunnan tarpen jälken, coota, sowittaa ja
uudistaa. Sama hyödyllinen työ tuli tosin Cuningas
CARLE yhdexänneldä wastuudest, wuonna 160&

ehkä jongun, perindö suostumisen ja wal-
dacunnan paatosten päälle, perustetun muutoxen cantza,
(cuin samasa esipuhesa mainitan) ja yhteisexi
xexi julistetuxi, ruitengin sillä selkiallä ehdolla, että seedeskasin lulis ylitzecahotuxi ja paratuxi.

Tämän johdatuxen jälken, ja sitte cuin tqtä usio
oilla .Herrnin päiwlUa oli muistutettu ja anottu asetti
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Esipuhe.
Corkeimast Autlias Cuningas CARLE Axiwistakylw,
menes, wuonna 168,6. Wlssit Lain oppenet Herrat ia
Miehet, sama tiwä eteens ottaman, jotca, hänen dat*
säns ia nijden rastasten Sodan Lcwottomuttcn aicana,
Corkeimast Autuan, Cuningas CARLEN Caritoilla-
kymmenen ja meibån Armollisiinan Drotningim ULRI-
CAN ELEONORAN Haliituxenwuosina, ja wijmei-,
fejci, meidän nytt olewaisen Armollisimman Enninään
Lembian Hallitupen alla, ylistettäwästi sen oäälle pitänet
o.wat ja nyt mimmein joutunet sijben täydellisnreen, että
sitte cuin wclwolliset Duomioistumet waldacmmasa,
siitä owat tuliet cuultuxi ja kaffetyxi heidän ajatustens
ja muistuwstens cansia edes

, on se molemisla
wijmeisillä Herrain -Paiwillä Waloacunnan Ne:nron-
andailda ja Säadyildä wastudesi läpitze kävty, hvwä<
xi löytty, wastan otettu, ja hänen Cuningallisclle Ma-
jestetillens alamaisudes halduun annettu, julistettaa ja
sturattawaxi kassettaa.

Joista caikistä, selkiast nähdän, että samalla ta-
walla, cuin Nuotzin ja Götiin Miehet, owat saanet sen.
armon että tähän päiwään asti, aU
lans \>ita sitä maata ja fijnä asua ja rakcta, jonaa-
heidän Esi Isims ensist sisälle ottanet, heillens omistas
net ia wiljcllet owat, he myös samalla muoto, nijstä
ajoista hamau tähän asti, plitze caiekein muistoa owat
naulinnet sitä, caikille »vapaille maacunnille tyaötule-»
waista oikeutta, ettei andaa paallens pacottaa jotacu-
ta uutta Lakia, ennen cuin st aluiamilda on ensist tut-
litta ja wastanotettu, jota Efiwallan corkian - mitan
tule, fitfen yhteisesti päälle panna ja, ,'ocaista sitoa, sen
jällen itzens käyttämän ja elaman; Nijlle siwiöille suos
jelluxexi ja pahanelkisille Masinnuxeri.

Tuntngl.



Tuning:sen Mij:tin
Mahwlstus

Lain

FRIEDRICH Jumalan armosta,
Nuotzin, Göthin.ja Wandin Cunm-
gas :c.-:c. Landt - Greiwi- Hessis:c. :c. iti
Teemme tiettawaxi, että ehkä corkiasti

__ _
ylistettäwät, meidän edellämme ollet

Rlwtzin Cuningat, CARLE se IX. ja GUSTAF
ADOLPH, ftn tähän afti tawallisen Waantja Cau-
pungin-Lain ulos andamisen siwusa, wuosina 1603.
ja, 1618. cohta owat selittänet Ihens aicowan andaasen saman soweliasti ylitzencatzottaa ja tarpellisuden jäl,

ken parattaa; josta myös Waldacunnan yhteiset Säa-'
dyt usiast owat muistuttanet ja nijn muodon heidänsuuren toiwomxms ja haluns sen perän näyttänet, jon<
ga tähden myös Cuningas GARLE se XI. meidän
corkiastcunnioitettawa Herra Appem, ■on löynnyt

t
täti

pelliseri, waiita ia asettaa wissit wpenet ja ymmartä-
wäiset Miehet joidenga piti kaändamän Lain selkiäxi ia
tawallisexi Ruotzin kielexi, ulos sulkeman sen cuin ei
enambi ollut tawallinen, eli hywan wastanotetun Mwan'
cautta on tullut Muutetuxi, ja sen siaan sisälle wittnän,
mitä Laillisten Asetusten ja.. Herrain-Päiwäin päätö-
sien cautta, on tainut tulla kästetyxj: ei cuitevqan olese, nijn terwellinen tarpellinen tyo, moninaisten wa-
lintulletten estetten'tähden, tqinut tulla päätöxeen, ennen
cuin ne, Lain ylitzecatzomiseen, wijmeiu asetetut toimel-
liset ja Lainoppenet Miehet, ylistettäwallä wireydcllä ja
murhen pitämisellä heidän alcutyönsja ne plöspannut
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Caaret owat edes anVanet, jötcä' osittain iM wuo-
den, osittain myös 1734. wuoden Herrain-Paiwilla,
oivat lqpitze -kaydyxi, yktzecatzotuxi ja paratuxi.
Sentahden mhös Mqldacunnan yhteifet Oaadyt, nijn
hywin wijmeisten Herrain-Hmwam pnätöxesa, owat
yywaxi tundenet, ia wastanottanet, sen
nijn muodon tehdyn ja sitten Waldacunnan neuwon
andailda ja Saadyilda, täydellä perän. a/attelemuxella
tutkitun uuden Lain, cuin myös Kirjan cautta sijta 13.
paiwasta Joulu Cuuft 1734. andanet Meille,, Heidän
awmaisen haluns tiettawäxi, että Me sen saman,
Meidän EuninZaiiisella kadellqm ja Nimelläm, tah-
doisim wahwistaa, ja andaa Präntijn toimittaa. Me
olemme sentähden- erinomaisella mielisuosiolla
tnmän nijn eauwan ikawoityn Lain ja
sowittamisctl, nykyisijn aicoin/ olewan täotetyn meidän
hallituxem aieana ja sowitetun caickcin Meidän raca-
sten alamaistem, mielisuosion ja menestyxexi: ja tun-
nemme cunnioittamisella ja kijtoxella, sen caickiwaldian
Jumalan armollisen ed^scatzomisen, joca meidän Wal,
daeunkam nijn pysiiwäisclla rauhalla on siunanut, ett,'i
tämä tyu on tainut Waldacunnan Saadyildä
tettawas lewos ja suosios, eteen otettaa ja toimitettaa.
Me oltfirn myös mielelläm suonet, että tämä Laki, ta*
män wuoden alusa, cohta olis tainut caikisa Dnomw-,
istuimisa tulla seurattawaxi; cuitengin on
jotakin cauwemmin whpynyt, että mikistä niifta wisit
waari mahdais otettaa, cuin waldacunnan Säädöt o-
wat tarpelliseri löynnet edes andaa, muuttaa, sisalie
-cli ulos jättää, nijn myös että tämä työ Präntin ca>,!t-
ta »hteisest, taidais julistettaa, ja caickijn Maan aariin
sopiwaisest ulos tulla. •■ • ■ ■Siinä snvusa olemma Me myös hywaxi töyta-'-
rwf, tn mm cantza armollisest tiettawäxi tehdä ia um-
märtäa andaa; Ensifi että täsä nyt uloskäywäsä Laki-
Kmasa, ei. ole jocu Cuningan Eaari kirjoitettu, mutta'
mitä sijna endisesa,rCuningan Oikeudesta ja

y&i fisia



m x . m
Ma mi ollut sisälle wedetty, ynnä WaldacunAan
Säatyin oikeuden canffa/ loyty selkiasti asetetuxi ja
päätmpi, Waldacunnan Saätyin walitzemus Aåtfa,
Mcldän wacuutuxesam, Hallituxen muodos ja Herrain-Piimäin tyAatirjå, »otca nijncuin yxi Meilda ja
Waldacunnan Säädyildä, mitä Hallituxen tapan tu-
le, wastanotettu perustus-Laki, pitä pidettaman. 2.
Että caicki mitä erinomaisten wapakirjain cautta on
wahwistettu, ei ole tainut tahan yhteisen Lakijn sisälle

3. Että ne endiset Maan ja Caupungin
Lait, tasa owat yhten wcdetyt, cuitengm nijn, että
caicki asiat selkläst owat ulospannut, misä jocu eroitus
pitä oleman, Maan-ja Caupungin - Oikeuden walil-,
la. 4. Että tama Laki, ei sisallens pidä e-
rinomaisille asetetuille Duomio, Istuimille tygo tule,
eli Oeconomie fa politie s yhteisen huonen hallituxen
ja jarjestyxen) asetuxesa määrätty on, jotca etventule-
waisten asialcharain jalkcn löytän enämmän muutoxen
ala, olewau annetut, ■?. Että muutamat erinomaiset
asiat, jotca hauvoin edestulewat, tarcan coettelemuxen

owat ulosjätetyt. Ia wijmeisexi> ettei nijtä a-
fioita, jotca jo owat, saada tämän Lain tah-
den, jaliens uudesta ylös otta. Silla walillä on maf>*
dollisella murhen pitämisellä ja halulla, sen päälle työ-
tä tehti,, että tasä Laisa, caicki ne tarpellisimat cap-
palet löytäisin, jotca sijhen erinomaiseen elooni yhdesa
howin toimitetusa waldacunnasa sopiwat, ja oikeuden-
käymisen ja ulosmittaurenaswisa, taitawat olla oijen-
nus-nuoraxi, jonga cautta oikeus ja hurftaus taitan
woimasa ja pidcttää, cosca itzecukin, rehellise-
sii ia paitzi waarpttä, asetta itzellens Lgin sisälle pidon
rickomattömarl cuuliaisudexi, nijn myös Duomwn,ja
Kasiyld-haldiat, ilman-catzomufta corkeuden, woiman,
wallan, sugun, wihan eli wainon päälle, puoldapitä-
mättömästi auttawat jocaista oikellteens, oman ja wie-
yaan maan asu»amita,<sttä halha ja köyhä, nijn h»'
win cuin corkiata ja ricasta, ja wapahtawat nijta,

y,( 5 jotca



m K II
iciiO. wäkiwallalla ja ylpeydellä surretan, erinomattain-köyhiä Lestiä ja orwoja, että tetuus, rauha ja hurs-
caus, afuis maasa, ja sen suuren Jumalan, mmctiin:
corkeiman Duomarin armo ja Laupins, Meidän Wal-
dacunnasam, tulis wahwistetutuxi ja enatyxi. Ia cttk
nijtten. suuttumattoman wireyden ja waiwallyisen ahke-
ruden jotca myös, näiden Lain Caarten en-
simmäiseen käsittämiseen ja ylös panemiseen, owat, q(£
let asetetut, tämä tarpellinen työ on nyt niin walmis,
että se Meidän julistuxem., jällen taita u,
los tulla ja sijtä Ensimmäisenä päiwästä tnlewaisesa
Syys Cuusa, yhteisesi, pidettaä ja jälkcn elettaa: Nijn
vlemma Me, tämän cansia, tahtonet tämän Lain .hy-,
waxi lukea ia wahwistaa/ nijncmn Me myös, lamän
Meidän Wahwistuxem woimasta, päälle
panemme ja kästemmc, ei ainoastans caickia meidän,
ufcollisia alammaisiam, ynnä caickein, nijden
jotca Meidän Waldacunnasam ja Mailam rakenda-
wat ia asuwat, että he tästedes pitäwät sen saman.
Meidän ja Ruotzin Waldacunnan woimasa olcwaisna

Lakina, jota heidän caikella muoto tule la
tavty totella ja jalkenelaä; mutta myös yhteisesti , Mei-
dän Duomion ja Kästyn hallitzewia Wirca Miehiä,
että he edeskäsin.sen jälken itzens oijendawat ja scn ric-
komattomasta pitämisestä ja seuramiscsta, waarin pita-
wät. Sitä suuremmaxi wahwistuxexi olemma Me
tämän omalla kädelläm ala Kirjoittanet, ja Meidän
Cnningallisella Smetilläm wahw staa andanet. Stock-
hoimis Raadi-Camaris, 23. p. Tammi Cuusa. 1736.

Friedrich.
(L. S.)
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PRIVILEGIUM

E ADOLPH FRIEDRICH Jumalan
I Armosta, Ruotzm/Göchin ja Wandiy

1 Cuningas:c. k. k. • Perillinen
' nijn myös Schletzwig Holsteinin Her-

ftn k. 2c. lc. Teemme tiettawarl, että Meille on
Meidän Ustottu Palmellamme ja ProtocoH Secrete-
rari Eric Johan Paleen alammaistldesa tietä andanut,
cmnga Suomenkielinen Ulostulkitus Ruotzin
sta l,yt pitä walmis oleman, jota nijncuin sangen tar-
pellistä, PranttijN ulosandamaan, Waldacunnan
Säädyt wijmeni edesmennen 1752 wuoden Herran-
Päiwillä Meitä alammaisudesa kehoittanet owat: pW
taen nimitetty Secreterari stntahden alammaisudesa fn>
hen Meidän Armollista Waoauttamme. Ia nijncuinse näky paljon hyödyttämän Meidän uscolllsia alam<
maisiamme Suomen- Maasa, jotca Ruotzin Kieldä ei
ymmärrä, jos Lakikirja heidän äitinsä kielellä ulos an-
netan ja jullstetan; Nijn tahdomma Me mjt, ja tå*
män awoimen Kirjan woimalla, armollisesti suvda ha-
nelle Eric Johan Paleenille Meidän Armollisen Ma-
paudemme Lain Pränttamiseen Suomen Kielellä, nijn
ettei yxikän kymmenen ajastajan sisällä mahda rohjeta
sicä tasä Waldacunnasa prändätä eli Ulcomaalla
prändattyna tänne sisälle tuotta, Tuhannen talarin
Hopiarahan, ja caickein Exemplarein rickomisen haä<
stolla. losa siwusa me myus, joxicuxi liewitorexi nij-
ja täsä toimituxesa cohtawisa culutuxisa, armollisesti hä-
nelle suomme wapan ehdon sopia sen Kirjan * Pränttä-
jän canfja Prantamisestä, jonga hän liewimmäxi luytä;
ja.stn syyn tähden tule hänen tämän Wapaus-Kirjan

Kir-



Kirjan-Pränti Socie.cetifd ylösnäyssä, /a
Kirjoisa, mjden, joideuga se tule, tiedoxi julista anda.
Sixi wahwuderi alemma Me tämän omal-
la Kädellämme aläkirsoittatict, ja Meidän Cuningalli-
sella Sinetillämme wahwistaa andanet. Stockholmjfa

Camarisa sinä 30. p. Kesii Cuusa, 17*6.

ädolph Friedrich.

( L. 6. )
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Jama UaWrjil st-
salläns ptta nämät Laartt

Ia
Lugut.

9lamustn Laari.
Lllcu Plati.

I. Laillisesta Naimisesta, ,'a cuca naittaja ole^
man pila. -> l.

11. fliim jotta ei mahda toinen toisens cansta
SlrofosWifya rateta. ! 2.

~._ 111. Kihlauxesta. 1 4.
iv. Erosta sli!)lauxisa. '

7»
V. Lapsista, jotaa siitetan Kihlauxisa, eli caxk

nairnitfcsa; % oikeudesta sencal-
laisisa tiloisa. 8.

Vh Naimisesta, Wanhembain, cli oikian nait-
tasali tahtoa Wastan, ja )os naittaja estä
naimista. 9.

VII. Cuinga Laillisen Naimisen cuulutlls pilata-
pahtuman, ja jos wihk«mista kieltan, eli

lO.
Viii. Cuinga esipuhe tapahtua mahta, nijdenwä-

lillä jotca paricundaan itzens anda tahto-,
wat. ' iu

IX. Miehen oikeudesta olla waimonZ edes wa-
staja, ja huomen lahjasta. . 12.

X. Naimisen oikeudesta o«iaisuxijn 13.
XI. Cuinga mies mahla waimons kindian omai-

suden pois wahettaa, pantiri panna, eii
myydä, ia cumga heidän welcans maxetta-
mai» \>itä,

t
nijn myös cosca waimo mahta

iauppÄ päattaa. is.
Xli. Perin-
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'
iin.

Xii. Mrinnön eroittamisesta, ja Laittcknasta yh-
ten, siirtämisestä, ennen cuin toiseen naimi,
sten. mennän. 17*

Xiii, AwioMstyn erosta, ja cuinga lapset caswa-
tettaman pitä, cosca awioskästplp ew ta-
pahtu. 18.

XIV. Rijdasta ja miehen ja wai-
monNvalllsä, tjijn myös,erosta wuotehesta
ja Leiwastä. 21.

XV. Cuinga omaisuden ja lasten elo» can§a ol-
dmnnn pita, cosca mies ,a waimo Laillisesti

wuotehesta,a Leiwastä. 22.
XVI. Myötäandamisesta ja läxiälftsta. 23.

Xvi». Miehen \a Waimon etu-> osasta jacamatto-
masta omaijudesta. 24.

Perindö Laari.
l. Perinnöstä yhteisesti, ja polwilugusta. 2s.

11. Nindaperinnöstä. 25.
M. Selka-Perinnosta ja Siwu-Perinnusta. 26.
IV. CuinM perittämän pitä, cosca ei tietä, cu-

ca perlllisista, toisen jäljen elänyt on. 29.
V. Jos Lapsi cuolluna syndy, ja jos waimo sa-

no rascasna olcwans, miehm cuollesa. 29.
VJ. Ettei fc» pidä perimän, joca toisen tap-

pa. 30.
VII* suurten pahaintöidcn cautta,

Perindö oikcudens ja maancul-
kian ja hänen lastens Perinnöstä. 32.** VIII. Cuinga f<n>ict joten Äern kihlauxisa, sa-
lawumeudesa/ hi-orudcsa, ?!i
polwisa, mahtawat perinnön otta. 33.

IX. Omaisuden Laillisesta ylössen cuollen jälken. 34.
X. Cuinga welca cuoleman tapauxesa maxetta-

man pitä. 36.
Xl. Pe-



Xl. Perillisistä jotca yhdes eläwät, jacamatto*
&t masa omaisudesa. 38.

X>'. Cuinga perindö jaettaMlln,pita. 38.
Xlll. Tafamiststa, sitte cuin perindö jaettu

on. 4°*
XIV- Rijta perinnöstä. 4r *

XV. Wieran Maan Miehen perinnöstä ja pois
olewan oman maan miehen perindö oikeu-
desta. 42.

XV-l. Miehen eli waimbn wijn«iststä tahdosta,
ja testamentista. 44.

.XVII. Mitä ja cuinga paljo, tesiamentifa mahca
annettaa. 44-

XVIII. Mitä sen tnle waarinotta> ipca tcstämentia
hywaxens nautita, eli sen paalle puhua tah-
to ;ja perillisestä, joca sen sala. t 46.

XIX. &i\tå jQta holhojan alla seisoman pita. 47.
XX. Orwoin bolhojista, ja cuinga ne asetetta-

man pita. 48.
XXI. Laillisesta estchesta holhojan wirasta. X 49.
XXII. Misä Orwon holhojan wirca ja welwollisus

seiso. 49.
XXIII. Cmnga holhojan pitä tttin ja lugun tdv

man, ja holhojan wirasta ercaineman. 50.
■

Maan Caari.
l. Maan, huonein ja peruxen Laillisesta

saannosta, maalla ja Caupungisa. 52.
li. PerinHö. maasta. 53.

Nl. Waihetuxista, ja cuinga maa maalla, eli
huouet, tontti ja maa caupungisa, mahtawaihetetta.' - 53.

lv. Ostosta, ja cuinga maalla catta-
no ja tontti caupungisa mahta myyM. 54-v. Cuinga maa maalla huonet, carmno' ja
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tontti Caupungisa, mahta tacaism pcriclln-
daan lunastetta. ?6«

VI. Sijta jolla oikeus on perindö lunastuxeen- 58.
Vll. Mdesä asuwaisten ja naaburein Mude-

sta. 60*
,\$ Vili. Cuinga maa, huonet, eli tontti mahta lail-

liscsti pois aiunttaa. Gu
IX. Pantixi pannusta maasta,, huonesta eli

tontista, nijn myös sen sisälle fitjoittami*
sesta. c

, . 6u
X. &\jtä jolla on walda myyda, waihctta,

eli pantixi panna, toisen miehen Maan,
huonm ja tontin. 64.

. XI. Candesta maan saalijsa ja caupan wasta-
misesta. 64.

Xll. Rajoista fa Kiwipyykeista, nijn myös mui-
sta asuin tilan määristä, kyläin wällllä. 66.

Xlii. Cuinga se raugaistaman pitä, joca rajoja
lljcntta, ylösrepi, cli toisen päälle fijrtä. 68.

XIV Maanrijdasta, ja Laillisesta catzelmuxe-
sta. 69*

.C£ XV. Mlimuistoisesta nautinnosta. 70.
XVI. Pestistä, wuorolle panemisesta ia ottamise-

sta, nijn myös labdendö, päiwasta. yu
XVII. Merosta ja weropaiwasta maalla ja huo-nen wuorosta Caupungisa. , 74.XVIII. Sijtä, joca toistlda otta wakiwallalla,

maata, huonetta, metzaa, wettd. sli wcsira-kennuxia. 75.

RakennnZ Taan.
I. Cuinqa kylän tontti laffettaman, ja tiluxet

jaettaman 76.V. Cuinga tmi tm päälle rakettaman pitä: 77.
4? .tm QiutiQ Kylästä. 78.IV. Cuinga tiet ja ojat kpläsa tehtämäll pitä,
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ja mingä palckion se tule nautita, jocapck
dons saa nijden siwuun. 79.

V. Laillisesta suojelemisesta, sulkemisesta ja ai-
tamisesta. Ba.

VI. Stiinaa veldo ja luhta pita ruocottaman ja
enattaman, aidat pandaman, ja, ojat cm-
wettaman. 82.

VH. Cuinga humalisto pita istutettaman ja woi-masa pidettamän. 8^
Viii. Luwattomasta pellon eli luhdan wisjellyxesta.B4.

IX. Cuinga wahingo palkittaman pita, jonga e,
lain teke toisen tiluxisa, nijn myös cuinga
eläin sisälle otettaa mahta. 85.

X. Cuinga kylän jaöamattomat tiluxel metzäsä
ja nautittaa ja sisälle olettaa,
nijn myös jacamattoman eli loisen miehenmetzän eli maan luwattomasta wiljellnre-
sta. 87.

Xl Carjanlaitumesia, caitzemisesta ja paimen-
damisesta. 90.

Xli. Cuinga siat mahla pciästellaä terhome?tzään. 91.
Xlii. Cuinga sackoa wedctan, cosca hedelmän

candawaiset puut luwattomasti hacatan, ja
cuinga toiset siaan istutettaman pitä. 92.

Xiv. Huhdan polttamisesta. 94.Xv. Metzän culosta. g^
xvi. Cninga yhteisydet mahta nautitaa. 97.XVII. Cuinga kylän calawesi mahta nautittaa 98.XVI 11. Cumngan yxinolnista la rauhaan cuukltelui?Ka, nijn miiös muita yhteiMcalaweDä. 99.
X>X. Uudm klMn oikeudesta. , 122.
XX. iyllyijta. ior.
XXI. ;i malaisista. 103.Xxii. Siftä, joca haawoitta, eli tappa Alsen e?

laimen, eli coimn,, ja jos jocu osia eli myy
X X kipiän



kipiän elaimcn, uijn rcrcs !!)s elein eli toi*
ra wahingoitze toisen cJuuncn. 104.

XXIII. Cuinga wahiraollisia elawia Mahta tapet<
taa, nijn myös jahtia ja suden ritoja pi,
dettaman pita. 106.

XXIV. Wahingo waikiasta kvlasa. ,08.
XXV. Teista,a cumZa ne tchtaman >a

rakettaman pita. m.
XXVI. CumZa yhteiset ffam&tHå rakcttamcn. 114.

XXVII. Cuinga huonctten catzclemuo PI,
ta. 1,6.

XXVII'. Wierasten holhoista. 119.
XXiX. Huonen rakennlixesta Caupul'geisa. 123.

Lauppa Laart.
I. Ostosta ja 127.

11. Tapuli Caupm,gein ja ylhäisten Caupun-
Zein caupasta< 12?.

111. Cuinga porwari oikeuswoitettamahla. 126.
IV. loucko ja rihcama caupasta. . 1:7J
V. Cuit-ga ulccmainen mies cauppa mah,

ta. 128.
VI. Maaneaupasia. 129.

VH. Maickinoista, v-o.
Vili. Mitasta ja waagasia. m.

IX. Nahan eli calun welaxi andamisesia, ja nii>
den caswosta. 132.

X. Paiuista ja tacauxesia. 133.
Xi. linasta. 136.
XII. Taldecalusta, eli jongun halduun pannulta

ja uscowsta omaisiidesta. 136.
Xlii. Wuvcolle panemiftsta ja ottamisesta. 138.
XIV. Palcollisista. c 139.
XV. Cumga caupan yhteys pitä tehtämän, vi*

dettämcn ja ricottaman. 141*
XVI. Cuuiga welcapaan pita omaisudens hänen

welcanuehillens yhtahamvaylonaudaman, nun
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cuin\\>dm tähden carcäwät. , +},

XVII. Welcamiesten oikeudesta ia edusta cnnei»
toinen welan alaisen omaisuteen. »47.XVIII. Toimic.is miehistä ja Mnajaistg. i)<x

Pahattgon Caari.
l. Pilcasta Jumalala wastan i<\ ln^vumuxe-

sta fim puhcasta Ewanqeliumjn opista, w.
11. Noituudesta ja taiciuxesta. I*3.

in. Kjrouxesta ja ricoxesta. 174.
IV. Pctoresta waldacn»d ia wastaan. iss.
V. S><ta, joca l^aoi'-llisesti puhu Cuningasta e-

li H.inen,'a WUdacuanan Neuwonandajl>
ta wastaan. is?.

VI. Metelin nostamisesta ja capinasta. i?8.
Vlf. Wwsta myn.ajlsta. h9.

Vili. soca pewjra teke toisen nimesa ja
w.iärin käyttä stn ja muiden kirjoituxia. 160.

IX. Caxnaim<sesta. e
i6u

X. Secoituxesia järjettömäin Luondocappalden
'.62.

XI. MuM poldosia. 162.
X>l. Murhasta ia julmistasisu toista nijden piM'

le, cuin ei taida itzians warjella. 163.XI 11. Ihens surmajasta. 164.
Xiv. Wanhemmitten, welsein ja sisarten

tappamisesta, nijn jos jocu lyö eli
nimittele wanhembitans. 164.

XV. Isännän eli esimieheil tappamisesta, hosu-
misesta, ja lyömisestä, nijn myös luwatto-
mistä sanoista heiiä wastan. i.6f.XVI. Lasten »66.

Xvii, Surmamisesta myrkyllä, eli muulla tawal-
la. 167.Xviii. Kirckorauhasta ja Oikeuden käymisen rau,
hasta. l6z.

XIX. Wangchuonen rickomisesta ja nijsta jotea
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Wangeja warjelewat eli paastäwät 172.
, XX. Cotorachafta ja ryvwydesta. 171.
XXI. Yhteisestä maa-ja tie-rauhasta. 174.

*.«• xxii. Waimowaen rauhasta. I?6.
XXIII. Nijden rangaisiuxcsta jotca Cuningan wa«

lan rickowat. 177.
XXiv. Muusta taposta. 178.
XXV. I»s tappaja eli pahantekiä tapetan, cosca

handa kijnni otta tahdutan. 179.
XXVI. Cuinga tappaja pita rangaistaman, cosca

han pacoon ja wapaille jalwoillepäasnyt on,
cli syitä sijhen on, että hän hengens pitää
mahta. 180.

XXVII. Salataposta. 181.
XXViH. Taposta joca tapahtu syyn cautta, ilman

aicomusta tappa. }%u
xxix, Taposta ja mies wahmaosta, joca enam-

man tapahtu tapaturmasta cuin toifen syyn
cautta. 182.

xxx. Jos lapsia eli pakollisia tapetaan tapatur-
maistfti. iB4>

xxxi Taposta ja muusta pahantegosta cuin lapsi
ikäiselda tapahtu. iFs.

xxxn. Taposta joea tapahtu hourulda. 185.
xxxiii. Jos pahanelkmen eläin, eli coira, cuoletta

miehen eli waimon. iBf.
Xxxiv. Jos jocu haawoitta ■ toisen caswon eli cau-

lan, eii hacka poicki jäsenen, eli tyu ulos
hambaita. 186.

xxxv. klhahaawoista, Homasta, corwa-puristeista
ja tucustuxesta. 188.

Xxxvi. Cuinga sacotettaman pita, jos mies lyö
lvaimoans, eli waimo miestans, taicka u
sändä cli emanda palcollistans. ■ 188.

xxxvii. Lapsilkäisen sacotuxesta haawan ia wirhen
edestä. 189.

xxxvni. %aa<



xxxviih Haawoittamisesta, joca tapahtu otfiafia ta*
paturmasta.

t 189.
xxxix. Cuinga haawat pita catzeldamnn ja holhot-

taman, ja parandajau palcasta. igot

xl. Warcaudesta. 191.
xli. Jos usiammat ynnä warastawat, eli jocu

tule sijhen haucutelluxi, eli kaffetyxi, taicka
muutoin lvarcaudesa osallinen on. ' 193.

Xlii. Coto warcaudesta ja julmasta sisu warcau-
defta. 193.

xliii Sijta, joca warasta ulcona kedolla; ja jos
jocuotta toisen miehen wenhen, eli hewoisen ;

taicka lypsä hänen lehmäns, lambans eli
wuohens. 194»

xliv. Sijtä, joca pane ulostecoa jarasstusta Cu-
ningan werolllsten alammaisten paalle. 195.-

XLK Sijta, joca petollisesti tygöns wetaCruunun
sWetulon, nijn myös, jos ylöswndomies
jotain sijta hucka. 196.

XLVI. Kircko-warcaudesta. 197.
xlvil Napistelemiststa, taika sijta, cuin wara-

. 197.
XLVlii Löytämisestä ja löytycalusta, ja cuinga st

pita 198.
xlix. Jos warastettu calu ostctan, eli pantixi ote-

tan, ja cuinga jocu mahta warcaude-
sta puhdista; nijn myös sijta, joca petollise-
sti omista toisen miehen calua. 199»

L- Jos lapssikainen warasta. 200.
•

'

£/♦ Salaisesta cotowiemastä. 200»zu, Cuinga jocu mahta omans jallens ottaa, eli
toisen laillisesti warcauteen sitoa, ja sijtä tut-
kia andiaa; ja jos toiselda jotaan calua il-
man syytä pois wieroitta tahdotan. 201.
Salawuoteudesta. 202.

liv. Lnwattomasta secannuxesta kihlauxesa ja a*
wioskastyn lijton alla. 203.
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LV. Yhdenkertaisesta huorudesta. aöx
lvi. Cahdenkertaisesta huorudcsia. 206.
LVii. Haureuden edesauttamisesta ja haurcude-

sta. 206.
IViih Lihallisesta secannuresia crpcnailieansia. 207.

LlX< Sucurutzaudcsta ia Lihalliscsta jccamuirefia
nrnisa kie'iyl'a polwisa.

t 207.
IX. Sijta, joca wall)c:tc.'e loisen puälle ja l)«r-

-■ jons sanoista. 2 cg.
LXL Osallisudesia rahctexo sa. 20.

RatMlstlv ilaari.
/. edesandamiststa ja Wangein y-

luspitämisesta. 2-1,
$L %li\ftå ,

cuin wangiudesa aipfrttaf. 212.
täyttämisestä heiigen aswisa. 2g.

JK Mestarmanuisia eli Teloittajasta. 2,4.
rangaistuxejta työnä, raippa-ni-

loilla , t
ja witzoilla, nijn myös wangiudella

wedellä ja leiwaUa. 214.
Ulosmittaus Laari

I. CuninganKästynhaldiasta janijsta Kastyl>'isi,
stä cuin hänen alens tulcwat. 26.

IL Cuinga tchtaman pita, costa ulosmittausta
etzitän. 2,8.

///. Ulosmittauxesta duomloittcn päälle. 22a.

iv. Ulosmittauxesta welca kirjoitusten, selkiäm ka-
sikirjoitusten ja hywäin miesten paatosten
paalle. 222.

v. Cuinga ulosmittaus tapahtuman pita. 225.
0. Cuingakijndiä omaisusarwattaman pita,227.
Vii Sijta, cuin ulosmictamistsa eroitetlaman

pitä.
,

22F.
Vili. Tacawaricoosta jakijnnipitamiscsta. 228.
ix. Cuinaa muutosta Climngan kastpnhaldian

päatäxesa etzittaä mahta. 231.
Cuin-



X. Cuiuga le rangaistamai, pitä, wca rijta a-
sioisa ei woi maxaa sitä uycasackoa, eli jae*
koa, cuin hänen ixicUenS paudu on. 233.

Oikcudcnkäynnstn Caari.
1. Vhtcisista Olkeuxista ja tuomioistulMistK\)li PiW;J.

t , 234.
n. Kll)lacunnän < 236.
in. Laimannln kära»asta. 239.
iv. Cuinqa erl!!»mainen kihlacunnan ja Lalman-

nm käräjä pitä pidettämän, joca wallkara-
ien cuMan. 240.

v* Kgmiuän oikeudesta., 241.
vi. Raastupa oikeudesta. 242.
vn. S»! ltlckirjoituxista ja cuinga nijden cantzateMmaii pitä. 243.

vi 1. Honrätista. 244.
>l. Jos Turman' oikeuden käymisen ajan lai-

mijn lyö. 246.
x. Laillisesta tuomioistilimesia caickinaisisa oi-

keud.en käymisen asioisa. 247.
>l. haasto pitä otettaman ja sille toi,

mi',ettaman joca haasteta». 2^.»n- Cumga tehtäman pitä, cosca haasto tai,
min lyödan; ja laillisista esteistä. 255-.

xln. Eineistä Tuomaria wastan. t 258.
»<v. Cuinga Oikeuden edesa pita pclällecannetta-

mau la wastattaman; nijn myös cuuluftele,
miftsta suufanalda, ja waäryttelcmys wa-
lasta. 262.

xv. Laillisesta edeswastafasta eliasianajaiasta.264.
»vi. Caickinaisistawastoinkaänneista oikeuden käy,

misesä; nijn myös yläslyckäyxestä. 267.
xvn. Laillisesta todistuxesta, caickinaisisaasssisa.269.
xviii, Sistä, joca tule rijtaweljesten oikeudenkäy,

inisen alla sisälle, ja tahto pul)ua asiasa. 278.
XIX. Sl>



xix. Sijta, joca Oikeudesta ilman luwata pois
mene. 279.

xx. Sowinnoista. 279.
Oikeudenkäymistn culumxisia ja wahingon

• , maxosta. 28r.
XXII. Cuinga kirjallisia juttuja oikeuden käymisen

asioisa, pita Tuomarilda walmistettaman
ja rijtaweljille ulos annettaman. 282.

xxi». Costa Oikeus on tuomion woipa; nijn myös
aandelemiststa huomioon. 283.

xxiv. Oikeuden päatöxesta ja tuomiosta. 255.
xxv. Laillisesta wedosta, ja sen täyttämisestä, nijn

myös walitllxista erhetyxen ylitze oikeuden-
käymistsä. 289.

«xvi. Cuinga tacaus pita pandaman, ja st cuin
tuomittu on ulosannettaman, ennen cuin
laillinen weto Howrätisä täytetän. 298.

xxvii. Cuinga Oikeuden käymisen asiat pita How-
rätisa päähään käytettämän. 300.

XXVNI. Tuomion ricoresta. 303.
XXIX. Oikeuden käymisen wäärin käyttämisestä. 304.
xxx. Cuinga etzittämän pita, että Cuningas mah-

dais Howrätin tuomion ylitzen catzoa ja
tutkia. zc>s.

x*xi. Cuinga tuomio mahta särjettä, joca on
saanut laillisei, woiman. 311.

xxxii. Cuinga rahat ja sacot, tämän Lain jälkeä
luettaman, maxettaman jajaettamanpita. Zl2.
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Maimism Watt.
I. §ucu.

Laillisestg naimisesta/ ja cuca naittata
oleman pitä.

~Os mies tahto awioskastyä raketa; mjn ha-
\ uen pita pyytämän pijcaa hänen naittajal-
[ dans, ja e» wakiwallalla ottaman, eli salai-f sesti tyZöns haucutteleman.

2. §. Isa on tyttarens naittaja, ja äiti mahta
sijhen neuwoo andaa. Jos Isa on cuollut; nijn on
äiti lähimmäisten suculaisten neuwon cantza. ei
ffaa, eikä äitiä elos ole; nijn olcon st, jonga isä suu-
sanalla, eli kirjallisesti, eli äiti latzimmaistm suculai-
sten neuwon canha, naittajaxi nimittänyt on.

3. §. Jos ei nijtä ole; nijn on täysi weli;, sitä»
likin weli puoli isästä; sitten weli puoli nitistä; ja oft
tacon he sijhen isan-isän, eli aitin-isän neuwon. Jos ei
täysi weli, eli weli Moli elä; nijn on isän-isä naittaja,
ja likin tzända aitin-isa; sitä likin stta, sitten eno.
356 ei handa ok;, nijn on pijan lähin omainen isän,
eli äitin puolelda. Jos molemnmt tasalangot owat;
mjn olcon se lähin, joca isän puolelda on, "mies ja ei
waimo, ja otta«m han siihen lähimmäisen suculaism
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Naimisen C«ari. i. s. JLuctt.

aitin puolelda la laillisen orwoin holhojan neuwon.
Jos ej suculaista ela, waan ainoastans orwoin holho-
ja; nijn pita sen hänen naittajans oleman.

4. §. Jos rijta tule naittajan oikeudesta, cli jos
oikia naittaja näkyis ei olewan sijben soweljas, eli
hywansuopainen; Nijn säätäkön sijtä Tuomari, nijn
cuin hän, parhan ymmarryxen ja omantunnon jälken,
cohtullisexi löytä.

s. §.. Ei pidä ketän vaadittaman awioskästyyn,
waan pita' nijn hywin waimon, cuin miehenkin mt
pamielinen tahto ja suostumus naimisen kijnnittämän.

6. K. Mies eli waimo ei "Mahda awioskaffyyn
ihens andsa, ennen cuin mies on täyttänyt Micolmat-takymMendä, ja waimo wijsitoistakymmenda wuottazellei Cuningas löydä cohtullisep, sijhen lupaa ändaa.

11. Lucu. -

NM/ loeca el mayda eomentolstns,
cansia awioskässyä raketa.' )J

1. §«

<V3 mahda mies waimoxens otta, sitä cuin, Hänens&> ,canfans on cohdastans alasastuwasa sugusa: cuin
on tytär, pojan eli tyttären-tytär, ja heijlä tulleet,
ehkä cuinga alas st itzens annais. Ei myös cohda-
fians astuwasa sugusa: cuin on äiti, lsän,äiti,
aitm-äiti, .ja nijn edespäin stlkäsugusa.

2. §. S>wu sugusa ei mahda mies otta wai-
moxens sisartans, wcljens eli sisarens tytärtä, eli hei-
dän sikiöitäns, Isäns eli äitins sisarta, Isän-isän si-
farta, eli äitin-isän sisarta, isän-aitin eli aitm-äitin
sisarta, ja nijn edespäin.

3. .§. Orpanat ei mahda otta toinen toistans a-
wioxi, ellei Cuningas sijhen lupaa anna. 6 il»

4. §.' Cohdastans alas ja ylös astuwasa heimo-
laisudesa, olcon myös awioskästy pois kielttp; Ia si)s

ei
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Naimisen Caari. 2. Äoeu.

ei pidä miehen ottaman waimoxens, poicans, poiai:-
pojan eli tyttären-pMN leMe, äitlpuoldaus, edesmen-
nen isan-ijans eli äitiniisans toista ei myoS
tytarpuoldans, poica-puolens tytärtä, eli tytär puo-
lens tytärtä' waimons aitio, waimons isän-äitiä, eli
aitin-äitiä, ja nijn edespäin.

5. §. Siwu heimolaisudesa ei mahda mies nai-
da weljens leste; weljens-pojan, eli sisarens- pojan,,,
weljens eli sisarens pojan--pojan, »eli tyttären pojan le-
ste; Setäns eli enons, isän-isäns eli isän-äitins wel-
jen leste; äitin-äitins weljen' leste; Ei
myös edeslnennen waimons
eli waimons sisaren tytäna, eli tyttären tytärtä, ja
heistä tulleita; waimons i'fån eftfarfo, clt äitin sisarta;
waimons isän, isän eli isän-äitin sisarta; waimons ai-
tin-isän, eli äitin-äitin sisarta.

6. §. Ei mahda myöskan mies
sudesa andaa itzeus awioskästyyn waimons äitipuolen,
eli isäpuolens lesten ccmjja; ei myös enolleen tyttärens
miehen lesten, eli poica poica puolens po-
jan lesten cantza.

7. §. Mitä täsä säätty on miehestä awioskä-
styn asiasa, pita myös waimosta ymmärrettämän.

8. §. Heimolaisus luetan miehen ja hänen wai,
mons suculaisten wälilla, ja waimon ja hänen mie-
hens suculaistm wälillä; waan ei molembain heidän su-
culaijiens walilla kestenans. mahta caxi
weljea otta caxi sisarta, ja isa otta aitin, cosca poica
ona tyttären. Waan ei mahda poica otta äitiä, ha-
nen isans eläisa, jolla tytär on, ettei cmniata ricotais
wanhembain ja lasten waihella.

4 9% §, Caikisa naisa tapauxisa ei pidä eroitujla
tehtaman täyden ja puoli stigun wälillä. Olcon myös
naiminen yhtä hywin poiskielty, joco weren- yhdistys
lulis awioskästystä, eli luwattomnsta secannuxesta.

i©. §. Li mahda se, joca pijcaan lihallisesti ryh-
A 2 tyny^
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sa«ri. 2. z. H,««».

tl)l,!)t on, saada handa awioxens; ellei ifa ja äiti sij-
hen suostu, eli Tuomari löydä, että hywät syyt sijhen
tehoittawat.

n. §. Ne jotca toinentoisens cansia owat huo-
tjn tehnet, ei mahda awioskästya raketa, ehkä se syy-
tuin awiopuoliso cuollut on.

12. §. Jos Pappi wihki ne, jotca ei mahda a-
wioskäsiya raketa; nijn olcon wihkiminen mitätöin, ja
hän Papinwircaans paitzi. NM tapauxisa, cuin lu-
tyattoMii ricos kieltty on hengellisen ran-
UDren haastella, myös Pappi sijnä siwusa
m, .'7toisiakymmenen paiwan fangeuden wedellä ja
leiwällä. Jos st wihki joca ei ote Pappi, joco nai-
lninen on luwallinen eli ei; nijn han rangaistan työllä
EumnW Linnasa eli warustuxesa, colme, eli usiamba
ajastaica, sen jälken cuin ricos on; ja silloin, cuils
naiminen, luwallinen on, pitä laillinen wihkiminen ta-
pahtuman.

111. zueu.
i.§.

EHOsta kihlaus tapahtu, pitä naittajan läsnä oleman
■ab neljän todistajan cansia, caxi miehen, ja caxi
Waimon puolesta. Jos muutoin tapahtu; olcon st kih-
laus mitätöin, jos naittaja sen päälle canda, ja we-
takön cumbikln, jotca itzens laittomasti toinen toiscns
can§a kihlanliet owat, kymmenen wai-
maisille; Jos naittaja stn kihlauxen hywaxi otta, nijn
olcon molemmat syyttömät.

2. §. Nyt sito itzens jocu kirjallisesti awioska-
ffyyn: jos sijhen on naittajan suostumus; ei pidä toi-
fella heistä sitten oleman walda liekoa sitä lupausta eli
itzens toiselle kihlata.

z. §. Jos muu kihla cuin oikia naittaja, nijn,
cuin
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cuin ennen mainittu on; wetäkön sackoa wijsitoistakym-
mendä talarin, ja kihlaus olcon mitätöin.

4» §. Jos naittm kihla pijan cahdelle, wl»ta-
kön fackoa eolmekymmenda talaria, puoli Cuning,alle,
ja puoli kihlacunnalle, eli CaupunZille, ja palkitcon
wahingon.

s. §.> Jos mies kihla itzellens sen waimon/ joca
ennen laillisesti kihlattu on; wetakön sackoa, mies wii-

talaria, ja' waimo colmekvmmcndä:
Jos molemmat owät ennen kihlatut; wetakön cumbi-
kin sackoa colmekommendä talaria. Jos lihallinen st-
canm>s tapafyu heidän kestenäns; rangaistacoot cuin
Pahantegon Caaresa eroitetan; olcon myös rickonet
waiwaisille caicki mitä he toinen toisellens andanet o-
wat. Jos mies Fihla itzellens caxi,
koa eolmekymmenda talaria, ja olcon se ensimmäinen
kihlaus seisowainen, ehkä hän wijmeisen cantza yhwtta
pitänyt olis. Jos ei st ensimmäinen tahdo
canlians awioskaffyä raketa, wihittakön hän silloin sen
wijmeisen can§a.

6. §. Kihla mies tietämatäns sen waimon, eli
waimo sen miehen, joca ennen kihlattu on; olcon syy-
töin, ia se joca jyypaa on, wetakön sackoa colmekym-
menda talaria, Ja palkitcon wahingon; Olcon myös
rickonut syyttömälle ne lahjat, cuin hän sekä saanut että
andanut on. Jos jocu muulla tawalla on ftypä kih-
lauxen eroon, eli kihla hän itzellens sen jota hän law
Zouden, eli muun estehen tähden ei saa naida; olconsama laki.

7- §. Jos molemmilla on ybdenwerta syytä kih,
lauxen eroon; langetcon waiwaisille caicki, mitä he
toinen toisellens andanet owat, ja wetäkön cumbikin
caxikymmendä talaria sackoa. Jos toisefa on enambi
ja toisesa wahembi syytä; wetäkön se puolen sen werta
sackoa, jollawahembi syytä on; mutta lahjat olcon xi»
cotut waiwaisille.

A 3 8. §. Jos
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8. §. Jos kihlacumpanit andawat tuinen toisti-
lens lahjoja walmlsa rahasa, eli irtaimesa calusa, a-
wioskäffyn tähden: ia kihlattu morsian sitten cuole en-
nen wihkimistä; andakon ylkamies sen euollen wan-
hemmille eli perillisille caicki jallens, mitä hän saanut
on ,

t ia otfacon tacaisin, mitå hän on. Jos
ylkämies morsiammeldg; ottacon hän lahjans
jallens, ja pitäkön mitä hänelle annettu oli irtaimesa
calusa.

9.3. Jos Mies yhteyttä pitä morsiammens cans-sa; niin vn se awioskästy, ioca pita wihkimistlla pää-
tettämän, jmo kihlaus on ehdollinen, eli ehdotoin,/ jci
ehkä samat ehdot ei olis täytetyt. Jos ei rnt& tahdo
tvihille, ja täsa wastahacoisudesans pysy; nijn selitettä-kon lwinen hänen awiowaimoxens, ja nautitcon täyden
awio-oikeuden miehen omaisudesa, nijncuin 10. Lugusamsa Caaresa sanotan. Teke nainen sen; olcon sama
Laki.

io. §. Jos mies yhteyttä pita naisen canffa a-
wioskaffyn lupauxella; nijm pita hänen sen ottaman
awioxens, jos hän sen päälle seiso, ja naisen isa ja
öiti sijhen suostumat. On mies wastahacoinen; olcon
laki, cuin ennen sanottu on. Jos hän lupauxen fkb
fea, tuomitcon Oikeus sijtä. Jos lupaus tule wah-
waxi selitetyxi, eli mies on andanut hänen Kirckoon
olettaa, nijncuin hänen kihlatun morsiamens; ei pi-
da haneNa sitten oleman woima sitä lupausta ric-
koa, ehkä waimo hänen oikeudens awioskäffyim jät-
tää tahdois.

n. §. Jos ylkämies carcaa morsiamens tykuä,
jooga can§a hän yhteyttä pitänyt on; käykön sijtä,
nijncuin iZ. Lugusa miehestä ja waimosta saatän.

IV. Lu-
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IV. Lucu.
Erosta kihlanllso.

i. §.

KVOs jocti tule kihlauxeen waadituxi, ja ei anna
XD sijhen suostumustans hawata, sitte cuin mies,
eli nainen, »vaatimisesta »vapa on;,nijn olcon kihlaus
mitätöin, ellei kihlacumpanit ole tolnentoistens ftcan-
dunet.

2. §. Jos sommalla cummalla ennen kihlausta
«n salainen tauti, joca tartuwainen >a parandamatoin
on, eli han sitten olis sen saanut: nijncuin spitali,
caatu»va - tauti, mielettömys , raiwous , haureuden
rahcoja, eli cauhistalvaista »a suuria »vicoja ja »virhe-
ja; nijn kaykön myös se kihlaus tacaisin.
ih 3* §' myös sama laki, costa jombicumbi
Mnen eli jälken kihlauren on sala»vuoteudella rickonut,
eli tehnyt sencaldaisen työn, joca turmele hänen Himm
nimens: st oli ennen tietty; nijn ei pidä Wlau-
xen tacaisin käymän.

4. §. Jos kihlacumpanit tahtomat eritä, ja he
ei ole toinentoiseens ryhtyneet; andacot sen Capitlu-
niille tietä, ja kaykön kihlaus tacaisin.

s. §. Jos wiha ja catkerus tule kihlacumpanein
wälillä muista erinomaisista syistä, jotca ei ilme ollet,
ennen cuin kchlaus tapahdui, ja vxi tahto eritä, ja
se toinen ei; tuomitcon silloin Oikeus eroon. Jos
ei seNcaldaisia syitä löydy; nijn ei mahda ricollinen a*
wioskäffyä raketa jongun muun cantza, nijn camvoin
cuin st hyljätty ei ole srnvitettu; palkitcon myös cai-
ken »vahingon.

6. §. Jos tundematoin mies tule, ja anda y
tzens nimen eli säädyn puolesta ulos, muun edestä,
tuin hän on: ja nainen sen cautta »vietellän kihlau-
xeen hänen canhans; nijn »vetäkön mies sackoa cahde-

A 4 van*
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xankymmendä talaria, puolen naiselle, ja puolen wai-
waisille; Olcon myös rickonut lahjat naiselle, ja kih-<
laus olcon mitätöin. Jos wihkimys ftjjjen tygö tule
samasta petoxesta, ja ei heitä saada sopimaan; weta-
kön mies caxikerraisen sacon, ja olcon cunniatans pai-
hi; kaykun myös st naiminen tacaism.

7. §. loca juowuxis itzens kihlaa, eli petoxella
sijhen wieteldy on; sen ei pidä oleman welcapaan sitä
lupausta pitämään.

8. §. Jos mies lähte itzewaldaisesti pois kihla-»
tun morsiamens tyköä, ja on, hänen suosions wastan,
pois ylitze wuoden ja päiwän; jos morsian tahto sijtä
kihlauxesta irralle; nijn mahta Tuomari sen myöden
anda.

V. Lucu.
Lapsista/ jotca siiman kihlaunsa/ eli

caxi-naimisesa/ ja naimisen-oikeudesta
sencaldaisisa tlloisa.

i. §.

gj£s mies sijtta lapsen kihlatun morsiamens canf-
Ks? sa, eli awio-lijton alla, eli salawuoteudesa, jon-
Za paalle sitte kihlaus, eli awioskaffy seura; ne lap-
set owat awio-lapset, ja waimo nautitze laillisestisnai-
dun waimon oikeuden.

2. §. Jos jocu mene toiseen naimiseen, nijncuin
sanotan 13. Lugusa 6. §. ja sijttä lapsia: ja löyly sit-
tm § että hänen endinen puolisans elää; nijn owat
Ulyvs ne lapset awiolliset, ja omcohot perinnön, nijn-
cuin Perindö Caaresa sanotan.

3. §. Jos endinen mies eli waimo tule tacaisin>;
nijn ricotan se Melllftmbi naiminen, ellei he muutoin
sowi: ja se jonga paeta tule, ottacon jallens codosta,
eaicki mitä, hän sijhen tuonut, on, nijn myös osans sij-
id> cmn he awioskäffyn, aßa omalla anfiollans coon-

neet
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neet owat. Jos se waimo olis, jonga paeta tule, ot-
tacon myös sGen siwuun huomen-lahjans. Jos heil-lä on lapsia yhdesa, sima awioskäsiysa, "joca ricotan,
ja äiti tahto ne otta plöscaswattaxens; coetelcon Tuo-
mari, jos hän taita niftä edesseisoa, ja maaratkön sit-
ten heidän wälilläns, mitä Isän siihen joca wuosi an-
daman pitä. Ei mahda näin eroitetut awiopuolisat
nautita muuta oikeutta toinentoisens tawaraan ja o-
maisuteen, cutn nyt sanottu on.

4. §. Jos jocu mene toiseen naimiseen, ja tietä
endisen puolisans elämän; nijn rachaistan cuin Paha-
tegon Eaaresa eroitetan.

VI. 3U(U.
Naimisesta / wanhembain/ eli oiftotf

naittajan tahtoa wastan; ja jos nait-
taja estä naimista.

1. §.

kMOs pijca anda iHens naimiseen, wastoin isän eli
Sä> äitin tahtoa; olcon isällä, eli äitillä, walda teh-
dä hänen perinnöttömaxi.

2. §. Jos poica, eli tytär joca lesti on, anda
itzens, wastan wanhembain tahtoa, naimiseen, olle-sans wielä heidän huonefans ia leiwasäns, ja st ta-
pahtu ylöncatzesta ja ynseydestä, eli sen cantza jolla ei
ole hywaä nimee ja sanoma; olcon sama laki.

3. §< Jos pijca, isän ja äitin cuoleman jälkm,'
anda itzens naimiseen, ilman oikian naittajan suostu-musta, ja sillä pijcalla on oikeus perindöön naittajan
jälkeen, mjn on naittajalla walda tehdä sen perinnöt-
tömäxi ansaitusa maasa ja irtaimesa calusa. Jos ei
pijca ole hänen perillisens, nijn maxacon sackoa oma-
sta ittaisesta ja ansaitusta omaisudestans cahdenklM-
menenen osan jos naittaja sen paalfe
canda.
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4. §. Jos nijn tapahduis, että isä, eli äiti,
taicka heidän cuolemans jälken, oikia naittaja tahdoisestää sitä naimista, jota laillisesti etzitän' coetelcon sil-
loin Tuomari je» sijhen syytä on. Jos naittaja -stn m
ke oman hyödytyxens, eli muun sencaldaisen syyn tah-
den; wetäköun wijsikymmendä talaria sackoa, ja ma-
xacon caiken wahingon ja culuturen: mutta ivanhem-
mildans ei mahoa lapset, eikä sackoa, eikä wahingon
palckiota sencaldaisesa tilchl etziä.

VII. Lucu.
Kuinga laillisen naimisen cuulutus pitä

tapahtuman; ja jos wlhkimistä kleltän/
. .

• eli wywytttän.
I. 3»

IVOsta mies on naisen laillisesti kihlannut, fa'tahto«k andaa awioskaskyn wihkimifellä päatettaä; nijn
pitä hänen naittajalle sen ilmottaman cuutta wijckoa
emien. Jos nainen haneldä kielttän ilman laillista
syytä; nijn anocnn Cuningan Käskynhaldialda, että
wihkiminen ilman wijwytystä, tapahtua mahdais, ia
naittaja wetäkön sitten sackoa, laittoman estämisen täh-
den, wijfikymmendä talaria, ja palkilkon wahingon.

2. §. Ennen cuin wihkiminen tapahtu, pitä col-
mena Sunnuntaina Saarnastuolilda euulutettaman sii-
nä Seuracunnasa, josta morsian otetan; Jos ei nijn
ole, että wihollisia wastan sotaan lähtu tapahtu, eli
mies muusa Waldacunnan afiasa uloslähetetän; silloin
mahta cuulutus tapahtua ainoastans yhtenä Sunnun-
taina eli Pyhapäiwanä, waan ei cuitengan wihkimi-
nen ennen' cuin cahta paiwa stnjälken, nijncuin Kirc-
ko-3ais lawiammalda sanotan. Jos Pappi wihki eu-
nen cuin nijn kuulutettu on; olcon wircaans paitzi.u*s.■§. loca estettä tahto tehdä awioskäffyä wa-
sian, taicka itze edestans, taicka toisen puolesta; anda-

«on
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con sen Kirckoherralle tietä cahden miehen läsnaollcsa;
Pangon myös cohta Cuningan Kaffynhaldian tygö ta-
cauxen caiken wahingon ia culutuxen edeM, ja ot-
tacon sstten haaston ensimaisen, oikeuden aicaan, sen
päälle,, jota wastan estet tehdan. • Jos ei Tllomari
löydä laillista syirtä sijhen oleman; nijn päälle-
caudaja sackoa caxikymmenda talaria, ja maxacön cai-
ken wahingon.

VIII. Luc».
Zuinga esipuhe tapahtua mahta niiden

walilla/ jotca paricundaan ltzens anda
tahtowat.

1. §.

MOs mies ja waimo, joca leffi on', eli naittaja
Ka* pnau puolejka, tekemät esipuheen ennen
nmioskäsiyä, siitä naimisen oikeudesta cuin cummangin
nautitzeman pitä; se on woimallinen ja wahwa, coscase ei tapahdu nijden wahingoxi, joilla parembi oikeus
omaistiteen sijhen aicaan on. Ei mahda stncaldaistt e-
sipuhtt seisomaistt olla, ellei wierat miehet todista, että
ne ennen wihkimistä tehdyt omat; Ja ne sitten sisälle
kirjoicetan ensimmäisesä keräjäsä, ja caupungisa cohta
Wihkimisen jälken.

2. H. Jos mies ja mainio tekemät taincaldaisia
esipuheita ulcomaalla, sijta omäisudesta cum heillä
täällä on, ja tahtowat, että nijden myös tafä malda-
cunnaja kelpaman pita, waicka ei he itze tänne tule;
nijn pitä ne esipuhet, ennen awwskästya, ulcomaalla
todistajain can§a ylöspandaman, ja tasa waldacunna-sa wuoden ja yön sisälle Tuomarin tykönä
taman ja sisälle kirjoitettaman.

3. §. Jos he tekemät stncaldaisia esipuheita ul-
comaalla, ja/itten ihe tulemat tälle maalle; nijn pita
nijden jotca täalla syndynet omat, cuuden wijcon sisäl,
lä, ja ulcomaisten cuuden cuucauden sisällä, sitten cuin

he
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he täällä itzens tiloittanet owat, andaman ne täalla
sisälle kir/oitta, cuin ennen sanottu on. Jos ei st ta-
pahdu; nijn olcon ne esipuhet woimattvmat.

IX. Lucu.
Michen oikeudesta olla walmo«s edes-

wastaja; ja huomen -lahjasta,
i. §.

gglltten cuin mies ja waimo yhteen wihityt owat,
v£? nijn on mies waimons oikia edeswastaja, ja mah-
ta etzia ja wastata Janen puolestans: Waimo seura
myös miehens saätya ja tilaa.

2. §. Ennen wihkimistä pitä miehen waimolle
lvissin huomenlahjan , irtaimesa, eli kijndiasa
«maisudesa, waan ei molemmisa yhtahawa, joco hän
nai pijan, eli lesien.

3. §. Huomenlahja pita otettaman miehen yxin
omasta osasta omaisudesa. Jos waimo cuole ennen
cuin mies; olcon silloin huomenlahja myös cuollut.
Jos waimo ela miehen jälken; nautitcon huomenlah-
jans maan oikeuden jälken, joeo heillä on lapsia yhde-
fä, eli ei. Jos waimolla on naimisen oikeus caupun-
Zin oikeuden jälken; älkvn ottaco huomenlahjaa, jos
hänelle lapsia miehens jälken on.

£»,§. Jos huomenlahja on luwattu maasa ja
kijndiasa omaisudesa maalla, eli huoneisa ja maasa
<aupungisa„ perityisä eli ansaituisa / ja colmas osa si>
hen on ulottuwainen miehen säilytetystä osasta irtaimensa ja kijndiäsa, cosca hän cuole, eli huomenlahja u*
los otetan; nijn nautitcon waimo hänen huomenlahjans
täyteen, huomenlahja on fuurembi cuin colmas
osa; ei ptöå cuitengan hänellll oleman oikeutta, sen y<
litze mitään saada. Jos ei nijn paljo maata ja kijn-
diatä omaisutta löydy; nijn pita miehen lasien, eli
muiden perillisten, edescatzoman waimolle irtaimesta
calusta, nijn suuren caswon, cli sisälletulon, euiu

hänel-
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hanelba puuttu. Ei mahda waimolla muuta oikeutta
olla sijhen huomenlahjaan, joca on annettu'maasa, cuin
sitä wiljella ja nautita nijn cauwan cuin han leffena
on, ja cunnialla ela: Olcon myös lvelcapä pitämän
huonet ja maan woimasa, ja ei andaman nijden ha-
nen cauttans paheta. Cofca waimo cuole, eli mene
toffeen naimisten; langctcon huomenlahja cotia miehen
lapsille, »eli muille hänen perillisillens.

s. §. Nyt on huomenlahja luwattu irtaimesa
calusa, ja kymmenes osa sijhen ulottu miehen cuo-
leman tapauxisa löyttywästa irtaimesta ja kijnoiasta o,
maisudesta; saacon waimo ulos huomenlahjans täyteen.
Jos st on suurembi cuin kymmenes osa; nijn
tan huomenlahja sen jälken. Jos ei nijn paljo irtai-
meja calusa löydy, cuin huomenlahjan sitten oleman
pitä; nijn saacon waimo wiljellaxens ja nautitaxens
huonetta ja maata caupungisa, eli maalla, nijn paljo,
cuin puutosta wastan tule, sijhen asti että miehen top*
set, eli perilliset, ne haneldä lunastawat; ja olcon huo-
menlahja, joca irtaimesa calusa annettu on, waimon
»jäinen omaisus.

6. §. Ei mahda mies andaa suuremba huomen-
lahja waimollens, cuin nyt sanottu on, waan kyllä
wähemmän.

?. §. Jos mies cuofe, ja ei ole luwannut huo-
menlahja; nautitcon /illoin waimo puolen sijtä, cuin
mies corkeimmasti tämän Lain jalken huomenlahjan
andaa taidais; ja olcon lasten^ eli perillisten wallasa,
joco he sen irtaimesa, eli kijndiasa omaisudesa, andaa
tahtowat.

X. Lueu.
Naimisen-oikeudesta omaisufijn.

IVOsta mies ja waimo owat yhteen wihityt, nljn
«5 on cnmmallakin naimisen-oikeus omaisuxijn.

2. §. Maan-
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2. §. Maan-oikeuden jälken, naidan wapamies
ja talonpoica cahteen osaan, ja' waimo colmandeen
caikesa irtaimesa calusa, cum maalla ja caupungisa
heidän omans on, eli he omaxens sa-awat, ja caikesakijudiäsa omaisudesa maalla, cuin he pariscunnasans
yhteen cocowat. Maahan, eli huoneisiin ja wessra-
kennuxijn, joco ne oman, eli toisen perustuxen päälle,
raketut owat, jotca mies eli waimo, ennen awiosta-
ffyä, tajcka jen alla, perinyt on, eli ennen ansamnnt,
ei ole miehellä, eli waimolla, naimisen-oikeutta; tulcon
cuitengin caicki nijstä l«ngewa wuotinen. wero jcl sisälle
tulo, irtaimexi luettawaxi.

3. & Jos heillä on maata, huonetta,
ta, tonttia eli eli caupun-
gin kedolla, ennen awioskastyä, eli jos Ie pariscunna-
sans sm owat perinet, eli ansainnet naimisen-
oikeuden cansta caupungin oikeuden jalken. ,

4. §. Nijlla jotca Papin-saädystä owat, joco he
asuwat maalla, eli caupungisa, olcon naimisen oikeus
puoleen irtaimesa calusa, nijn myös huonesa ja tontisa
caupungisa, ja sijna maasa maalla, joca pariscunnasa
ansaitan. Maan ei naiteta heitä toinen toisens perin-
dö maalle maalla, ei myös sille maalle, joca ennen a-
wioskäffyä siellä ansaittu on.

s. §. Caupungin oikeuden jalken on Porwarilla
ja wapattomalla caupungisa asu, naimi-

sen oikeus puoleen peritysä ja ansaitusa maasa ja huo-
neisa, caupungisa, nijn myös caikesa irtaimesa calusa
maalla ja caupungisa. Mutta mitä heillä maalla o-
maa on, eli omaxens saawat, maasa, eli kijndiasa
omaisudesa, ynnä eläinden ja pellon neuwoin cantza,
niistä kaykön naimisen-oikeuden caecha, maan oikeuden
jalken.

6. §. Jos Pomari, eli wapatoin mies, awios--
Myn alla, sijrtä caupungista, ja tlloitta itzens asu,
man ja oleman maalia, eli jos wapatoin mies tule

wapaan

II.
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wapaan säätyyn; käykön naimisen-oikeuden can§a sen
jalken, cuin i. ja 2. §. säatty on. Jos talonpoica
sijtta taupungijn; olcvn laki cuin f. §. sanotan.

7. §. Nainen, joca Tuomarilda on awiowaimo,
xi selitetty, nautitcon naimisen - oikeuden miehen omm-
sudesa, ehkä wihkimys, ei tapahdu. Jos mies estä i-
tzens wihildä wastahacoisudesta; olcon cadottanut nai-
misen oikeudens waimuns omaisuteen, ellei han ojenna
itziäns, ja tule hancn cansians yhteen wihityxi.

XI. Lucu.
ssuinga mies mayta waimons kmdiän
omaisuden pois-wahettaa/ vantixl panna/ e-

li myvdä; ja cuinga heidän welcans ma-
xettaman pita; nijn myös cosca wai-

mo mahta cauppa pWtää.
i. §.

e .
ei pit>a oleman walda waimons kijndia-.

ift»V ta omaisutta maalla, eli maata ja huonetta
caupungifa poijes wahettaa, pantixi pauna, eli myy-
da, joco heillä on lapsia yhdesä, eli ei; jos ei hänellä
siihen ok waimon wapamielista suostumusta ja alakir-
joitusta cahden wieran miehen läsnaollesa, eli waimo
sitä suusanalla Oikeuden edes tunnusta.

2. §. Jos mies eli waimo on tehnyt welcaa en-
nen awiuskaffya; maxacon cumbikin umans sijta, cm»
hänellä ennen oli. Ei pidä sencaldaises tilas miehen
vmaisus seisoman waimon welan edestä, ja ei waimon
omaisus miehen welan edestä, joco he maan eli cau-
pungin oikeuden ale tulewat.

(
Jos ei jommancumman

eri tawara sijhen ulotu; kaykön hänen naimisen <oikeu-
dens omaisudesa, welan maroxi. §i

e mahda yhden
welan taytteex»., toimen wanhan perindo maan weroa
ja siMle tuloa etzittä, lawiammalda, cuin että sama
wero ja sisälle tulo jo pesään coottu on, eli ulis pitä-
n «yt



,6 Naimisen «laari. n. Xncn.
iti ~,, i"ni rrin-tl-tm■-■■- ■ i itti ii fTt

nyt sisällä oleman, sijhen aicaan cuin welcapään omai-sus ylönannetan, ja se yhden kenan caickein edestä, ja
ei usiammafti, sen osan jälken, cuin welcnpäällä sijnä
en, naimisen oikeudens puolesta.

3. §. Jos molemmat, eli toinen heistä, owat
tchnet welcaa pariscunnasa, eli tihlamisen ja häidenculutuxexi; nijn pitä se jacamaltomasta omaisudesta,
«rtmmesa calusa ja ansaitusa maasa maxettaman, nijn
myös molembain heidän huoneistans ja omaisudestans
eaupungisa. Jos ei st coco welan maroxi ulotu; nijn
palkitan, se cuin puuttu, molembain erinäisestä perin-
dvmaasta ja yxin omasta kijndiästa omaisudesta maal-
fa> sen osan jalken, cuin tummallakin welasa ja ca-
lunyhteydesä on. Jos ainoastans toisella heistä on o*
maa maata; ja se on mies; nijn maxacon sen cuin
puuttu ja maxettaman pitä, perindvmaallans, nijn
cauwas cuin se ulottu: Jos st on waimo; alkön ma-
xaco enambata, cuin oman osans melasta, ellei nijn
©le, että mies ja waimo, molemmat yhden, ja pxi
Molembain edestä, itzens welan maxamisten kirjallisesti
sitoneet owat.

t 4. ■§. Jos welca on miehen, eli waimon eri-
naifestä syystä ja huckamisesta tullut, josta toiselle ei
chtan hyödytystä, eli osa ollut ole; alkön silloin sensyyttömän kijndia omaisus, eli oikeus ealuun, käy-
kö welan maxoxi: -sillä jocaitzen tule o-
niasta sypstans yxinans sacon weta, ja ei toisen osaa
«ickoa. !

s. §. Jos )ombicumbi, awioskaffyn alla, on
»naxanut yxm oman welcans molembain osalla omaifu-
desa; nijn pitä se perinnön jaosa, eli osimisesa, hänenoman osans päälle luettaman.

6. §. Ei mahda waimo cauppaa päättä kijn-
diästä omaisudesta, eli myydä jotan ittaimesta calustapesäsä; jos ei st tapahdu miehen suosion ja täyden lu-
wan cantza, eli nijstä caluM, jotca myytäwixi jätetyt
owat, eli mies on heickopäa, eli pois olewa, eli juo.



t?6imiM CrtÄti. il. 12. Ättctt.

jte pois waimons tyköä. Jos waimo silloin istu coto>
na lasten cansia, ja tarwitze rawindota itzellens ja
heille: eli jos han lapsitöin on,

e
ja ei taida muutoin

hengens elätta: eli jos muu hätä ahdista; nijn mahta
han tarpexens myydä, cuitengin lähimmäisten langoin
neuwon ja suostumuxen can§a, jos se kijndia omaisus
on, cuin myydan. Jos toisin tapahtu; olcon miehellä
walda sen waimon cantza tehty on/ sär-keä ja tyhjaxi tehdä, nijn cuin Cauppa Caaresa sanZ-
tan.

7. §. Jos mies on myynyt waimons, eli wm-
mo miehens wanhan perindö maan, yxin (jy&V
dytyxexens; andacon nijn paljon palckioxi omastaperindö maastans. Jos se maa, molem*
bain heidän hyödytyxexens, myyty on; nijn täyttäköne
cumbikin maastans, mies caxi osaa, ja waimo colman-,
nen. Jos ei maata ole; tayttaköt irtaimesta calufta.

8. §. Jos maata ei löydy, eli irtainta calua, ja
waimon maa on hänen suosiollans myyty, cuin ennm
sanottu on; olcon Jos''mies on
myynyt jen maan, ilman waimons luwata ja tiedota;'
nijn etzikön sitä jallens laillisen tuomion cautta,
den ja yön sisällä, sitte cuin han 'siitä tiedon sai; ja
syyttakön se itzians joca laittomasti osti. Jos waimo.
cuole ennen cuin. mies; nijn on wmmon perillisillä
walda sen päälle, puhua, wuoden ja yön sisällä, )ha-
nen cuolemans jalkey.

XII. Lucu.
Perinnön-eroittamiststa/ <a Laittomastayhtensijrtämlsesta / ennen cuin toiseen

naltnisten mennän.
:. t. i

lestiwaimolle ei pidä oleman walda
mennä toiseen naimiseen, ennen cuin lasien>olkB muiden
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i% ■ Xfaimifm Caari. 12»

muiden perillisten, osa eroitettn ptt, jvco he omat täysin
Mfet, eli wallan. alaiset, los-jocu sen teke; olcon
WZMf, lapsille eli ojastans o-
'lnaisudesa,- enKimgistii naimisen, :Mlm t ja eroittacon
sirte-ffin pe,r>!!döns lain }ålU\w Jos Pappi
wihki,lesi'imiehen, eli lestiwaimon, ennen- enin perin-
nöil eroihus lai!l<ftsii-capahtuimt .on;- olcon wircaans
'PÄ ' ,

§. pMnott ewltuxM riim tuls perilli,
sien ja sen wälilla } joca toiseen naimiseen mennä tah-
to; ila He ei-Wda nijn pangoon
c.auxen sm edestä A Tjoftrt: rijdellän, M oikeuden päätös
ei lmMta! Mida,' ja Mwmari ei syytä löy-
da aw.iosfäsiyä ,semä,hden wijwyttm

z.-§. G mahda leffimies/ eli fesiiwainw toiseen
naimiseen mrarraVl ennen, t!uin uiies plwlen wuotta, ja
waimo, wuoden> - leskenä ollut on: ckihlatuilda ok&ii
Mos, ki^ltt», .eyNcU'>N)il)k!'mista 'yhteensijrtaa, ,-ja7.yhde-
sa asua. Jos Hessen tekewat; wetakön, cumbikin jae*
|oa kymmenen talaria ja
Mg,Milla toinm toisestani

XIII. 3mu.
ÄivioMstyn erosta; ja cuinga lapset

caswättttaman pitä/ cosca awloskMyn
ero tapahtu. "

MLOs mies teke huorin/ja Mlmb ei tahdo hänelle
fc» ricostans anyexi andaa, jaei yle-hänen caichanH
yhtä wuodetta.pitänyt, sitte cuin se hänelle tietyxi,tnli;
nijn Mhta awwsMyn ero ja olcon mies
hänelle rickonut fmm naimisin'- oikmdestans omaisu-desta. Jos waimo huorm teke; olcon sama laki, ja
cadottacon- sijna-siwusa huomen-lahsans. Jos he mo-
lemmin owat huorin Mnet, ja-jombicumbi heistä ei

ole



Naimisen l3. äuc».

ole siitä ennen toisen canha sowitemxi nijn ei
mahda heidän awiosWyäns eroitettaa.

2. §. Se joca.awioskastyn huörudella rickonut
un, ei mahda toisem naimiseen mennä, ennen euin se'
wiatoin cuollut, eli naimiseen tullut on, eli fijhen suo-
fiu ja,Cuni!Ms,flMb luwän anda. Jos hän stn fits
tekin teke; wetäkön, sackoa Mikymnienda taluria, ia
olcon awioskasty Mitätöin., G mahda myös fe wia-
toin mennä toiseett naimisten f ennen cuin ero laillisesti
tapahtunut, on>.kynimenen talarin facon haastolla.

g. §. Costa tapahtunut m, ja he ei sowi sii<
tä> cummanga,lapstt Pita tykönäns. pitämän; nijn ol-
cor. sijhen Mhwjlzse.Mt ei rickonut, ole. i Jos ci hän
ole sowelias lapsia, edcscatzomaan; nijn tule Tuomarin
cahoa, joco st roicapaä, paremmin, eli jocu muu'ne
tygöns otta mahdais: ja joco wicapäan,
eli jongUn.Muun tykönä oleman; Mengöön heidän ra-
winnoxcns ja castvattamistxens, nijn paljo Isän »a
an omaisudesta,. eli käsitöistä,
cuin Tuomari cchtullisexi löytä. ,

4. §. Jos mies ylönanda waimons ja,juoxe,pois
hänen tyköäns, pahudesta ja wastahacoisudesta, ja me-
ne ulcomaille sijnä aiwoituxesa, ettei edespäin, olla ja
asua hänen hänellä ei pidä oleman yhtän
oikeutt-a hallita osaans omaisudesa, cli kijndiäitä tilu-
xians. Jos waimo, tahto hänestä luopua; ottacon
Tuomarilda haaston. Jos ei tietä mifä mies tzeens
ylöspitä; andaconrTuomari Sagrnastuoleilda cuulutta
hänen perääns coco Kihlacnnnan .ylitzc, eli Caupunqffa>
jos hstn sijnä asuwa ollut on, nijn myös lahimmaisifä
Pitäisä stn ymbäristöllg, ja pancon hänen eteens yön
ja wuoden. Jos ei hän tule. stn, eteenpannun ajan
sisällä; nijn tuomitcon Tuomari ■• tmi ,

ja olcon mies
cadottanut eoco osatts omaisudesa. Sama laki olcon,
jos waimo miehens tyköä poisjuoree.

?. §. Mitä mies cadottanut on, joca waimons
ja hänen tyköäns poisjuosnut on, sen

B 2 warnw
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Naimisen Caari. 13. Åucu;

waimo nautitcon, nijn cauwan cuin han naimatoma
on, nijn myös hyödytyxen ja sisälle-tulon hänen kiin-
diästä omaisudestans. Jos han mene toiseen naimi-
seen; alkön nautitco enambätä, cuin sen johon hän
naitettu ja annettu oli, \man langetcon silloin miehenosa lapsille: Olcon heillä myös oikeus, nautita miehen
yxinomaa kijndiatä omaisutta, nijn cauwan cuin hän
pois on. Jos ei lapsia ole; nijn alkön waimo anda-
co mitän pois irtaimesta calusta ja ansaitusta omaisu-
desta. Jos waimo ricko; käykän myös hänen osans
ja omaisudens cansia/ cuin sanottu on.

6. §. Jos mies lähte ulos waldacunnasta cu-
tzumisens tähden sotahan, caupalle, eli muusa tarpelli-sesa asiasa, on sitten cauwan poisa, ja ei anna wai-
molle tietä, cusa han oleffele: Jos waimo taita sijta
tiedon saada; andacon sen Tuomarillen tietä,, ja Tuo-
mari pangon hänelle päiwän - määrän eteen, tullaxens
cotia jällens. Jos hänellä on laillinen este; nijn odot-
tacon waimo hänen cotia -tulemistans. Jos ei hän
laillista estettä osota, ja ei sittekän -tahdo tulla; ttttki-
con Tuomari heidän yhdesa-elandotans. Jos waimo
on hywin ja cunniallisesti itzens käyttänyt; nijn mahde-
tan hänelle myöden annetta mennä'toiseen naimisten,
sitte cuin wuosi culunut on, sen ajan jälken, cuin mie-
helle haastokirjasa eteen pandu oli, ja andacon Capit-
lumi hänelle ero-kirjan sijtä endisesta. Jos mies soi-
ma waimollens irstaisutta, eli muuta sopimattomutta,
ja ei tahdo sentähden jällens tulla, ja hänellä ei ole sij-
hen täydet tiedot; tuomitcon cuitenqm Tuomari eroxi.
Jos lailliset todistuxet löytän; käykön sen can§a,' cuin
ennen huorudesta on sanottu. Jos ei yhtäkän aihetta
ole tietää saada, jos st poismennyt elä, eli cusa hän
itzens ylöspita, ja hän, cuuden wuoden sisällä, ei tule
jällens;, nijn mahta Tuomari, sitte cuin hänen perans
kuulutettu on, toisen naimisen myöden anda: Olcon
hänellä myös walda sen ajan lyhendää, jos hywat syyt
sijhen owat. Jos st endinen sitten jällens cotia tule,

ja
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Naimisen Caarl. 13.14. SLutn.
ja näyttä lalllisen esteen täysillä perustuxilla, ja ettei
hän ole taitanut itzestäns tietoa andaa; astucon hän
waimons tygo, ja se jäljellisembi paetcon, jos ei he
muutoin keffenäns sowi: ja sillä ittaimella olcon wal-
da, jongun toisen can§a itzens awioskastyyn andaa.

7. §. Jos mies, eli waimo, sitte cuin he kih-
lattin, on lihallista can§akaymista vitanyt jongun muun
cantza, ja st wihkimistn jalken ilmandu; nijn kaokön
eron ja naimisen - oikeuden caHa, cuin 1. §. sanottu
on. Jos waimo wihkimistn lälken tule sijhen sido-
tuxi, että toinen ennen kihlausta, on yhteyttä hänen
cantzans pitänyt, ja mies ei tahdo hänelle sitä andexi
andaa, waan laillinen ero tapahtu; nijn ottacon mies
caiken stn tacaisin, min hän myötäns yhteisten pesään
tuonut on, nijn myös culutuxens, cuin hän kihlajaisixi
ja hairi tehnyt on, ynnä stn cemjja, cuin han
hänelle andanut on: pitäkön myös mitä waimo hänel-
le andanut on.

8. §. Jos mies, eli waimo, on luonostans wiaV
linen, ja awioskastyyn peräti kelwowin, eli jos miestä
eli waimoa noudatta parandamatoin tarttuwa tauti, ja
hän sala stn, ja petollisesti wiettele toisen awioskastyyn
cqchans: Jos st todexi tule; nijn käykön awioskästy
tacasin, ja wicapää älkön nautitco naimisen-oikeutta
vmaisudesa; palkitcon myös caiken wahingon, ja kärsi-
kön, nijncuin muusta petoxesta edespäin eroitetan.

XIV. Lucu.
Riidasta ja eripuraisudesta / miehen ja

waimon wälilla; nijn myös erosta wuo-
tehesta ja leimästä.

i. §. ,

<£*£>fca rvfya \a catkerus miehen ia waimon wälillä
SsL? nijn wallan faapi, ettei he, waroituxen perästä,
sopia taida; nijn pita Oikeuden coetteleman, joco

B 3 ainoa-
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Naimisen Caari. 14.15. JLaau
ainoastans jommalla cummalia heistä,,'eli molemmilla
sijhcn si)» on, ja wetäkön wicapäa fackoa omasta ofa-
stans omaisudesa,. fnsimmäistllä kerralla, wijsi colmatta-
kymMnda täamyi ja toisella'kerralla
Jos yhdcha on, enämbi ja toisella,,wähembi syytä; so-
witettacon sen -Hos ei he sijtakän
anna itziäns öjeM..NM tuomitcon Oikeus eroon, ajari,
lvuotehesta ja lciwW. :

2. §. Jos mies,itze eroitta hanens wmmosians,
eli waimo miehestäns, eriwuotesten ja leipään, wibaU
liststj ja ilkimielffesti) ja ylöspitä itzons'maasa, ,pois
cotoa'ja waimons tyköä: eli jos micsaja waimons,
eli waimo miehens' ulos huonefta ja majasta, ja ram
titze fijnä mylembain tawarata ja omaisutta; wetäkön
sackoa cuin edellisesä §. .sanottu w y ja palkitcon wa>
hingon,

3. •§. Jos nijn pahoin kawis, että mies eli wai-
mo, wihasta ja kiuctlfta, lyöwat toinentoisens sinisext
eli werisexi, rajaricoxi .eli wirhelljsexi; nijn
cuin Pahategon CaMsa eroitetan.

XV, LltM,
Zuinga omaisuden ja lasten elon canssa

oldaman vita) cosca mies ja waimo (aföfe;
sesti eroitetnn wuotehesta ja leiwastä,

jKMtin mies ja waimo Mwat laillisesti eroiteturi
'«£s wuotehesta \|4 : leiwästä Å ia \ miehesä siihen ■ wicä
on; nijn istucoy waimo paicallans omaisuden caicha.
Jos heillä on lapsia cansia; 'nijn watin
waimo ne tykönaiis. Jos waimo ei 'ole soweljas yxi-
näns nijtä ja omqisiltta «desstisoman; nijn nimittäkön
tuomari ne jotca hä»:dä neuwoa ja auttaa mahta-
wat, ja coetelcon mitä miehen elaturexeens ja tarpe-
pms nautitzeman pitä, nijncuin omaisus myöden an-

da.
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'NNlwifen Caari. 15; 16. ffMax.
da, e!lei hän palwelluxellails ja kästtöilläns itzens taida
ylöspitaa. Jos 'ei' muuta omaisutta löydy cuin sisälle-
tu>o miehen wanhasta cli'se cuin ha-
nen ja työstans lange; iit/n nauiiWtt wai-
tuo fijtå lasten canjza caxi osaa, ja mies elatnxexeens
ja tarpexeens colmannexen. ivaimv on tahan e-
roon syypää; nijn ei hän mahda omaisutta hallita,
waan co?telcon Tuoman, mitä miehen hänelle elatu-
xexi andaman pitä, ellei hän itze händäns cunnialla
elättää taida.

g. §. Jos'molemmat, owat eroon si)ypaät; nijn
olcon se omaisuden ja lasten edescatzojn, joca sijhen
parhain soweljas on, ja fe toinen nautitcon sijta tar,
pellisexiylöspitämistxens, sen jälkeneliin omaisus myö-
den anda, ja Tuomarikoettele. Jos, he sijhen owat
yhtä soweljat; nijn olcW mies lähembi. Jos ei cum-
bican ole; nijn liimittäkön Tuomari caxi hywaä rnfe*
stä, jotca lapsista ja omaistchesta ottawat waarin, ia
andacon miehen ja waimon ynnä lasten canfjci sijtä
ylöspitämisen saada*

M Lum:. mja lMsistä.
h. §.

*

MOs isä eli äiti, anda pojallens,, eli tyttarellens,
fö& läximsiä maasa, huoncisa, eli irtaimesa calusa,
heidän mennesäns naimiseen; kirjottaco,^' sen ylös, ja
pangon irtaimen calun päälle cohtullistii hinnan, otta-
eon myös cuitti-kirjan sen pääll?., Sitte
laxiäiset, joca ne sai, nijn canwan cuin isä ja äiti
molemmin Zläwät, ja pitäkön huonen ja maan woi,
masa, cuin laki sano. Cosca toinen, heistä cliole, ja
perindö tule jaettawaxi; nijn käykön silloin cnicki Mcaf-sm jacoon; Ei cuitengan lueta sitä sisälletuloa, eli
hyödytystä, cuin hänelle sijtä ollut on. Sama lakicosca jocu anda laxiäisia silloin cuin lap-

'
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salmisen Crtftct. 16. 17. £trnt.
set huonesta ja cotoa eriäwat, eli muisa tiloisa. Jos
jocu tahto heille andaa peräti omari rahaa, eli muuta
irtainda calua, eli myös maata maalla, eli huonetta
Caupungisa,, mmcmn viii. Lugusa Maan Caaresa
sanotan; olcon sijhen wapa walda: ei mahda sitä ja-
coon tacaisin tuolaa, cuin nijn annettu on.

2. §. ei ylöskirjoitusta löyta, eikä cuitti-kir-
jaa, eikä mvös muuta todistusta, ja on cuitengin la-
xiaisiä annettu; nijn tuocon tacaisin jacoon, wanno-
tulla walalla. Jos taloncappale on hucattu, cli si-
tä ei taita tacaisin tuoda nijn hywanä, cuin se an-
nettijn; nijn maxacon sen sijna arwiosa, cuin se an-
nettaisa oli.

3. §. Jos poica eli tytär cuole lapsitöinä; ka»-
kon laximset tacaisin. Jos lapsia jalken elää.; pitå*
kön he samalla ehdolla, cuin se heidän isäilens eli äi-
tillens ollut on. Jos ne lapset cuin
jombicumbi nijstä, cuin lariäisia annoit; käykön se
tacaisin.

XVII. Lucu.
Sfikfyn jawaimon etu-osassa jakamatto-

masta omaisudesta.
I. §.

KHOs mies eli waimo cuole; nijn ottacon se joca
KSf jalken elä, etu-osans jacamattomasta omaisude-
sta, sijnä cuin hän irtaimesta edusta itze tahto; Ei
mahda se cuitengan suurembi olla, cuin cahdeskymme-
nes osa sijtä. Jos omaisus on köyhä ja halpa; nijn
ottacon kihlasormuxens, jocapdjwäsen wuotehens, ja
tarpelliset pito-waattet, waicka se jotakin yli cahden-
kymmenennen osan nousis.

Berin-
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Perindo s<iari. l. 2. Äuctt. 25
__ : .

Jenndo Jaarl.
I- sum.

Perinnöstä yhteisesti / <a poltvi-lugusta.
i. §.

perindö on jaettawa miehen«St)k jälken; nijn astucot rinda perilliset tygö, ja ne
p»is, jotca owat stljän tacana eli siwulla su-

gusa. Rindaperilliset owat ne, jotca syndywat ete-
henpain sugusa, nijncuin poica ja tytär ja heidän lap-
sens. Seljallä sugusa owat wanhemmat ja esiisät.
S>'wu-perilliset owat ne, jotca yhdelda puolelda eli
molemmilda, sen cuollen cantza yhdestä cannosta tulleet
owat, nijncuin weli ja sisar, eli heistä tulleet.

2. §. Sueu luetaan polwittain cuollen tyköä ja
ei hänen cantzans, sen tygo ja cansta joca perij.

11. Lucu.
Rinda-perinnösta.

kWOs isä eli äiti cuolee; nijn perikön wapamiehen
s«ö ja talonpojan potea maan oikeuden jälken caxi o-
saa, ja tytär colmannen. Mutta eaupungin oikeuden
jälken, ottacon Papin jaPorwarin poica puolen, ja
puolen tytär. Cuitengin jaetan maan oikeuden jälken
se maa, ynnä eläinden ja pellon neuwoin cctnfja, cuin
Porwarilla maalla on; ja caupungin oikeuden jälken
Wapamiehen ja Talonpojan huonet ja, tontti caupun-
Zisa.

2. §. Jos lapset owat caickl cuolleet, eli joeu
heistä, ia lapsia, eli lasten - lapsia jälkeen elää; vtta-

B 5 con



Perindy Caari. 2.3. Ättctt.

con pojan - lapset, eli hänestä tulleet, niin paljo perin-
nöstä, enin poica, ja eli hänestä tul-
let, ntjn paljo eM,tl,tär. Ia joco-heitä on usiam-
bi, eli harwembi, aWt nantitco cnitengan enambata,
eli wähembatä, cuin heidän ifå\f eli äitins olis tullut
saada, jos han eläis. Ei mahda joeu muu perindötä
oM, nijn cauwan cuin rindaperillisiä on, joco,he ivMl lähcmbänä, eli cdembänä cohdästans alas astu-
ivasa polwesa.

111 Lum W
Selkä-PmnnM ja sitvu-perinnöstä.

1. §.

MOs ci rindaperillisiä ole sen enolleen jälken; nijn
&& owat isä ia åiti. Jos molemmat eläwat; peri-
kön, maan oikeuden jälken, isä caxi osa, ja äiti col-
mannexen: mutta caupuugin oikeuden jälken puolen
kundikin,

2. §< Jos toinen heistä amoastansclä, ja wel-
jäxia ja sisaruxia on, yxi eli usiamhi, fen cllolleen jäl-
ken, joca perittäwa on; perikön he isans eli, äitins
cantza, ja ottaeon isä eli äiti osans, cuin i. §. sanot-
tn on, ja wehaxet ja sisaruxet sen, euin heidän isäns
eli äitins olis tullut periä, jos he elänet olis. Josmyös sen cuollen weli-puolia ja sisar-puolia o»/ ja
he tulewat eaicki sijta isästä eli äitistä, joea cuollut
on; perikön myös he täysi weljesten ja sisarusten mns-sa yhtäläisesti, weli weljen osan, ja sisar sisaren osan.
Jos jocu täysi-weljistä ja täysi - sisgrilrista, eli weli-
puolista ja sisar- eli he caicki owat cuollee,
ja lapsia heidän jälkcns elä; nijn asiucat ne isäns eli
äitins siaan ja oikeuteen. Jos ei muuta ole cuin yxi
täysi eli puoli «weljistä eli sisarista, joea .perindö äitins
cansta otta; nautitcon puolen cumbikin. Jos ei täysi
eli puoli-weljexiä eli sisaruxia, eli lapsia heidän jäl,
kens elä, waan lasten-lapset; ottacon ssä,,eli äiti,

joca

26



Pcn„o6 Caari. z. Ättctt.

joca elä, caickityyni. Samalla muotoa ottacot tayst
eli puoti >st sisaruxet, eli heidän lapsensa cm-
ken perinnön, jys sekä G,että äiti cuolleet owat; ia
jacacm sen kesienäns enin 3. §. sanotan, puoli-
weliäxe.t ja sisaruxet owat syndyneet, sijta isästä, eli ai-
tista, foca ela ja itze perindöa otta; nijn ei heillä ole
sijna perinnösä' yhtän osaa,

3. §. Jos seka -I/a ettå äiti owat cuolleel■-, ja
weljexia ja sisaruxia ela jälken; iacacon he keffenäns
perinnön, ja ottacon niqan oikeuden jälken weli cari
osaa /'fH- sijat' colmannexen, ja caupungin oikellden jab»
ken puolen cumbikin. Jos myös sen cuollen puoli-
weljcria ja sisamria on, nijn olcon he tapsi -weljesten
ja sisarusten canM''perilliset, ja ottacon ne caicki, jorv
f«'samasta isästä'owat, sen osan, cuin heidän isans
ylis tullut otta, ja ne jotca samasta äitistä öwat, smysan cuin hänen olis tullut ma, ja iacacon kesienäns.,
cuin ennen sanottu on, Jos jocu täysi eli puoli-wc-
lijstä, eli simruxista,'eli he caicki owat cuoileet; nijn
verikön heidän lapsms, cuin 1, .§, säätty on.

.& & Jos ei isää eikä täysi eli puoli-wel-
jeria, eli sisaruxia, eli hoidan lapsians ole' uijn peri-

kön Mn-isä ja isän-aifi, eli jos toinen heistä cuollut
on, se joca elä, wxi osaa, ja äitin-isä ja aitin-äiti
samallil muoto colniannexen, jos se euollut on tullut
maan oikeudet! alla) Mitta jos han caupun-
gin oikeuden alla tullut on< Jos he yhdelda
owat molemmin nuolleet, ja jomhiclmibi elä
miolella; ottacon ft caicki tyyni, joco han on isän, eli
äitin puolelda.

s. § Jos ei nijta ole; mjn on setä ja sctä-pu»,
Ui ja täti ja täti-puoti, eno eli eno-puoli, ja äitin
sisar eli sisar-puoli: ne owat can§a-periUiset, ja otta-
xm sen cuollen langot isän puolelda isän. osan, ja äi>
tin puolen langot äitin osan, cuin 3. §. sanottu on.
Ne jotca puolisugusa owat, ei mahda astua täysi su-
tzun rinnalle muuhun, pcrindö osaan, cninsijhen, ionaa

heidän
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fyfoån isäns eli åitinö, jonga cautta Ie toinen toisens
can§a sucua owat, olis suculugun jalken tullut otta,
jos hän elänyt olis.

6. §. Jos ei nijtä ole; nijn owat isän-isän isä
ja åiti, isän-äitin ja äiti, äitin-isän isä ja äiti,
äitin-äitin isä ja äiti cantza-perilliset.

7. §. Jos ei nijtä ole; nijn owat sen euol-
leen täysi eli puoli weljesten, eli sisarusten lasten lap-
set.

8. F. Jos ei nijtä ole; nijn owat nepaiset, cmn
owat isän täyden weljen eli weli,puolen, ja isän tay-
den sisaren eli sisar-puolen lapset, nijn myus orpanat >

eli åitin täyden weljen eli weli-puolen ja uitin täyden
sisaren eli sisar-puolen lapset, caicha -perilliset keste-
näns: weljesten lapsixi. Jos
jocu heistä on sekä isän että äitin pliolelda suma sen

.cuollen canfja; nijn nautitcon han seka isän että äitin
puolisen osan.

'■ t 9. §. Aos ei nijtä ole; nijn owat isän-isän ja
»san-äitin, aitin-isän ja aitin-äitin täysi eli puoli,
weljet ja sisaret.

10. §. Jos ole; nijn owat isän f,
san,isä, ja isän,isän isän-äiti, isän-isän äitm-isä,
ja isän-isän aitin-äiti, isän-äitin isän, isä, ja isan-äi-
tin isän - äiti isän-äitin äitin «isä, ja^isän-äitin äitin-
äiti, äitin- isän ifån - isa, ja äitin - isän isiin - äiti u äi-
tm/isän aitinfifa, ja äitin - isän äitin-äiti,, äitin-äitin
isän - isä, ja aitin- äitin isän -äiti, äitin - äitin äitin -1/
,sä, ja äitin-aitin aitin-äiti.

11. §. Jos taammaistt siwu perilliset rijtelewät
.kestenäns, ja owat tasa polwesa, mutta eri haarasa;
■niin ottacon se perinnön, joca on lähemmällä cando-
isästä sen cuolleen cantza. Jos he vwat sekä tasapol,
wiset, että tasahaaraiset; nijn olcon kestenans can!)a-
perilliset.

12. §. rinda-perindö, siwu-perindo, eli
selkä -pcrindö owat langennct yhteen, sen käteen, jota

peritän;
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peritän; oTcon sen cantza cuin sanottu on, ilman eroi-
tusta mistä cannosta omaisus tullut on.

IV. Lucu.
Kuinga perittämän pita/ cosca ei tietä/

cuca toisen jalken elänyt on.
i. S.

KUOs st cowa onni tapahtu, että ne, jotca toinen
toisens perilliset/owat, cuolewat sodasa, meren*

hadasä, nitoja, eli muisa sencaldaisisa tiloisa, ja ei
tietä cumbi toisen jalken elänyt on; nijn peritän cum-
bikin lähimmäiseldä suculaiseldans.

2. §. Jos äiti cuollut on, ja isa sitte cuole fa-'
sien can§a, joco hänellä on yxi ett usiambi, j'a ei tie*
ta, cuca ensin cuoli; nijn perikön isän langot isän,
mutta lasten aitin perinnöstä ja muusta omaisudesta,
ottacon isän perilliset isän osan, ja aifin perilliset aitirtosan. Samalla muoto cosca isa on cuollut, ja äiti
sitte cuole lasten cantza, ja ri wissisti tietä, jos äiti eli
lapset ensist cuolit; nijn perikön aitin langot ja
jacacon sitte lasten perinnön ynnä lähimmäisten isän
langoin cantza kestenans, cuin Laki eroitta.

3. §. Jos naisa tapauxisa taitan että
jombicumbi on enämmän aica elänyt; olcon han sen
ennen cuolleen perillinen, ja tämän perilliset perikön
hänen.

V. Lucu.
Jos lapfi cuolluna syndy; ia fos waimosano rascasna olewans miehen cuoUesa.

i. §.

£P3(* lapsi joca cuolluna si)ndy, ei mahda periä.
*£r Jos isän puoliset langot sanowat, että se cuollu-
na si)ndyi, waan äiti, eli hänen perillisens, että st e-

läwana
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läwana syndyi: ja ei sijhen ole muuta cuin yxi todista-
ja, waimo eli mies,, cuinLähellä oli> ja äiti eli hänen,
langons, jotca siindyesii läsnä ulit, taitawat sen tudi-
stajan walan täyttä walallans> että lapsi elämänä
syndyi; nijn perikön lapsi lsäns, äiti ja, hq-
nen perilliseni fcnieti. Ids muNta fterindöta lange,,,
lapsen wiela ollesa äitin.cchdusa, ja ft elawGa ,syn-

vlcon sama laki. Jos ei cucan,,paitzi nttm lan-
ghja, ole läsnä, ollut; nijn ei oleäniliä eckä.hctlla
puolda. Jos äiti chole _ synnyttämiftsa, ja lapsi elä
hänen jälkens; nijtt perikön se aitin, ja lapsen perilliset

2. §. Jos mies cuDtc> ja waimo loytän hauestarascäxi jäänen; nijn nämitcon hän ylöspitämisens jaca-
mattomajra ömaisudesta> nijn cäuwan cuin hän,'rascas-
Na on, joco lapsi,sittc cuolluna eli eläwänä fpri&pi
Jos hän sano rascasnä olcwans, ja se ci hänen pääl-
lans näy; pangon tacaiixen, jos hän ylöspitämistä, o-
inaisudesia nautita tahto. Jos sitte taitan löyttä, et-
ta hän petoxella sitä on cli jos han t)iU
Mmin lapsen , mm että sen Mahdais pita
Miehen perillisna; nijn.niaxacon jällcns, mitä hän mic-
heN ojasta omaisudesa elatuxexi saanut, eli hucannul
ON. .

VL 3UM.
Ettei sen pidä perimän/ joca loisen

«--tappa.

WI inahda cncan peWnbikä ma sen jalken, lottaa
hän ehdMåns tappanut bn, waan olcon han ja

caicki ne sijta jotta hänen caUttans taidaisicperimän tulla*
2. §. Jos Mies cuole> ia jättä waimons jälkens

rastmi, ja hän, eli hänen sikiäus, eli Molemmat mie-
hen
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hen perillisilda tapetan, eli M hän nijn pahoin rim-
nellan ja pidellän, että sikiä sW Mku; nijn perikötl
lapsi. Dns, ja äiti lapsens/ ja äitin perilliset hänen.
Jos äiti on andanut perinnön lilos miehen
ennen cilin hän tiesi rascafna .olewgns; tuocot he sentacaisin.

z. §« Jos mics tappa waimons ehdollans, eli
suuren si)yns cautta; nijn on hän naimisen-oikeudens
rickonllt> caikesa, fijnå omaistjdesa, cuin waimo Myu-
täns pesään umut on, ja sen ottacon waimön perilli-
se£> nijn myös sijhen siwulln caikesia muusta omaisu-sen johon waimo naitettu m annettu oli, ja
hiiomenlahjan, iM se irtaimeft cainft luwattu.on.
Jos laeilla lapstal hhdesa on; niin pitä nijden äikins
perimän, ;a dcv kcc lähimmäiset äitin puoleiset langot >.

lapset ja heioän pcrittduns huomaaus, nijn cauwan cuitt
he wallanalaistt Jos ne lapset id
ei'heillä ole lapsia jälkens; nijn >ei pidä ikänäns isän
perimän, joca tappanut on, eli hänen suculaisens, mi-
tan 'sijtä perinnöstä, ' cuin lapset heidän tapetun äitins
jälken saanet owät, ,-waan tulcöis ft omaisille
aitin puolelda. : waimo miehens tappa; olcoa
sama>laki, ja olcon hau myöskin huomenlahjans ne*;
konut..
;"

,;

;4. s< Jos; tappo tapaturmaisesti tapahtu; nijll
alkon olco cummangan oikeus tiipthii

>. §. Jos' ifa eli äiti curittä lastaus nijn cö*
wm, ctta se sijtä cnoleman saapi, eli jos he
pawat''muun suuren huolimattomudcns cautta; nijn
olcön iheldäns .ia lanqoildans rickomtt caicki, cuin
hänen olis tullut periä. - Jos 'äiti'
cuolliaxi wastoitt tahtoans, nyn alkön pcrindöta "ca"
dottaco.

6. §. Jos caxi on toinen toistns perilliset, ja
he tappawat toinw toisens wihan kinttlsa; rnjit ei pi*
dä cummangan toista 'perimän , ehkä yxi eiä enämman
aica, cuin toinen, waan ottacoii lähimmäiset langot

perin-
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Perinvo Caan. 6. 7. Äuctu

perinnön, cukin suculaisens jalken. Jos st löyttäa tai-
että yxi heistä on tappanut toisen uikiasa hengen

hadäsa; nijn perikön se-syytöin, ja sitte hänen perilli-
sens, mitä suypäällä oli.

VII. Lucu.
Niistä/ totea suurten pahaintöiden caut-
ta/ perindö-oikeudens nckowat/ ja ulaan«-

culkian/ ja hänen lastens perinnöstä.

jocu on rickonut kijndian eli irtaistn omaisu-fcä> dens Cruunulle, cuin Pahantegon Caarefa sa-
notan, ja hänelle perindotä lange, sitte cuin hän syy-
pääxi tuomittu on; nijn ei hänen pidä sitä perindotä
ottaman, waan hänen lähimmäinen perillisens.

2. §. Costa mies maanculkiaxi tehdän, cli
carcaa maasta suuren pahantegon tähden; nijn ei hänsaa mitan perindotä täsä waldacunnasa otta, ei myös
hätien lapseus, jotca sijtetyt owat, hänen maanculkia-
na ollesans, waan ottacon sen hänen lähimmäiset lan-
gons, Jos hän rauhan saapi, an-
dacot he sen jallens. ei hän saa rauha; nijn
mahtawat he sen perinnön pita omanans. Jos lapsi
sijtetty oli, ennen cuin hän maan-culkiaxi tehtin, eli
pois pakeni; st mahta täyden perindö osan nautita,
waicka se ulcomaalla syndyis.

3» §. Jos jocuton måavåtwi ajaxi maan-cul-
kiaxi tehty; seisocon hänen omaisudens ja perindöns hä-
nelle tähdellä, sijhen asti cuin hän jällens tule, ja
nautitcon maan caswosta ja sisälle - tulosta mitå

t
jalillä

on, sitte cuin waimoja lapset sijtä tarpellisen ylöspidon
saanet owat.

4. §. Jos jocu, pois - luopumisen tähden mei-
dan oikiasta Ewangeliumin uscostam ja opistam, aje-
tan ulos waldacunnasta; eli jos Ruotzin mies anda

itzens
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itzens ulcomaalla erhettywaiseen oppijn; se ci sitten
mahda Rlwtzisa otta, waan langetcon se
muille sen cuollen lähimmäisille perillisille, jos ei hän
anna itzens ojenda, ja tule Cuningan armon päälle
tacaisin, wijden ajastajan sisälle, sijta cuin hän Wal-
dacunnasta ulosajettin , t

eli ulcomaalla poisluowui;
Ei cuitengan pidä hänellä oleman oikeutta sijhen sisaf*le-tuloon, joca ennen ylöseannettu on.

VIII. Lucu.
Luinga lapset/ jotta stjtttön kihlaulisa/

salawuoteudesa/ huorudesa/ cli luwatto-
mlsa polwlsa/ mahtawat perinnön

otta.
i. §.

MOs mies sijtta lapsen salawuoteudesa, ja otta sits
«3» ten naisen awioxi, eli lupa hänelle awioskästyn,
mutta jombicumbi cuole, ennen cuin he wihityxi tole*
wat; nijn ottacon lapsi perinnön, nijncuin lapsi lailli-
sesta awio wuotehesta.

2. §. Sama laki oleon, cosca ylkä maca
siammens; eli cosca m\t$

t
maca pijan eli lejken, a-

wioskaffyn liitolla, ja sijttä lapsen hänen cantzans.
3. §. Jos mies kihla itzellens caxi, jotca n tie-

X>h toinentoisens kihlauxesta, joeo hän sijs sijttä lap-
sen sen ensimäisen, eli toisen can§a heistä, eli mv-
lembain; olcon sama laki.

4. §. Jos mies kihla, eli naipi caxi, ja se jal-
jellisembi kihlattu nainen eli wihitty waimo taita wvv
tettaa, ttta hän on tiennyt edellisemmästä kihlatultanaisesta eli waimosta: Jos he lapsen yhdesä sijttckvat;
nijn ei mahda se nautita muuta oikeutta, cuin sijaa
7. §. sanotan.

5. §. Jos jocu on mennyt toiseen naimisee«, wsca ei cumbican tiennyt, edellisen miehen eli waimon
C elänen,
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PeMdo- Caari. 8> <?• Jtttcti.
Mon siihen luwan saanut, nimcutn laki sano;

ocracon n^'lapset,/ jotca sijnä awivskHffysa siitetyt o-
-wae/täyden pmnnön isän ja äitin jällen, waicka sit-
,ten töyty, että edsMncn puolisa elänyt on.

6! ■■'§. Jos wäimo on wäkisin otettu k M rä-
staxi tule, ja Onnytta-lapsen; nautitcon se lapsi sa-
män Muden, cuin rrntu awio lapsi.

7. §. 108 "niies sijttä lapsen' 'salawuockiVesa,
paitzi awioskassyn jupausta, eli Auprudesa, eli luwat-
tomija polwisa; <ch lapset eimifysa muuta permdöta
,vtta, cum omaiy lastens ja rinda-pmMens jalken;
cultengin he nautita jsärocj 'ja flitildä'./af*
pclliscn ylöspitämlsen ja' ylöscastMttamisen)»sijyeN^asti,
ettå esättä taitawat. wan-
hemmista cuole, ja ei jkå omaisutta jalkens; nijn
ruockicon st lapsen, joca jälken elä.

$j §i Jos se lapsi cuole, joca huorudesa,
t
e\i fa-

lawuoteudefa synnytetky on,. ja jattä.'omaisutta jalkens;
olcon stn cacha, tuin muunginpWNnön.

IX. XIICII,

sen cuollen jälken.

E' Osca joeu cudle, nijn pitä miehen eli waimon, joi»
*&> cä jälken elä; Wa mitkä wälipuhet tehdyt olis,
wilpittömästi ilmoittaman ja rynni ylöskirjoitettaa an-
daman caiken omaisuden, sekä irtaimen että kijndiän,
sencaldaisna, cuin se cuoleman hetkellä oli, caickein
raalNattuin ja kirjain, saatawain ja maxettawain wel-
cain can§a, perillisim eli- heidän hothWns, cli asian-
aiajains läftäollffa: Pangon myös Aimens saman y-
löskirjoituxen alle, jos se muutoin kelpaman pitä, wa-
lallisetla wacuutuxetla,, ettei mitan tiedolla ja tahdolla
ole salattu eli uloGätetty, waan calcki wacaiscsti edes-

annet-
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.annettu, ja olcon Mela sittekin welcapää, \M uljn
ivaaditnn, sen hengellisella watalta, wahwistamaM.
JosRekimies ieli' wåtm dä; lOijn edesandacoir periili-'
ftt omaifudcn ylöskiyoitcttaa / eli ne joiden ballnsa se
,«w!on mpnuxesa, oli, ja pangot nimetä
ifk\ ale, cuin nyt -'sanottu' on. Jos oniaifus on »uaal-
la, eli joca peritän maan lain -jnlken;
nijn cutzucot Wen wierat miehet,'jotca parhan ylch

jälken■■ l few<i,vm\mt-/'-p Mncwat myös ni-
mens ylöskirjoituxen ale. Jos tule caupun--
Zin oikeuden ale;, nijn, pitä Pormastariu ja Raadin
mmittaman cahta cli usiambata rehellistä m,iestä> jot-
ca sen toimittawat. Pappeln huonesa mahtawat pe-
rillisct sijhen cutzua. ja otta,-ketä ikanäns he itze tah-
towat. : .

,mö: 2. §. Uloskirjoittamisia ci pidä edemmä ylös-
lykättqmän, cuin-caickein wijmeisexi colmen cuucauden
paahan cuoleman jälken, ja Tuomarin tule sijta waa-
rin pitä. Jos ei taita ylöslpckämista, sallia; niin pitä
c.aicvt> stn jälken cuin nyt sanottu on, cohta ylöbkirjol-
tettaman, eli sinetilläKukittaman,, ja turmallisten kät-
köön panbaman.

3. §. Jos pesit, on eli stjMdainen, et-
tei sitä,cohta, cli sen määrätyn,ajan. sisällä taita ylös-

ja se, Oikcudesa edesqnnctan.; nijii ',päugön
määrätyn paiwän ' ■ c

4.£

§. Quin omaisus ylöskirjöitettu on; NW pitä
sijtä ylöskirjoituresta pri> uloskirjWus, taicka awoinna,
eli sinetillä TuomaMe- annettaman, yhden
cuucayden sisälle im ■ mutta. K>hlWmn<WOi-
keuteen
waUanalainen ell mjn pitä myös st oi-
keus Tuomarin tykönä sisälle'-kirjoitcttaman, cuin silla
on perindöön, wallanalainen eli ulcozyaalla^,'^

Yi §. Jos 'st puoAso, joca jålkert ;dä, ilmh
laillista estetlä laiminlyö, oikialla ajalla-landaiylösLtr-
joitta umaistlden,' mm nyt sanottu.ow;,,cadöttMn nel?
mhm C 2 jennexen
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jenneren caikesta, cuin hänellä yhteisefa omaisudesa on,
ja sen ottacon perilliset. Jos he sijhen laimilyömisten
vwat ynnä syypäät, nijn wedetän sackoa caikesta o-
maisudesta colme talaria joca sadalda, waiwaisille yxi-
nans. Jos st joldakin muulda laimilyödän, jonga
olis pitänyt ommsuden edesandaman; facotettacon sen
jalken, cuin pesä on neuwollinen, kymmenestä, sata-
han talarihin asti: Pangon myös Tuomari calun ta-
cawaarickoon, ja andacon laillisen plöskirjoltuxen sen
ylitze tapahtua.

6. §. Jos pesä on welan alainen, ja se puoliso,
joca jälken ela, eli perilliset, itzens omaisu,
teen, ilman edelläpidettya alkön nau-
titco yhtän ylöskirjoittamifen

,
waan wastatcon

coco welan edestä, joco omaisus sijhen ulottu, «K ei.
Jos orwoin-holhoja ricko; nijn olcon perillinen syytöin,wsca hän wannotulla walalla edesanda caicki, mitä
han perinnöstä naulinnut on, ja orwoin-holhoja ma-
xacon sen eteenpannun sacon omaisudestans.

7. §. Joca sala jotakin aitomisella, eli petolli-
sesti edesanda; oleon rickonut osans sijta, ja maxacon
wiela perillisillä, nijn paljo,

e
euin salattu on; sacotet-

tacon myös wäärän walan tähden, cuin Oikeudenkay-
misen Caaresa sanotan. Jos st on jocu huonesa pal-
welewa, jonga olis pitänyt omaisuden edesandaman;
stisoeon warcaan oikeuden.

X. Suat.
Vuinga welca cuoleman tapauxesa

maxettaman pltä.

SOs mies euole ja welca on pesasä; nijn pila st
jacamattomasta maxettaman, ja perilliset jacacon

mitä jalillä on. Ei pidä kenelläkän walda oleman mi-
tän perindötä jaea, eli testamentiä otta, ennen cuin

welca
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twfca maxettu on. Jos ei omaisus ulotu welan ma-
xoxi: vlcon perillinen wapa sijta, euin puuttu, cosca
ei hän mitän ole sijtä perinnöstä naulinnut.

2. §, Jos perindo jaetan ilman laillista ylvskir-
joitusta, ja ennen cuin caicki tiettäwä welca maxettu
on; nijn wastacon täyden welan edestä, cuin ennen sa-
nottu on, ja olcon welcamiehella walda etziä cäickia
perillisiä, eli ketä heistä hän parhain tahto.

3. §. Jos welca on tietämätöin, ja ilmesty sit-
ten cuin perindo jaettu on; nijn perillisten wan-
notulla walalla tuoman sen perinnön tacaisin, eli sen
hinnan, jos st hucattu on; andacon myös ne casivot
ulos, cuin he ylöscandanet owat, ei cuitengancaswoa caswon päälle, eli mitä he toimellans ja wirey-
delläns ansainet owat, ja olcon sitte syyttömät: nau-
titcon myös cohtullisen maxon caiken tarpellisen ja hyö-
dyllisen culutuxen edestä, cuin he perinnön päälle teh-
nei owat. Jos jocu perillisistä on osans hucannut;
nijn maxacon cuitengin ne muut welan, nijn cauwas
cuin heidän perindöns ulottu: Mutta jos welcamies
laiminlyö, saatawata welcans tietää, anda, cari wuot-
ta cuoleman ajasta, jos hän on ulcomaalla olewa,
ja yhden luoden. jos Waldacunnan sisälle on,
ja se welca hänellä tiettäwä oli; nijn älkön perillinen
enämbäta osastans maxaco, cuin hänen osallens we-
lasta lange.

4. §. Jos peljatan, eli tietan .welca olewan
euollen jalken, ja epäillän jos hän siitä welasta wa-
paxi päästä taita, eli cuinga paljo sitä olla mahta;
nijn annettacon se Oikeudelle tietä, ja otettacon sitte
perilldö, eli testamenti täyden tacauxen wastan.

s. §. Jos ei omaisus ulotu wetan täydexi ma-
xoxi; nijn käykön sen canfja, euin Naimisen ja Cau-
pan Caaret eroittawat.

«, Xl. Su»
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\nm nuhat »1 tu VI Otfirit
Perillisistä /jotta elawät jaea-! -

lNlittomasa oninlfichesa. ,Z IC
Jiili';': : .I. §. ' , l^lN',^
MOs'fteMA, fyft emu cntilen omaisus on ylöskin
ft&9i£)%tftffo ja wckca niaxettu-,-' sopiwat ynnä elämätt
jacamattomasa pesäfa> ■ja 'se toM tapah-
tua taita;~ niin pitå firjallistsii,lWspandaman, millä
ehdplZa che siltä yhdistynet owat ,-J-a -.xaiijtobiilaiata nk
R?f i^) {en Mc klr,w.ltcaW,an. , Jos penllifet,fenfarmin*
lyömät,»ja Inilliststi ofot-

nijn olcon heidän oma wchakalis,f joco pesä
wireOenja tyo.i, cmtM (non caut-
ta- .pab.etam wallaualamen;
tii*ji: ciipiöä seiicqldaijqsta sowindoo tehta-.
man/-ennen cum/ch on holhoM^jganut,,.M hothojH
hj.M,'sWstl!.

2.,§,, cli usiawbi,, jss,ei
pechldöta jacaa;,y!con sillä puoli>,Ma jacaa taPo. , ,

,owio Xii. £ilClf,
OuiNM PMbö WWWM M.

■■ t1... ' ' li I. §..'...

perindö jaettaman pita, nijn pita peviWm
paiwun {ijfim maäramHi,: ja paic-

kaan cöround'.iman, josa >'aco on tnpahtuwa. Jos ci
he si,ta taida sopia;,nijn pangon T-uomari pcrillhstm
eteen chan ja jacuön. .'. Jos jocu hcista
on nijn ettei han.wahwa tietoa fMfteikä anda. taida,;. ,uijn asettacon Tllomari jongun, jo-
ca,,stn poisolewan oikelidcsta waärin' 'otta. I m

2. §. Caicki perlndö-jaot pita. rehellisten, ja uscot-
tawain miesten lasnaollesa tapahtuman, samalla muow,
Mn-enney omaisuden ylöskir/oittamisesta'sanottu on.
""■■•"• l ' -H> Z. §. Jos
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3. §. Jos mies eli waimo jalkcn elä; lnjn ot-'

tacon ensist etu,^ostlns.-,ulos, ia sitalikin naimisen b&\
keudens. omaisudesa arwan vffltm Jos se on .ivat*
mo, joca jälken elä; . nautitcow hau myös bmmn*-
lahjans miehen osasta, .sen jalkcn, cmn Naimisen
Caaresa säätty on. Perilliset jacacot,, sitten pexinnön
kestenans. ; , \,

4. §. laosa plta omaisus irtainen ,a fyntoa.,:
walnus. vatja ja. saat.awat welat, yhtähywin, osijn
paijdaman,' Hiin e.ttej.c.ucan .sen.cautta tule karsiman.
Slttcn.pitäkö» cufin.fcn, cuin.hänelle,'arwan.cauttg.
chgölange. 10.8 .peMiset sopiwat, cosca he caickl
waldiaxi tulleet oivat, jacaman.perinnön arwan !)M
talnätä; ölciM se nijn wahwa, cuiu jocainen omana
olis arwalla saanut. . Jos perilliset, wcklan alaiset "öV
wat; .nijn ei pidä, Mndöta ilman, arwäta jaettamcm.
Jos muutoin tapaytu,; ,-liiettäcon. .mitattömäxi, jos
lballan. alainen'.laillisella ajalla.,sen. ylitze caipa, sitte
«ffli hau waldiaxl tule.

5. §. Cosca 'kijnyiä omaiW Malla on yhtä hy-
wiu,llsun'pMu"culu uyt sanottu on; nijn olcon wel-

U crÄ nsiambi weli on, heillä caikilla, walda
otta
länM, ja heittäkvt fitte kessmans arpa, mingä olan
cukin saaman pita. Nijstä muista osista heittäkuä'
sisaret kestenans arwqn. olcon sama
otto-oikeus cum iMikUc lacc«on myös aina muut
prnflistt; kijndiat.omaisudct, maalla niju kestenans., tt*
tå fe,' joca'suursMmäw osan 'perij; naittitze 'oike'noens-
stn suhteen, joca wähemmcm saapi, ja arpa eroitta-
con'Nijden MUU:, joilla yhtäMh osat owat.
■. 6. §. Jos eil muuta : ,cu<n. yri. .pää - cartano w

rmnöxi>lange; olcon weljellä walda otta osans.sijnä,
ianfflat.mntitm !)sans pienembisa. tiloisa,, sen
kion cacha,.: cujn.pää-cartauon suhteen wasta.

.7. §. los.usiamw saa osan pää, cartanoon,
eli muhun maahan/ jota ti hywin taita iataa,. eli

C 4 halai-
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yalaista; olcon silla oikeus, jolla suuremmi osa on,
laillisen anvion jalken, lunastaa ne muut M ulos/taicka rahalla, eli sen wertaisella sisälle-tulolla, cum-
man se tahto, joca hinnan otbaman pitä.

8. §. Caicki se omaisus, cuin caupungisa peri«
tan, »oco se on kijndia eli irtain, käykön jacoon,sen jalken cuin arpa lange. Ei pidä sijnä oleman
otto-oikeutta weljella eikä sisarella.

9. §• Jos isa eli äiti on jo ennen andanut
lapsillens jotakin, enin on jostacusta arwosia, ja sij"
tä ei toisin säätänyt; nijn tulcon se silloin lucuun,
waan ei cuitengan se sijta nautittu sisälle, tulo ja
hyödytys, cuin Naimisen Caaresa laxiäisestä sanottu
on.

ia. §. Mitä wanhemmat lasiens päälle culut-
tanet owat heidän tnrpellifexi elatuxexens, werhoxens,
ylöscaswattamisexens, ja häapidoirens, sitä ei pidä
luettaman; olcon cuitengin wanhembain wallasa, jos
he tahtomat, sitä wastan tygö- panna jotakin muille
lapsillens, jotca wähemman naulinneet owat.

ju §. Caicki perindöjaco, kirjat pitä perillisilda>
eli heidän asian - ajaildans alekirjoitettaman, nijn myös
«ijldä wierailda miehilda, jotca jaosa läsnä olleet w
«at.

XIII. Lucu.
Tasamisesta/ silte cuin perlndö jaettu on.

i. §.

SOs jow löyta osans huonommaxi, ia tahto tafa-
mistä; ehikön sitä Tuomarin tykönä, maalla

yön fa wuodm, ja caupungisa cornien cuucauden |V
falla, fitte enin jaco tapahdui; ja nimittakön Tuo,
mari caji hywä miestä, jotca osat ylitzecatzowat ja
tasawat, jos jotakin fijnä puuttu, cuitengin. nijn, et-
tå jocainen paa-osans piti, ja ei wastuudest jaeta.

Jos
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Jos perilliset sijhe», w.samiseen tytywat; mm pitakvn
cukin mitä hän saanlit on, ia ei pidä heillä oleman
walda muuta tasamista sen yliHe etziä. Jos ei he
tpdy; niin ottacon Tuomarin päatoxen.

2. §. Jos rijta fyndy sijta omaisudesta «iin
perinnöxi langennut on; nijn andacon se, joca omai<
suden osallens saanllt on, sen cantza-perillisillens tietä,
ja puolustacot he sitä hänen cansians laillisejti. Jos
ei he sitä woi; nijn pitä se, cuin wailla jää, tay-
tettämän, ja ei wastautinen joco tapahtuman. Jos
joen tule tyhjäxi coco osastans, eli sen parhasta puo-
lesta, nijn ettei sitä muulla omaisudella taita tasata;
nijn pitä wastuudest arpa heitettämän; siuitengin jos
jocu suurella culutuxella osans on parandanut, eli jos
st on toisen miehen kateen laillisesti tullut; nijn mah-
ta hän puolestans muulla sen palkita.

Xiv. Lum.
Rijla ptlinnöst«i.

l. 3.
KVOs miehet rijtelewat perimisestä, eumbi sijhen la,
Sk) hemhi on; ottaeon se perinnön joca osotta itzens
olewan lähimmäisen suculaisen.

2. §. Jos wieras astu perindöön, ja sano su-
eua olewans; eli jos hän on sen cuolleen sueulainen
ja tietä toisen lähemmän perillisen olewan; loS se

ilme tule, ja oikia perillinen on, ilman laillistg
estettä, oikeudens etzimisen laimin lyönyt; nijn länget-
con se perindö Cuningalle, jos ei muita perillisiä ole
cuolleen jälken; ja se joca petoxella perinnön otti, »cu>
kitcon jältens caicki mitä hän ylöscandanut w s ja
rangaistacon, nijncuin muusta petoresta.

c, XV. 3u.
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,A,v.. ; .,

Wieran maan mieyen / ja poisolewan
oman maatt'michen '

fe. wi?s,'möl?/ jolla on pchllisia ulcomaalla,
W/I'ijna
(rjfaa pdrilchotti; ni/n heidän ei pidä Ruotzin Walda-<
cunnasn',, mitan perindöta ottaman, ellci he ole sm

cli pmllistt, ja tahdo istutta O
M 5 tälle Maalle elämään ja oleman/ ja' tacausta fctr
edestä non ja wuoden sisällä toimitta.' Mnntom W
tacon sm cuolleen täsä"maasa NsnwWt" perilliset W

,los,ei hänellä ole tasa Waldacun-
nasa' perillistä; iiijn ottaeon Cuningas kaiken haneck
omaisudens, joco' ; firotr maa : cUä irtain catit. '<2s
cutzuttin muinen (Ruotzin kielin) Dana arf.

2, §. Jos WoWnen /KOinen siinäjösa Ruotzin mies perinnön nautitze;
nijn nautitcsk Hirn saWn oikeuden:
Jos hän tahto sen perinnpn ulos Waldacunnasta
wtzdä; .nijn, andacon cuudennen penningin fi/tä Cu-
moWl eli' Me'/ jolla Han Wimnf \uom\t on,
M*c-l koisin molembain 'WaldncilndalN walillä p'äa-
tett» ole. Jos ei hän''tule yön' ja wuoden siMss,
ftl-taMlisillä todisturillavsota, että hän oikia peril-
limn.'M!> nijn ottamon omainen perNli--

perinnön/'jos' hän-colmen cuueauden su
Mä, i)ön ja wuodcn oikcuttans laillisesti mm
mo. ei hän M lee>. eli jos ei oma-maista pe-
tillistä'ole, nijn ottacon>CmmZas, clt je jolle hau
oiköudens suonut o!f,caichi tyyni.

Nyt m silla euoliella'siirulaisia Wat-
dacmman sisällä; jos ne perinnön-Mcawat,
hembätä perillistä ulcomaalda tule, yön ja wuoden
sisallö cuoleMn jälken, eli osota laillista estettä; nijn

IL
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pttafoiTTe permfi?ii7~7dca sen* joänut on/ja
alkön mitan ulos andaco. •* * A

4. §. Jos, oikia oM'W..pÄ'il!men M.,,M1/»
dacunnan sijalta, cuitengill
hän perinnöstä taida tietoa saada;•% jos han on
ulcomaalla ja lietän misä hän on; nijn pitä Tuo-
nmm sen häncNe tietä andamny.

.

yön ja nniooen ftfälki, sitte ctiiu :f)än .fejv titta sa%
niin ei hänellä pidä ©lemcm sen päälle pnhumista,,/, el*
lei hän laillista estettä osota.

?.•§• lo,s hänen omainen, periNiftns, tietan.z
wnan ei misä hangon;, nijn,pitä.,,perlndö turmallaseen taldeen pandamau/ ci'jin hän
li oaucaiscmman käsijn,, täuttiiHacaitsta wasian an-
mtuiman. Jos ei hän cahdeiMnluenen ivllodcn si-
säilä ewitettu perinnöstä, ellei hän,, osota
lailM.estettä. ..

6. §. Jos ei hänen ja
$4 tule, ticloaz-misä hän on, ell
jM-ei häi ife tule wuodcn sisällä, nijn lMget/f
ecu ■peitto iZiiniuggiät,, jj/öf ei pmlunen sitte, IqUM
estepä : c\::i..i. j]

r >.. „
7. §. Jos jocu ylonaiida isansa maan, ja M-,

ta itzens, peräti oleinan ja sieran wallan aU
la; alkön nautita suuremdata oiMtta sijhen perin-

itte täsä.Waldacynnasa langeta,, tapita,
inWt nlcomÄstk sämasä pairkamnnasa. Jobhan

fi|rfa itzens tähän iMahän jallens; '»ttacon sen perin-
non joca sitten lange. Jos hänellä on lapsia, ja jät-
tä -m, ta!? nzaall,e,;< olcon, heidän oikeudens heille; M?
Mk pidetä, Josuan otta ne myötäns ulcomaaWcosca ne, ja, he Wtäwät
m: ia -wuodc'.! fiiaOa, sitte cuin-hewaldiaritähän maahan jällens, nijn on heillä sama,
cuincotona olewaWa-lapsilla., I°s Ma lap-
sm ulcomaalla, nijn sturawat he tilaa.
*mt*nh > iriQumt w*g\Tl "'Qn'2



Ptslnds gaati. 16. 17. Ä.*cti.

xvi. mu.
Miehen eli walmoq wijmeiststtl tahdo-

sta ja testmnentistä.
i. §.

SOs /ocu mies, eli waimo, tahto tehdä testamen-
tia; olcon hänellä walda tehdä sen suusanalla eli

tiriallisesti, ehdon cantza eli ilman, ja todistacon caxi
wierasta miestä, että se testamenti silloin tehtin terwel-
la ia täydellä järjellä, ja wapaasta tahdosta; olcon
myös hänen wallasans, anda todistajain tietä sen f>
sällepidon, eli ei. Jos ei todistaita ole saapuilla, ja
luytän testamenti kädellä kirjoitetuxi ja alakirjoi>
tetuxi, olcon myös sillä laillinen woima.

2. §. Piialla, joca hywään ja täyteen ymmärry-
xeen tullut on, olcon, walda testamentiä tehdä, waicka
han holhojan huomasa on.

3. §. Jos jocu on testamentins muuttanut, eli
taeaisin ottanut; nijn olcon sillä woima, cuin hänen
wijmeinen tahtons oli, ehkä hän' sijnä edellistsä olis i-
hens sitonut, sitä ei muuttaman, eli tacaperin otta-man.

XVII. Lucu.
MttH ia cuinga paljo/ testamenW

mahta annettaa.
i.§.

tI kenellakan pidä oleman walda perindö- maata
maalla testamentin catitta poisanda. eli luisin sij-

ta säätä, cum lati woi. & mahda «yvs eucan pois-
«ndaa perindö-maalda sitä parannusta cum sen päälle
tehty on.

a. §. Jos jocu on ottanut perinnön, jaosa uv
tainda calua, eli kijndiatä omaisutta caupungisa, pe-
rind»,maan siaan maalla: eli jos jocu on pois-wai-

" hetta-
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Manut, myynyt, eli pantixi pannut perindo-maans,
eli jos st on yhden eli toisen hänen syyns cautta laitti*
ststi tullut toisen miehen kateen; nijn pita hänen cuow
mans jälken ybta hywa ansaittu maa, eli, jos kijndia-
tä omaisutta ei rahaa, eli muuta irtainda ca,
lua, eli myus kijndiata omaisutta caupungisa, siaan
pandaman; ja silla> olcon perindö - maan omaisus sen
kadesä, joca sen silloin peri: mutta sitte perittakön m
rahat, se irtainen calu, ja kijndia omaisus Caupungi-
ja, nijncuin irtaimesta calusta ja kijndiästa omaisus
desta Caupungisa sanottu on.

3. §. Jos jocu testamentin lautta poisanda pe-
ricundaan tacaisin lunastetun maans; olcon perillisillä
walda sen jallens lunasta, ennen cuin laillinen seiso-
mus aica on culunut, silla hinnalla, cuin se ostettu
on: Maxacon myös jällen caiken sen paalle tehdyn
tarpellisen parannuxen.

4. §. Caicki ansaitut maat, ja peritty eli an-
saittu irtainen calu, mahta maan Lain jälken pois an-
nettaa, eli testamenterattaa, kenelle tahtons, sueulai-
selle eli wieralle, lapsille eli muille perillisille: Cuitem»
gin cusa wallan alaisia lapsia on, joilla ei ole mitan
elatuxexi ja ylöscasiDattamisexi, nijn pila beille ensist,
säädyn ja arwon jälken, nijn paljo jätettamän, cuin
Tuomari cohtulliscxi löyta, sijhen asti että he taitawat
itzens elättää.

f. §. Caupungin Lain jälken ei mahda t <ucan t
peritystä eli ansaitusta, Irtaimesta eli kijndiasta omai-
sudesta, andaa enambätä testamentia, cuin
dennen cwa lapsia eli rinda-perillisiä jal-
ken elaa. Jos hänellä ei lapsia ole, waan muita o-
ma, mailia perillisiä; hänellä walda andaa
puolen caikesta cuin hänellä on. Jos ei lapsia eli o-
ma-maisia perillisiä ole, waan ulco-maisia ainoa-
stans; nijn mahta hän anda caicki tyyni oman maan
miehelle. Jos lapset ja oma -maiset perilliset tahtomat
lunasta heillens huonetta, tonttia, cartanota eli maa-

■ v
,
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tä; sslsocon se> heille 'aldisna yön ~in ivufåeir-ptilå.
Sama oikeus on'ulcomaisille peri!!isille, ,os he tähän
maahan tulemat, ja täällä eläwat. Jos ne
tahtomat testamentin tehdä, jotca Papin saäsyyu lne-
läan')' sijta ömaisudesta josa heillä naimisen oikeus ort
CMhunZin Lain' jällen, nijn cliin X. Lngnsa 4. §.

Naimisen Caaresä sanMn''Nijn iHcim sama Laki "enin
täsä (åaif\) on,

e
ioco he'asumat Maalla eli Canpunaisa.

HeidaN permdö/ mamis can§a maalla, ia stn laitti en-
nen MlvVknssya siellä ansaittu on, n olcoli stncatdaiftsä
tilasa maan Lain jalken.

6. §. pidä otettaman mcamatto-
mnsta ömaisudesta, waan,sen, osasta, foca andanut on.

7. §. Jos joen anda enammän cni» Laki jano;
diettacon testamcnti Lain'jalken, ,a olcoi, caikesa >nMssa
woimasans. Ei' mahda myös cucan testamentihnV si-
sälle wetä, että joca sen päälle cannctta teke, pitä pe-
rindä'» 'oikeuttans' pmtzi oleman.

XVIIJ. Lucu.
Mitä sen tule waarinotta, joca Testa-
mcntiä hywaxcns nautita/ eli scn paalle pu-

hua tahto; ja pmUlsesta / joca scn sala.
MIE, cuin jongun testamentin saanut on, olcon welca-
s# Pää cuuden cuucauden sisällä, sitte cuin hän an-
daMNl cuoleman ja testamentin tietä sai, sen Tuoma-
rin edesa imyttämän: ja andacon sijna sironsa sisällen
rehellisen ulos -kirjoituxen, joca perillisille annettaman
pita. Jos ei st hänen kädesäns ok; nijn andacon ui»
kelidem thtå, että testamenti hänelle tehty on. Jos
hän tämän laiminlyö, ilman laillista estettä; olcon te-
stamenti mitätöin. Jos-hän ulco-maalla olema on;
nautltcon saman ajan ja oikeuden, cuin ennen sanottu
on oma-maisesta perillisestä, joca on ulco-maalla.

2. §. Nyt
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2. §. Nyt tÄldals nijn tchHnia, että testamen-

ti on lähimmäiset pekiWn FSfrojg, ja hän sala sen;
,nl<k!inndacon iflMMken if<m mMMIi, etKn'ftrn"i#
lä muoto on pyytäni)! alleni wtta/ ja palkitcon wahin-
gon: wetakön myös ' jacfocT colmannen osan testamen-
tin arwosta.'

•3. §. Jos jöcn/ tahto testamenkm päälle puhua;
tchkvn'stn yön ja wnoden.sisällä' sitten enin hän sijta
tiedon sai,' nijncuin -i.'

t
§. sanottu on) ja se cuin testa-

nientin, saanut on, pitäkön yhtä hywin mitä hanells sen
catitta on annettu', .cofca 'hän tacamen sen edestä

Muutoin seisocon se eli wierasteu mic-
■ftm tacana ja huomasa/ Lain päatöxeen asti.

4. §1" Ei mahda,muu, cuin, lähimmäinen peril-
linen, testamentin päälle pauhua:,... Ia mihin hän suo-
stu eli mitä hän laiminlyö, seii päälle ei mahda M
caucaisemmat perilliset mitan puhua.

XIX. §um.
&\\tå( joca yolyojan alla seisoman pita.

1. §.

kMOca ei ole täyttänyt yxicolmattakymmenda ajastai-
*«& ea, hänellä ei pidä oleman walda, pcrindötäns
jtze hallita. Jos.hän tstita jotakin itze ansaita, sen W-
he mahta hänellä walda olla, sitte cuin hän wijdcntoi-
stakymmenen wuoden wanha on. "^

2. §. Pijca, misiä ijästä hywans hän olla mch>
ta, stisöcon holhojais.wallan alla.

3. §. . SJejffo mttitm itzens ja omaisudens.
4. §. Joca pään-heikouden, tuhlamistn, *Ä

muun syyn tähden/ ei^taida omaisuttans hallita; st
pandacon Holhojan ale.

... ■

XX. Lu-
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XX. Lucu.
Orwoinyolyojista / ja cuinga ne asttet-

taman pita.
».' §.

9Sä olcon lastens oikia holhoaa: Jos hän toiseennaimiseen mene; ottacon lähimmäisten aitin puo-
leisten langoin neuwon nijsa asioisa, cuin lasten para-
haxi tulewat.

2. §. Jos ifä cuole; ni/n olcon äitillä oikeus e-
desstisoa lapsians ja heidän omaifuttans, labimmai-
sien isän puoleisten langoin cli holhojan neuwon canjj«.
Jos han toiseen naimiseen mene; erikön pois holhöjan
wirasta; pitakön cuitengin lapsistans murhen, ja olcon
ZänellH walda pita ne huonesans ja leiwasans, jos hän
nijn tahto, ja ei laillista estettä sitä wastan ole.

3. §. Jos sekä isä että äiti on cuollut; nijn vl-
«n se lasien Holhoja, jonga he cahden miehen todi-
stuxen canla, eli, kirjallisesti siihen nimittänet owat, ja
ottacon hän Tuomarilda todistus, kirjan sen päälle.

4. ,§. Jos ei he ole ketän nimittänet; nijn olcon
st holhoja, joca lähin suculainen ja sijhen sowelias on;
Ia andacon han Tuomarille tietä ensimmäisnä oikeu-
den päiwänä, että hän sen holhöjan wiran päällens
ottanut on.

f. §. Jos ei st tahdo', jonga tule, holhoja olla;
n«n osottacon Tuomarin edesa laillisen esteen. Jos ei
han sitä taida; nijn on Oikeudella walda sen hänelle
uhca-sacvn haastolla päällepanna, ja wastacvn se joca
sijta ihens estele, caiken wahingon edestä.

6. §. Jos wallan alaisella ei ole suculaisia, eli
jos ne ei taida olla holhojat; nijn nimittäkvn Oikeus

miehen, eli usiamman, jos nijn taxpelli,
stxi löytän.

7. §. Jos nijn tapahtua taidais, ettei oikiata
holhojata cohta taita nimiltä, eli hän laillisesti sitä

holhc-
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holhojan wircaa paallens «tta; nijn Lätäkön Tuomari
jongun hywän miehen, joca silla wälitlä lasten omov
sutta wartioita mahla.

8. §. Ei mahda se holhoja olla, ,'oca wahatieta»wäinen, tuhlaja eli lasten rijta-weli on, eli se, joca
ei ole täyttänyt wijsicolmattakymmelidä ajastaicaa, eli
nijn wanha ja saamatoin, eli nijn köyhä on, ettei han
holhojan wircaa edesseisoa taida: ei myös ulcomaan
mies, eli se joca muusta opista on, eli st jolla on
Cruunun eli muut sencaldaiset rahat kasisä.

XXI. Lucu.
Laillisesta estehesta holhojan-tvirasta.

1. §.

vwat lailliset syyt, joilla jocu mahla hol,
3bv hojan wirasta itzens estellä; Jos jocu ulcomaalla
olewa on, eli nijn caucana maasa asuwa, eli nijn har-
taasa wirasa, eli nijn kiwulloinen, ettei han lapsia, eli
heidän omaisuttans oikein holhoa taida: Jos mies on
clludenkymmenen ajastajan wanha: Jos miehellä itzellä
on monda lasta, eli jos usiambi pesäcunda on, joita
hänen edescatzoman pita: Jos miehellä jo ennen on
caxi holhojan wircaa, eli yri stncaldainen, joca ei loi<
sta sallia taida.

xxii. Lucu.
Misil orwon - Yolhojan wirca ja wet-

wolllsus seiso.
1. §.

holhoja on laillisesti mmitetky; nijn siedu-*b jen wallanalaisen perindöta, seka
ittaindn että kijndiätä. Jos st ei ole ylöskirjoitettu;
andacon sen sohta tapahtua, cuin ennen sanottu on,

D ja
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ja pitakön hän sen waann lapsen omaisudesta cum o-
mastans, eli maraeon wahingon.

2. §. Holhojan pitä andaman sensen ylöscastrattaa oikiasa Ewangeliumillisesa opisa,
Jumalan hywisa awnisa ja cunnialllsesa elä-
mäkermsa, ja pitämän händä sencaldaifijn harjoituxijn
ja afcareihin, cuin hänen saätyns, warans ja luon-
dons waatiwat-

3. §. Ei mahda holhoja myydä wallanalaisten
Lasten maata ja kijndiatä omaisutta, muutoin tuin
hatatilasa ja tarpesa; ei M)ös niitä waihetta muu-
toin cuin lasten hyödytyxexi; \a ottacon lähimmäisten
langoin neuwon ja Tuomarin suostumisen, sijhen
cauvpaan eli waihetuxeen, cuin Caaresa : sa-
notcuv

4. §. Ne irtaimet calut, joita wallanalainen ei
itze tärwitzc, pitä hänen
hänen walmin rahansa pita holhojan nijn caswattaman
ja cartuttaman, cmn parhaxi ja waarattomaxi löytan.
Waan ei mahda holhoja itzellens osta mitän sen wal-
lanalaisen omaisudesta, irtaimesta eli kijndiästa.

XXIII. Lucu.
Zuinga holhojan pitck tilin l'a lugun te-

kemän/ ja holhojan-wirafta ercameman.

MOlhojan pitä rehellisen lugun lasseman sijtä, cuin
hauen käsisäns on, nijn että hän,, joca wuoven

lopulla, lähimmäisten langoin edesä taita tilin tehdä,
jos nijn waaditan. Jos ei he sitä ano; olcon cui,
tenäin welcapäa, andaman heille joca colmas wuosi
päätetyn lugun-lastun, nijden todistusten can§a, cuin
sijhen eulewat, että he sen läpitze catzoa mahtawat.
Zos ei tangoja ole, eli jos he ei tahdo sitä päällens-
että; astttacon Tllvmari jongun heidän siahans. Jos

sitä
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sitä lilgun-lascua wastan luyty jotakin muistutettawata;
nijn pitä Tuomarin perän -catzoman, että sille mallan-
alaiselle oikeus tapahtu. Jos wallanalainen on siihen
ikään tullut, että hän itze taita hawaita, ettei holhoia
hywin hänen omaisitttans edessei-so' seisocon myös ha-mn wapasa ehdosans, sen Tuomarin tykönä edesan-
da, ja oikeuttans etziä,, waicka ei hän perindötäns
hallita saa, ennen cuin hän lailliseen ikään tullut on,
cuin ennen on sanottu.

2. .§. JosKolhoja nistuttele, eli ti taOo tiliä
tehdä; nifn pitä Oikeuden märä-päiwän uhcasaconhaastolla hänen eteens paneman.

\3. §. Jos jocu tahto holhojamwirasta eritä;.niin
tehkon tilinpä lugun, cuin sanottu on, ja andacon ulos
caicki, mitä hänen hallusans on, sille, jonga Tuomari
hänen siaans on asettanut, ja ottacon sen päälle todi-
stus-kirjan, että hän holhoja-wircans on hywin edes/
seisonut, ja olcön sitte edeswastauxesta wapa.

4. §. Cvfta mies on täyttänyt yxicolmattakym-
menda rniotta; eli pijca tullut naiduxi; eli mielipuoli
saanut ymmarryxens jällens; eli st cotia tullut/ joca
ulcomaalla ollut on; nijn andacon holhoja omaisudenlohta nijlle ulos, ja tehkön sen hallituxesta tilin. Jos
ei he laillisesti puhu sen lastun päälle, yön ja wuodm
sisälle, sitten' cuin he sen sait; olcon holhoja caikestaedeswastauxesta ja lawiammasta lugunteosta wapa.

5. §. Jos usiambi holhoja on cuin yxi, ja he
tahtowat jaca hallituxen kestenäns; ottacon sijhen Tuo-
marin suostumisen, ja tehkön sitte cukin edestans tilin
ja lugun. Jos he lasten omaisuden yhteisesti owat
hallinet; nijn wastatcon yhtäläisesti hallituxen edestä,
ja palkitcon. caiken wahingon, jos st wallanalainen jo-
takin sen cautta on tullut kärsimän:■ ei cuitengän mah-
da yxi olla wetcapäa seisoman toiset ricoxen ja
mattomuden jota ei hän, taitanut estää, eli
maxaman sila osaa wahingosia, cuin toistn toköna tai-
ta puuttua. Joca holhoia-wiran hywin ja uskollisesti,
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VN edesseisonut; nautitcon sen palcan ja maxon, cuin
Oikeus cohtullistxi coeltele, ellei hän muutoin tydy.

6. §. Jos jocu waiwa hulhof.atans turhalla oi-
keuden-käymisellä, sitte hän waldiari on tullut,

handa wastan ylöncatzen, eli teke hänellewääryttä, sanalla eli työllä; sen päälle olcon caxiker-
lainen sacko, ja palkitcon wahingon.

Maan Uaarj.
I. lucu.

Maan/ huonein japerujtm laiMsesta saan-
nosta/ maalla ja caupunglsa.

____

i. §.

(CfiSJsfrnät owat lailliset saannot, joiden cautta maa,
huonet ja perus, maalla ja caupungisa mabta

«*«' taataa: yxi on perindo, jos laillisesti peritty on;
toinen on waihetus, jos laillisesti waihetettu on; col-
mas on ottp, jos laillisesti ostettu on; neljäs on ando,
jos laillisesti annettu on; wijdes on pantti, jos st lail-
lisesti pasitixi pandu ja seisonut on: caicki sen jalken
cuin tasa Laki-kirjasa kirjoitettu on. Laillinen seisocon,
laitoin tacaisin käykön.

2. §. Osto, waihetus ja ando pita kirjallisesti
cahden miehen todijiuxen caicha, ja ne

ehdot sGen pandaman, joiden päälle sama osto, wai-
hctuS eli ando, itzens perusta, ja sitten laillisesti käy-
ttttämän fijnä paickacunnasa, josa cukm maa macaa,
»ijncuin edespäin eroiteta^

11. Lu«
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. 11. Lucu.
Perindö maasta.

i. §.

gSE on perindö maa, jcca wanhembain, forten,«S* weljesten sisarusten, eli muiden langoin jalken
peritän; nijn myös st ansaittu maa, joca pannan senperindö maan siaan, jonga jocu yhdellä eli toisella ta*
walla on ifydbåtö wi«roittanm.

111. Lucu.
WaihctuMa/ ja cuinga maa maalla/

eli huonet/ tontti ja maa raupungifa/
mahta waihetetta.

I. §.

WllOs joen tafto perindö maans toista maata ftcu
fc» stan maalla, waihetta; olcon hänellä sijhen wal-
da, ja se soca waiheturen cautta saatin, olcon perindö
maana siasa. Sen waiheturen päällä ei mahda pe,
rindö lunastaja puhua. Jos joeu waihetta huonetta,
tonttia, eli cartanota caupungisa, huonetta, tonttia u
li cartanota wastan samasa caupungisa, eli muusa;
ei pidä myös perindö lunastajalla oleman oikeutta se*
päälle puhua, waan pitakön perindölunastajat mo-
lemmin puolin itzecukin oikeudens waihetu,
xella saatu on. Ei mahda cucan perindö maata maal-
la, huoneita ja maata wastan caupungisa waihettaa.

2. §. Jos jocu waihetta perindö maans maal-
la, ja saapi jällens sitä wastan sekä maata että ra-
haa: Ja maata on enämbi cuin rahaa; nijn kaykön
sen cansta, cuin waihetuxesta sanottu on: Jos sitä on
wahembi ja raha enämbi, eli molembita tasan; nijn
tuomitan maa pericundaan lunastettawaxi, nijncuin st
myyty olis. Waihetuxesta caupungisa olcon sama laki.

D 3 IV. Ltt-
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IV. Lucu.
Osiosta / ja cuinga maa maaNa/ Vuo-

mtj cartano ja tontti caupungisa/ mah-
ta myytaa.

i. §.

MOs jocu myy maans maalla; nijn pita'ostajan
fca) Oikeuden edes, sijna kihlacunnasa arin maa un,
näyttämän cauppa-kirjaus, ja maan jnlkisesti cuututta'
andaman, colmcsa yhteisesa Karäjasä. Hos ei <en
maan päälle puhuta yon ja wuodcn sisällä, cvlmannen
cuulutuxen jalken; eli sijna Karäiasa, cuin colmas cuu-
lutus tapahtu, sijna maanpaicafa, josa ainoastans yri
Karaja wuodesii pidetan; nijn audacon KlhlacunnanTuomari sen päälle kijnne-kirjan, nimens, kihlacun-
nan ja oman sinettins cantza. Jos se cuin myyty on,
macaa usiammasa Kihlacunnasa; nijn pitå cukin cuu-
lutettaman oikiasa Kihlacunnan Karajasa, ja kijnne-
kirja sen päälle otettaman: Kirjoitcttacon myös kijnne-
kirja kihlacunnan tuomio-kirjaan sisälle.

2. §. V?aa, huonet ja tontti caupungisa joca
myydän, pitä myös julkisesti awoimilla owilla, Raadi-
huvnesa, colmena manandaina cnulutettaman, neljä
wijckoa joca cuulutuxen walilla. Jos Pyhäpaiwä lan-
ge siMe cuulutus-päiwän päälle; nijn edeskäykön cuu-
lutus ensimäisnä manandaina sen jälken. Jos ei sen
caupan päälle puhuta, cahdentoiftakymmenen wijcon si-
sällä colmannesta cuulutuxesta; nijn olcon se laillisesti
seisonut, ja sitte cuin rauha-raha annettu on, pita se
Oikeuden kijnne-kirjalla wahwistettaman. Ei mahda
ki.jnne-kirja ulosannettaa caupungisa, ennen cuin myyjä
itze, eli waldamiehen cautta, Oikeuden edesa on kättä-
lyönyt, ja tunnustanut caupan hinnan maxetuxi. Kijn-
ne-kirjasa pita nimitettämän, cuinga monda kmiärätase cartatw eli icntti on lewiä ja pitkä, ni-jn myös misä
cotteli'sa ja neljennexesa, ja cuiden catuin ja cmain
*&* wälils
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wälilla se macaa. Waihetuxesta ja annosta olconsama laki.
~ 3. §. Caikisa cuuluturisa pitä jumma nimitet-

taman, jonga edestä se maa, huon.ee, eli tontti emi*
lutetan.

4. §. loca myy maan, huonen eli tontin, jon-
Za han ennen toiselle myynyt orf; seisocon se cauppa
lujana, joca ensin tehtin, ja wetakön ,se sackoa, jo.ca
cahdcllen yhden myi,, cuudennen osan caupan hinna»
sta, ja palkitcon wahingon.

s. §. Nyt taitan perindo maa myytaa ulos fii*
gilsta: Jos st Cruunulle weron teke, tarittacon Cruu-
niille: ja se cuin wapasugulle weron maxa, nijn tarita
con se hänelle, jolla sen päälle wapasugun- oikeus on,
ennen cuin colmas cuulutus sen ylitzeoletan; jaolcon
heillä walda sen maan lunastaa, ja laillisesti andaa
käyttää, cuin sanottu on.

6.
r

§. loca sen osta, cuin toisen maan ja peru-
xen päällä caupungisa rakettu on; nijn pita se peru.ren
isännälle laillisesti tarittaman.

7. §• Ei cucan mahda cauppa eli waihetusta
paatttm lapsi-ikäisen, pijan eli heickopaisen cantza hei-dän maastans. Jos st tapahtu; olcon mitätöin, ja
lain-kayttaminen sen cmcha poiskieltty.

8. §. Jos earwe waati, että täyty
myydä jotakin wallanalaisten kijndiastä perinnöstä, he«>
dän elatupexens ja tarpellistxi, ylöscasivattamistxens;
vsottacon Tuomarille oikian hätä tarpeen; ja cosca
Tuomari on sijta cuullut lähimmäiset langot, cuin.
Waldacunnasa owat, ja han sen caupan on myöden,
andamit, ja laillinen seisomus sen päälle tullut on;
nijn olcon st cauppa heidän paällepuhestans wapa,
cosca he waldiaxi tulemat.

9. §. Ei mahda se joca weron-alaisella maalla
asu/ caupan eli waiheturen cautta, eli muulla tawal-
la, mitan eroitta ja waheta sijta, niin sijhen oikeutta
myöden tule: Jos jocu sen teke; olcon se mitätöin.

D 4 10. §. Jos
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10. §. Jos maan-kirjat taitawat turmeldua eli

cadota; olcon silloin kihlacunnan eli caupungin tuomio-
kirjalla todenpuoli, ja andacon kihlacunnan Tuomari
eli Pormestari ja Raadi uuden kirjan sen päälle.

V. Lucu.
ssulnga maa maalla/ huonet/ cattano

ja tontti caupungisa/ mahta tacaisin pe-
rlcundaan lunastettaa»

Ii §.

MLOs perinnön lunastaja tahto itzellens lunasta perin-
KaJ dö maan, joca maalla myyty on; nijn pangon coh-
ta, eli yön ja wuoden sisällä, colmannesta cuuluttamise-
sta, Oikeuteen, täyden caupan hinnan, sijna myndisa,
cuin cauppa-kirjasa seiso, eli edestuocon sisälle panduin
rahain päälle sencaldaiset todistuxet, cuin yhteisesti
waldacunnasa kelpawae. Caupungisa olcon myös pe-
rinnön lunastajalla oikeus, lunastaa maata, huoneita
l'a tonttia, joco perityltä eli ansaitulta, cahdentoista-kyMmenen wijcon sisällä colmannesta cuuluttamifesta»Sitten nautitcon perindö lunastaja, mjn hywin maalla
cuin Caupungisa ne cuulutuxet hywaxens, jotca osta-
jalle tapahtuneet owat. Mutta nijn usein cuin wastuu-
tinen caäppa maan, huonein eli tontein ylitze paatetan,
pitä se jallens cuulutettaman ja Laisia käytettaman.

2. §. Ei yhdelläkän perindö lunastajalla pidä
oleman, pericundaan lunastaa yhtä osa sijta

perindö maasta, soca yhdesä caupasa myyty on, ellei
molemmat suostu, sitä eroittaman.

3. §. Ansaittua maata maalla, ei ole Suculai-
sella rahalla pericundaan lunastaa, ellei myyjä
ole sitä pericundaan ostanut. Ivs nijn on, kaykön sen

cuin perindö maasta sanottu on.
4.5. Jos sekä perindö, että ansaittua maata

on phdesa caupasa maalla; ja perindö lunastaja tahto
perindö.
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perindö- maan lunastaa; olcon myös welcapaa luna-
staman ansaitun maan, ellei ostaja tahdo sitä itze pitä.
Jos talon cappalsita ja eläimiä on sijna caupasa, tU
tm sama Laki.

fr. §. Ostaja ja myyjä ei mahda, perindö luna-
siajalle yaitaxi, rickoa eli toiseen cauppaan muutta sitä
cauppa cuin he tehneet owat, ei myös petollisen wayon
alla waihettaa. Jos st tapahtu; olcon mitätöin, ja
wetakön cumbikin sackoa wijsikymmendä talarin.

6. §. Ostaja ja myyjä
t olcon welcapäät walal-

lans wahwistaman, että heidän wälilläns yxiwacaisesti
nijn on päätetty ja maxettu, cuin cauppa-kiriä sisäl-
iens vita, jos perindvlunastaia sitä waati. Perindö-
lunastaja olcon myös welcavää walalla wahwistaman,
että hän, ilman itzellens, ja ei muille lunasta;
cuitengin mahta perindolunastaja nijllä rahoilla ixim*
sia, jotea hän lainar/ ottanut on. Jos jvcu ylitze-
woitetan, että hän näisä asioisa on wilpistellyt; wetä-
kön sackoa wijsikymmendä talaria.

?. §. Nyt on iocu pacotettu, welan maxoxi at*
dixi andaman perindö maans eli huonens ja
tonttins caupungisa; nijn olcon permdö-lunastajalla oi-
keus sen lunastaa, sillä hinnalla cuin welcamies, eli muu
ostaja sijtä andaa tahto. Olcon myös perindö-lunasta-
jalla walda walaa waatia, ettei sen alla petosta ole.

8. §. Perindö-maan lunastamisesa alkön ikä-
näns canne kelwateo muutoin euin rahan ean§a. Jos
iocu muun syyn tähden tahto sen caupan päälle pu-
yua; andacon itzens edes siinä Oikeudesa, josa cuulu-
tuxet tapahtumat, ja ottacon samaan Oikeuteen haa-
ston, sen päälle, jonga se tule. Ehkä mitkä candeet
cuulutusta wastan tehdän, tapahtucon ne cuiteligin:
waan ei anneta kijnne-kirja sille, joca kuuluttanut on,
ennen cuin päälle-puheen ylitzen tuomittu, ja tuomio
laillisen woimans woittanut on. Jos se woitta, joc«
eandeen teki: niin älkön olco cuuluturilla ja Lain käyt-
tämisella, handä wastan, mitan woima.

D s 9. s. Jos
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9. §. Jos perindö - luuastaia kirjotta nimens
cauppa-kirjan ale, ni/ncuin todistaja, ilman ehdota
lunastus oikeudestans; nijn ei pidä hämllä oleman oi-
keutta lunasta sitä, cuin silloin myyty on.

10. §. Lunastus - rahoja ei mahda cucan taca-
waarickoon panna, eikä muu wastanotta, cuin ostaja
«xinans Oikeuden tieteen, eli perindölunastaja itze, jos
hän candeens ylönanda.

il. §. Jos ostaja estettä teke perindö lunastusta
wastan, ja siitä rijta nouse; nijn pitä se ratcastaman
sijna cuin pääcartano, eli cusa suurin osa taloista on,
jos ci pääcartano caupasa ole; ja mahra ostaja luna-
stus rahan wastanotta, ilman oikeudens wahennysta.
Jos han sen wastanotta; maxacon lvijsi joca sadasta,
sijta ajasta cuin rahat sisälle pandijn, joco hän woitta
eli woitetan: Jos ei hän tahdo ivaftanottn; olcon cui-
tengin welcapä yhden werran caswoja nijden edestä
maxaman/ jos hän asian cadotta. Jos perindö-lu-
nastaja woitta, maxacon ostajalle caiken, sen tarpellisen
culutuxen, cuin han talon päälle ja sen tähden tehnyt
vn, ennen cuin hän sijta luopu.

12. ■§, Jos maa tuomitan pericundaan lunastet-
tawaxi, ennen Tuoman nijn sijrtakön ostaja
fijta ensimmaisnä lähdendö päiwänä sen jälken. ,
tuomio lanae Tuoman päiwan jälken; nautitcon lah-
dendö päiwan, ja istucon paicallans wuoden ensim-
maisesta puoli paastosta, jos ei he muutoin fnwi.

mt
Vl.Lucu.

Sijtä/ <olla oikeus on perindö-lu,Wh
nastuxen.

i. §.

owm myyjän lapset ia rinda-pe-«sr riAset, nijn cauman cuin nistä on.: sitte wanhem-
mat ja esi- isät, ja ne hänen cantzans ftwulangoude-
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sa owat, weljesten ia sisarusten lapsiin asti ia cansta,
eli ne jotca tasapolwiset heid'an canhans owat. Ei
mahda cuitengan myyjän isän langot perieundaan lu-
nastaa myyjän aitin puoleista maata, eikä aitin langot
myyjä» isän puoleista maata.

2. §. Nyt faibafe isä periä lastens äitin puolei-
sen maan, eli äiti heidän isän puoleisin maans: ja st-
tä maata tahdotais sitten myydä, lunastacon sen peri-
cundaan se, joca on lähin händä, cuin myypi.

3. §. Jos miehet rijtelewat cuca pericundaan
lunastaman pita; olcon fe lähembi pericundaan luna-
staman, joca lähembi on perimän, sen jälken cuin 2. ja

Lugusa Perindö Caaresa, sanottu on. Jos perin-
dö-lunastaita on usiambita, ja tasasucuisia; nijn luna-
stacon weli weljen, ja sisar sisaren osan. Jos ei sitä
maata, huonetta eli tonttia taita jaettaa, eli st ei
kärsi 7 muuta cuin yhden asujan, ja he ei sowi keske-
nans, cumbica lunastaman pitä; nijn lunastacon st,,
jolla suurin osa on: heillä on yhtä suuri osa;
nijn pitä sijtä arpa heitettämän.

4. §. Jos lähimmäinen perindö-lunastaja oy
lapsi-ikäinen, eli pijca, eli heicopäinen, eli ulco-
maalle mennyt, cli fangeudesa; nijn lunastacon hol-
l^ oja eli asianajaja heidän puolestans, laillisen seiso-
mus aian sisällä, jos hän woi ja stn hyödyllistxi löy-
ta. Sitten ei pidä oleman wallan alaisella waldiaxi
tulduans, eli heicköpaistllä tulduans paremmalle jar-
jelle, eli ulcomaalle mennelle ja Ongitulle palattuans,
yhtän walda'stn päälle puhua. Jos ci heillä ole hol-
hojata eli asianajajata; ei pidä cuitengan heillä wa--
pautta oleman, maatans pericundaan lutiastettawaxi
woitta, ionga päälle ei oikialla ajalla puhuttu ole,,
waan pitakön st maan, huoneet ja tontin, joca osta»
nut on.

3u-
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VII. Lucu.
Zhdefi asuwaisten ja naaburein-oi-

keudesta.
1. §.

MOs focu on ostanut hlioneet eli tontin caupungi,
laJ sa; nijn pita hänen ne yhdesä astlwaiselle ja na-
burille taritzeman, ennen cuin hän sen päälle cuulutuxia
vtta. Jos ei perindölunasiaja sitä huonetta ett tont-
tia lunasta, cahdentoistakymmenen wijcon sisällä col-
mannesta cuulutuxesta; olcon silloin yhdeja asuwaisella
<li naburilla oikeus, neljätoistakymmenda päiwa sen
jalken, sen huonen eli tontin lunastaa.

2. §. Vhdesä asuwaisen oikeus on nijlla, joilla>
osa on yhdesa huonesa eli tontisa cauvungisa, ja na-
burin oikeus nijllä, jotca sijna wieresä asuwat: ja oU
con yhdesa asuwaisella bikeus lunasta naburin edellä.

3. §. Jos huone ja tontti on naburilda poisloh-
eroitettu, hänelle rasituxexi ja ahtaudexi; ol>

con hauella oikeus sen lunasta toisen naaburin edellä.
4. §. Sama oikeus olcon nlyös sillä, jolla on

puoli muuria toisen can§a, eli nautitze toimen muuria
eli seinää, eli jonga perustus-muurin päälle toisen
muuri on, eli nauitze toisen perustus-muuria.

s. §. Jos jocu karsi merkillistä rasitusta toistn
miehen huonesta, nijncuin rastahan tippumisesta, pimit-
tamiselda, ackunoilda, räppänmlda, wedenjuoxulda, ja
muma estettä: eli jos hänellä on huone eli
tontti; olcon myös hänellä oikeus lunasta.

6. §. Cuin naaburit rijtelewat paremmasta oi-
keudesta Men huonesten eli tonttijn, joca myyty on;
nijn coetelcon Tuomari, • aimbka sen parhain tarwi-
he, ja ei pidä caikisa naisä asioisa oleman eroitustawapaan ja wapattoman peruxen wälilla, ellei eaupun,
gi sitä wapatoinda tonttia pitää tahdo.

7. §. Jos tijta tule naburin eli yhdesä asuwai-sen, ja ostajan wälilla, oikiasta caupan-hinnasta; käy-
H* •** kön
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fon fen can§a, cuin perinnön - lunastamisesta, V. Lu-
gusa 6. §. sanottu on.

VIII. Lucu.
Suinga maa /. yuonet / ell tontti mahta

laillisesti poisannettaa.
i. §.

maata ei mahda cucan poisandaa: Jos«N* st tapahtu; olcon perillisellä walda sen tacaisill
ma, cosca se cuollut on, joca sen annoi: Ei cuitengan
ole kieltty, perindö-maasta elinajaxi lamata jotacuta
taloa sille, cuin uscollisen palweluxen tehnyt on, cusa
ei ansaittua maata ole. Ansaittu maa mahla annettaa
kenelle tahtons. Jos maa on pericundaan lunastettu x
nijn taitan sen hinda poisannettaa.

,2. §. Costa st löytän, että »ocu on tehnyt anda-
jalle, hänen lapsillens, ensimmäiselle perilliselle,
merkillisen waaryden, hyödyttömyden ja wahingon; 01,
con seidan wallasans, lahjan tacaisin otta, jos se
wiela hänen kädesäns on, joca sen sai, ja oikeus coet-
tele sen oikeii» ricotuxi. Jos lahja on waiwasta ja
toosia, eli tehdyn palwelluxen edestä annettu; nijn°al-
kön kayko tacaisin.

3. §. Jos jollakin on maa, huone eli tontti cau-
pungisa; nijn olcon hänellä walda poisandaa cuuden-
nen osan sijta, joco st on peritty eli ansaittu. Mvöta-
andimesta, huomen-lahjasta, ja testamentista, saatanNaimisen ja Perinnön Caareisa.

IX. Lucu
Pantin-pannusta maasta/ Vuomsta eli

tontista/ ntjn myös sen sisilllekirjolttamisesta.
mx I,§ '

£&£>s jocu pane maans, huonens eli tonttins pantixi
*■* walmin

st
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walmin rahan tli calun edestä, jvca silloin wissijn
hindaan rahasa Incttaman pitä, ja jos sijhen ma-
xon paiwa måkåtån; nijn lunastacon silloin jallens
käsikirjoituxen jälken. Jos ei w<ffi päiwä ole mää-
rätty; nijn pitä sen jolle panti on welcapaalle tiettäwä-
xi tekemän,, että hän tahto pantin laillisesti käyttää,
tUti hän maxoa saa.

2. §. Jos jocu anda pantins kihlacunnau kara-
jäsa, eli Raadlhuonesa laillisesti sisällekirjoiltttaa, nau-
titcon etuns nijden edellä, jotca caupan, eli waihetuxen
cautta, sitte tahtowat sitä omista.

3. §> Jos jocu ei lunasta määrätyn paiwän si-
fafle, eli sitte cuin st häneLe tiettäwäxi tehdän; nijn
mahta welcamies andaa pandin cuulutettaa, nijncuin
caupasia sanottu on, ja anvatta, ennen cuin laillinen
stisomus uloskäypi, ellei he muutoin wissistä hinnasta
fowi< Jos ei maan isändä lunasta yön ja wuodcn si-
sallä colmanncsta cuuwtuxesta täydellä rahalla; olcon
perlnnönlunastajalla walda, lunasta verindö maan
maalla, ennen, eli elisimmaisesä karäjäsä sen jälken.
Taupungisa mahta pandin pania pantins jallens luna-
sta, cahdentoistakymmenen roiston sisällä colmanncsta
cuulumxesta. Jos ei hän lunasta, nijn mahta perin-
dolunasiaja neljä wijckoa, ja yhdesä asuroainen eli na-
buri sitte neljätoistakymmenda pgiwa sen jälkm, sen
pantixi pannun huonen eli tontin lunastaa, ja pangon
han oikeuteen sekä panti-rahan, että sen cuin panti cor-
kiammaxi arwatan, jos ei lohwaistus taida tapahtua,
cuin Ulosmittauxen Caari eroittaa.

4. §. Mitä pantti arwatan corkiammaxi, cuin
josta ft ulos pandu oli; sen ottacon pandin pania.
Jos st arwatan wahemmäxi; tayttakön pania muusta
omaisudestans, mitä puuttu.

s.'§< Jos jocu pane maan, huonen eli tontin
pantixi usiamman cuin yhden tygö, ilman hänen tiedo-
tans ja suostumustans, joca sen ensist pantixi sai, ja
he caicki ei taida siftä täyttä maxoa, nautita; nijn

wetakön
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wetäkön sackoa cuudennen osan sijta, cuin paiiti cor-
kiamman edestä ulos pandu oli, cuin caikille niillä u-
loituwainen on, ja se sacko kaykön ulos muusta ha-
nen omaisudestans. g,

6. §. loca tahto panti-oikeudens toiselle ylön-
anda; ilmoittacon sen ensist pantin panialle.

7. §. loca pane maan, (juonen eli tontin pan-
tipi; ja cohdastans täydellisen anekin sijhen anda, sillä

että lainan andaja woiton ja wahingon pääl-
le, pitä nautitzeman caiken sisälle-tulon, cuin sijta
langeman pitä, sijhen asti cuin pääsumma maxetan;
tehkön sen todistajain cantza, ja se scisocon, josta he
kejkenäns sopiwat. Jos se omaisus on sencaldainen,
että se taitan pericundaan lunastettaa; ja se jolla lu-
nastus oikeus on, tahto lunasta lainan andajan ulos;
olcon Mnellä siihen walda, ja pitäkön han lainan ot-
tajalle ne ehdot, jotca panti kirjasa määrätyt owat.
Jos lainan andaja ei ole muutoin anekia saayut, cuin
että hänen lainan edestä pitä nautitzeman casivoa cuu-
si sadalda; olcon myös perindölunastajalia walda hä-
nen ulos lunastaa. Jos lainanottaja ei ole anekia an<
danut pantijn; nijn ei pidä perindölunastajalla oleman
oikeutta lunastamiseen, nijn cauwoin cuin se ela, joca
jainan otti.

8. §. Se jolla toisen miehen omaisus plantina
vn, ei mahda sitä pahenda, eli pandin panian tahtoawastoin tehdä sen päälle muuta culutusta, cuin pantti
tarwitze.

9. §. Jos jocu on pannut maans pantixi, wis-
fixi ajaxi, ja cuole/nnen cuin sama aica culunut on;
nijn olcon perillisillä woima, hänen cuolemans jälken
lunastaa sen maan jällens, nautitcon cuitengin pandin
ottaja, laillisen lähdendö päiwän.

X. Lu-
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X. sum.
SW/ jolla on walda myydä/ waihetla/

eli pantixl panna/ toisen miehen maan/huonen ja tontin.
u §.

å)I kenelläkan pidä walda oleman myydä, waihev
s tm, eli pantixi panna toisen miehen maata, huo-

netta eli tonttia, ellei hänellä sijhen ole sen toisen <v
woinda kirjaa ja täyttä waldaa. Jos toisin tapahtu;
vlcon mitätöin, ehkä cuulutuxet ja stisomus sijhen tul-
lut olis: wetakön myvs fe joca sen tehnyt on, neljä*
kymmenda talaria sackoa, ja palkitcon wahingon.

2. §. Ei pidä myös tuomittaman jongun mie-
hen maan ylitze, eli hänen maatansa tacawaarickoox
pandaman, ellei isandä «le laillisesti oikeuteen haastettu,
eli itze lvastamasa, eli hänen wissi asian- ajajanS.

XI. Lucu.
Fandesta m«an-saalissa/ la caupan-

wastamisesta.
i. §.

EUOs socu osia maan, huonen eli tontin, ia sijta cau-
«V Pasta rijta ftndy; mjn andacon ostaja myyjän haa-
siettaa oikeuteen. Jos se cauppa taitan warjeltaa; nijn
seisocon se wahwana: waan jos ei taita; nijn maxacon

mitä hän ylöscandanut on, ja palkitcon caikenwahingon, <uin ostajalle sen cautta tapahtunut on:
«axacon myös st joca maan woitta, caiken sen pääl-
k tehdyn tarpellisen ja hyödyllisen parannuxen.^

2. §. Jos st joca myynyt on, ei ole
mt täyttä rahaa, ehkä hän cauppakiejasa on tunnusta-
mt, että hän eaupan hinnan täyteen saanut on; olcon
waawtettu edustans sijnä cuin myyty on, muiden o-
stajam welcamiesten edellä, sijhen asti cuin laillinen

seiso-

64



Maän Caari. n. £hcu.

ftisomus päälle tulee. Jos ei |än ennen sijtä ole oi-
keuttans sisälle-kirjoittanut; atkön nautltco parembata
oikeutta, cuin ne muutcan.

3. §. Jos saamamiehia, taita usiambia olla,
jvtca toinen saanet owat; johdattacon cukin
mieyellens laillisesti, ja se wetäkön sackoa cuusi tala-
tiia, joca ei wöl cauppaa wastata. Jos caupan wa-
stajalla on cantza- perillisiä, jotca hän caupan wasta-
miseen can§ans sitoa tahto; nijn pitä hänen itze heille
tygösanoman. Jos ostajalle puuttu ensimmäisen cau-
pan wastajan tykönä; hänellä walda men,
nä toisen ja colmannen tygö, eli edemma, cuitengin
järjejtyxesä toinen toisens perästä.

4, §> Jos se maa mene pois, jonga jocu toista
maata wastan waihetuxen eautta saanut on; astucon
häil maallens jällen, nijn cauwoin cuin st on hänen
kädesäns, jonga cantza hän waihetti, eli hänen perilli,
stns. Jos sama maa on wastuutisen waihetuxen, o-
ston, pandin, eli lahjan, eli laillisen ulosmittauxen
cautta welan edestä, toisen miehen kateen tullut, ja
sen päälle on cuuwtuxet ja sisälle - kirjoitus tapahtunut;
nijn ei pidä hänellä sitte oleman walda sen päälle pu-
hua, waan etzikön miestans jvlda hän sai, nijncuin
hän parhain taita.

5. §. Jos oikia saamamles cuollut on, nijn pi-
tä perillinen caupan wastamisen edestä seisoman, ellei
he perindöta laillisesti tykväns pois sanonet ole, eli
pois sanoa tahdo, ja ei sacoteta.

6. §. Jos jocu waihetta, eli myypi maata, huv-
netta eli tonttia, ja ei tahdo cauppaa wastata; ehdot-
tacon sen itzellens selkiästi, sijnä kirjasa, jonga cautta
hän saman maan, huonen eli tontin pois anda.

7. §. Jos maan-rijta siindy kylämiesten wälille
rajoista ja kiwipyykeistä, eli muista asuintilain maari-
sta; nijn warjelcon ostaja rajojians, nijncuin hän par,
hain woi ja taita: Qlcon myös caupan -wastaja wel-
lapää, andaman ostajan saada ne tiedot ja wdistuxet,

E cuin
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cuwj hänen huoniafans löylywät. Jos han ne pidät-
tä, ig hän sijhen sidotan; tayttakön anvio-
miesten sanan jälken.

XII. Lucu.
Rajoista ja kltvipyykeW/ niin myös mui-

fta asuin<tilan määristä/ kyläin wällllä.
l. §.

(MAjat eli pyykit kyläin wälillä pitä pandaman wii>
»*& den kiwen canffa, ulcopuolelle, ja yxi sy-
dän-kiwi kestelle; sen pitä oleman puolen toista kyynä-
rätä maan päällä, ja yhden kynärän maan alla, ne
muut colme corteria, caicki kiwillä alda ja ymbärildä
ladotut. Ne pitä myös oleman ylda miehen cannatu-
sta, ja culmillans osottaman pijrun, custa raja juoxe,
ja cuhunga hanm menemän pitä. Ei mahda raja
juosta sydän kiwen jäälle awoimen päädyn cauna,
«aan sen culman päälle, ylitze yhden nijstä kiwistä
cuin ymbäri owat, sieldä cuin sauwa-laim tule. Sy-
dan kiwen ale pannan wahwa paasi, johonga haca-
tan sama ilman pijrto, cuin sydän kiwi osottaa, joco
laita juoxe suoraan eli polween. Jos ei laaca kiwelöytö; nijn pandacon kiwisilda sen siaan, joca oikian
rajan laidan vsotta. Jos maa on notco, nijn panda-
crn paasi puulawon päälle. Jos rajakiwet wuorellepannan; nijn hacattacon ilman pijrto sijhen.

2. §. Jos usiamman kylän tiluxet luoxewat yh-
teen, ja seisahtawat yhden pyykin päälle; laitettacon
stdan-kiwi culmillans sen jalken seisoman, nijn että
cukin culma wasta asuin tiluistans cohtaan. Joca
n ijsi-kiwisen pyykin tygö, pitä yxi ulcomac,aja panda-
nan cohta sen lähelle, sijhen josta laita uloskäypi, ja
ccrkiammasti kymmenen kynärä sijtä, ja sen jälken o-
pttajat eli johdattajat lähimmäisen wijsikiwisen pyyc-
kisn asti, cumbikin osottaja ei edemma toisestans, cmn
tttå huuto yhdestä toiseen cuulu.

3. §. Jo»
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3. §. Jos kl)lat rijtelewat eroituxesta walillänS,

kelwatcon ne'rajat ja pyykit, jotca wanhudesta ollet e-
li tuomiolla wahwistetut owat. Jos ei rajoja ja ti*
wi pyykejä löydy; niin kelwollisixi luettacon wanhoja
aitoja, wuoria, ja muinaisia kiwiräunioita, ojia, hac-
keja, eli muita merckejä, jos ne wanhudesta laillisna
eroitusna pidetyt owat. i Jos joki, järwi eli salmi ma-
cawat kyläin wälillä; ne mahtawat myös asuin.tilu-
sten määrät olla, jos ei rajat ja kiwi pyykit sitä wa-
stan ole.

4. §. Jos joki, järwi, eli salmi, on pitkin-pain
kyläin wälillä; olcon molemmilla puoli sijta. Jos
saari macaa kestella jarwee eli jokee; olcon sama laki.
Jos se macaa toista maata lahembana; olcon sen saa-
ri jonga wesi on, rajan juorun ja kylän eroituxen jäl-
fen.e Irtain luoto olcon hänen, joca sen maahans kij-
nitta. Jos jänvi eli yxi osa sijtä taidais nijtuxi maat-
tua; olcon cullekin sen werta nijttua eli maata, cuin
hänellä weden ylitze on walda ollut. Jos kylä macaa
päätä-päin eli siwuttain, suurten wetten partalla; ol-
con hänellä wettä ja saarta hänen rajans juoxun ja a-
fuin - tiluxens jalken. Joca ylimuistoisista ajoista on
naminnut ulco-saaria, eli cala- luotoja;
mahta /en oikeuden hämmendamäta p'tä. Cruunun
wäylästä merisä ja wirroisa, eroitetan Rakennus Caa<-resa.

5. §. Jos kylän tiluxet ulottuwat läänein, kihla-
cundain ja pitäitten eroitusten ylitze; olcon se seisowaiH
nen, jos rajoja & kiwipyykeja, eli muita per>ustuxia
sijhen löytan.

6. §. .Jos metzisa eli laitumisa ja awoimisa sjöt*
tömaisa kyläin wälillä, ei löydy rajoja ja
eli muita eroituxia; mjn olcon jocaitzella sijna osans,
äyrin ja aurton jalken.. Jos usiambi hm macaa ch-
den raja-juoxun sisällä, ja ne ei ole keffenans" ewite-
tut; olcon sama laki. Autio-kylä namitcon samau
«ikenden, cuin rakettu kylä.

E 2 7.3. Kylän-
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7% §.
e

Kylänmiesten pita joca puolelda raja-juo-
xun ylöskayman, wähimmäxikin joca colmas .imtiffiettä st eroitus-merckeins puolesta ama felfiartö pidetän.

XIII. Lucu.
Luinga st rangaistaman pila/ joca rajoja

lijcutta/ ylösrepi/ eli tolsen päälle sijrtä.
1. §.

.MJ kengän mahda asuin-tilain rajoja ylösotta, eli
*&> maahan panna, muu cuin kihlacmman Tuomari
muutamain Lauta-miesten cantza, costa caicki maan-
isanuae siihen cutzutut, ja sijta suostunet owat; kihla-
cunnan Tuomari andacon sen päälle todistllxen, ja kir-
jottacon sen kihlacunnan tuomio-kirjaan. Tontin ra-
zat ja culcu-tien rajat, mahtawat kylänmiehet itze pan-
na,, sos caicki, joilla kylasä walda on, sijben suostumat.
Jos ei he sowi; tiira pitä heidän Käräjäan menemän
ja tuomion ottaman. Tontin ja tien rajaxi mahtä
yhdesä kiwesa kyllä olla.

2. §. Jos jocu täysikäinen ylosotta, muutta eli
poisheitta pyykit ja raja-kiwet, eli muut eroitus-mer-
kit, pahanelkisydestä eli itzewaldaisudesta; olcon cah-
denkymmennen talarin sacon alainen. Jos lapsi-ikäi-
nen sen teke; curitettacon sentähden wanhemmilda eli
isannäldä, jongun Cruunun-pallveljan läsnä ollesa.

3. §. Jos se joca täysikäinen on, repi, sijtta, e-
li wäanda rajoja ja kiwiovyckejä eli eroitus-merkeja, eli
pane maahan-toisia, wihan ja wainvn puolesta, stcoit-
taxens silla toisen rajan juoxua; wetäkön sackoa neljä-
kymmendä talana, ja olcon cunniatans paitzi.

4< §< Sama laki olcon sijta, joca toisen, nuo-
remman eli wanhemman, on käskenyt, waatinut, yli-
puhunut eli haueutellut, sencaldaista työtä tekemän, eli
sitä on edesauttanut, eli samasa neuwosa ollut.

XIV. Lu.
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M
VIX 7 QtttttAiV. lUlli»

Maan-rijdasta/ ia laillisesta catze-
. lemuxesta.

I. ■§.
KUOs maan isännät rtjtelewät tiluxista ja asuin-siain
&$ raioista; nijn malitawathe suostua määrätystä
päiwästä, jå vitäå ifändäin catzelmusta. ei he so-
wi; nijn etziköt ja nayttakut tietons Käs
räiäfti. Jos riita ei taida catketa ilman catzelmusta,
nijii tuomitcon Oikeus kihlacunnan catzelmuxeen: SettM< kihlacunnan juomarin Lauta-miesten cantza pita-
nj4nr l'a siellä catzelmus - tuomion heidän wälillens ju-
DaNian.

; ; ,2. §. Catzelmus pitä,p<dettaman Walpurin ja
Pyhain-micsten paiwän wällllä, Jos maanpaicka nijn
Mimatoin on, ettei sillä wuodm-ajalla taita sinne pää-
siä, eli jos he iocainen puoleldans nijn sopiwat; nijn
Wht.a catzelmus muulla aMa tapahtua, cosca maa
paljas on.

3. §; loca ei tahdo sencaldaiseen catzelemus-tiio-
tywä; patigon wedon ensimmäisen LalmOWKaräjan alla, cuin OikcudenkäDmistn Caaresa sa>w,

tan, ja tuomitcon Lalmannln Oikeus, catzelemuxeen,,
jos niin tarpellistxi löytän. Lalmannin catzelmus pitä
ptdettaMän 'lähimmäisten Lauta-mieften',can§a toiJUkihlacunnasia, ja sitä catzelmus - tuomiota wastan el
yiahda kengän wetoa panna: waan etzikön' Cunmgan
thköna Riddari catzeleMusta, cvlmen Mllq hmiti OikeudenkahlNisen Caäreft Jnötan, ja pängön
moneen \ caiken culutuxen ja wahmgöä' eZW.

4.§. Catzelmus pita tapahtumU''Wlle-canda-
ja» cuÄttuxella: 'tnutta feisahta sen jönga Tuo-
maa asian lopulla' Men welcapHri,lui)tä. ;'

".§. 'Jos Ahlacundain walilla "rijta on;"Mon
he.Holvfätista toisen kihlacunnan Tuomaria ja »<"
*«£ U/a E 3 rnieljia.



7&. iTtdJtn <H&&tl T4. 15, Lum.
miehiä, se on Läänein tlt-maacunbain wälilla;
andacon Käffnnhaldla'sen CunmgM tietä, joca asettaftn, min ftn ylitze m momitzewa.

Mmuistoisesta nautinnosta.
M Limuistoinen nautindo on se: cofca joeu josakia
&& kljndiasä omaisudesa eli oikeudesa, nijn cauwalr
aica, paallepuhumata ,a hämmendämata on istunut,sim wiljellyt ja nautinnut, ettei yritän muista, eli to,
desta puheesta tiedä, cuinga hänen esi-isans, eli saa-,
ma-miehens, sijhen ensin tullet owat.
,

2. §. (BencaiMnen nautindo ei auta yhdesä ku>
lasä m sarca-jaosa, eli sen pellosa, ni»tusa, jänvisä',
MetzM ja maasa, faetuisa eli jacamattomijä: „walM
Nautitcon cukin osans äyrin ja aurtoan, kyynärän eli
tango-lugun jälken, eli nijncuin cusakin maanpaicasa
tawallmen on.

3. §. Vlimuistoinen nautindo ei mahda kelwMawoimesa metzasa ja maasa, kyläin wälillä, waan ra,
jat.ja kiwipyykit, ,eli muut asuinsiain eroituxet. so*Makin on ulcokylaiuen maancappale, eli omasa kylasa
Mainen maantilca, pellosa, niieusa, metzäsä eli kedo-sn, jofca rajoilla ja, kiwipyykeilla, eli aidoilla ja
ljölla pWtttyt owat, eli miM ja myllyn-sia, eli mui-

f west-rakennuxlss, eli luotoja ja saareja; sijnä mah-
,yli,Muisioinen.,nautmdo kelwatä.

4> §. Jos jom sano hänellä, olewan, ylimuisioM
Alinpon,' jota wafian rijdellan;, Nijn osottacon, wan-
§allla ja lakiGhchöilla kirjoilla ja.raamatuilla, eli u-
scottawam, miesten, cautta, jotca maanpajcan laidat HY-wm tietaMt, ja walans päälle todW taitawstt,, ettei
%<\st tiM, MMlda ole cuulMt,,toisin coscan ol-
le»,. :t Jos ei häN M woi; nijnFcon:fe nautind»
GM ja waicutuD paitzi. ,

-
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Ma<m <fa«tf. ,5. L.uc».

XVI. aie».
Pestistä/ lvnorolle panemisesta ia otlami-

festa/ nyn myös lähdendö.pälwastH.
I, 3»

fJJCtf maan-isandä tahto talons lampuodille ulos,
id) wuorota; nijn sopicot wuorosta, pidemmäxi eli
lyhemmäxi ajaxi.

2. §. loca otta talon wuorolle elinajaxi; nau-
titcon sen wuoron hywäxens, nijn camvan cuin han e-
la ja maxa maan weron, eli muun wuotisen uloste,
gon ja rassturen, ja ruocko huonet, pellon ja nijtut.
Lain ja Rakennus Caaren jalkcn. Waimo nautitconsen myös hänen jalkens, nijn cauwoin cuin han leste,
na on. Jos hän mene toiseen naimiseen; olcon wuoro
ricottu, ja maan-isännällä walda cartanons wuoroa
kenelle hän tahto: cuitcngin ylössanottacon lampuodi
«ikialla ajalla, ja nautitcon laillisen lähdendö-päiwän.-

3. §. Jos wuoro on wisseixi wuosixi tehty; nijn
älkön olco kelläkän walda lampuodin, hänen waimoans
eli lapNans, ulossanoa, nijn cauwain cuin wuoron maä*
rä päalle-seiso. Jos se mies cuole, joca wuorolle pani,
eli otti; seisocon yhtä hvwin wuoron määrä leffellä ja
lapsilla, sijhen asti cuin se päätetty on: sitten wallitcon
maan-isändä itze maans ylitze, cuin sanottu on.

4. §. Jos lampuodi istu colme wuotta paical-
lans, .ja ei rakenna Lain jälken, wetäkvn sackoa, ja
palkitcon caiken wahingon, cuin Rakennus Caaresa e-
roitetan. Olcon myös maan, isännällä walda, ensrni*mäisna lähdendö päivoånå hänen sijtä pois ajaa.

s. §. Jos Lampuodi tahto maasta ja sen wiljele,
Mifestä itzens ylössanoa, eli maan -isändä lampuodin;
tehkön sen cahden wieran miehen cacha, ennen Tuo,
mahan päiwä, wuotta ennen cuin wuoron määrä lop,
pu, ja istucon sitten lampuodi seurawaisen wuvden
paicallans, ja toisen päälle, sijhen neljändeen paiwäan

E 4 <#
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Maan kaari. ,6. Ättctt.

asti toistakymmenda Maalis cuufja:
Kynt.län päiwästa puolen huoneiia hänelle sisalle-astua-
xcns, joca Nijsa maanpaicoisa, niitrtqiftö
vllan vlussanomisen ja poislähhennon.cacha,/bjen-
dacon tutin itzens totutun tawanltalken.

6. §. Ei mahda lampuodi
r. maata ylöslanoa

nijncauwan cuinwuoron mäara päällä-seiso, ellei hän
toista asuja toimita, johonaa maan-isanda cohtuudett
jalken taita tytya. Jos lampuodi istu paicallans lah-dendö paiwän ylitze, ja ei ole laillisesti ylössaiionut,
seisocon caickein sen wuoden ulostecoin edestä/ Jos
jocu pane eli ma «mörölle maita ja eartanoita iriali)
puhetten canga; ojendacon eumbikin itzens sen jalken
cuin heidän wälillens päätetty ön.

7- §. Jos lampuodi poiscarcaa ennen maarat-
tyä aicaa, ja maan-ifanda tapaa hänen tieltä,
menosa; tuoda hänen ja caicki
mitä hän myotänswie. Jos lnmpuddi on MuliUe pai-

itzens oleman; mjn turwatcon maatui/
sanda ja sacotettacon lampuodi,
laittoman lahdcnnun tähden,, kymmeneen talarijn, maan-
isännän yxin oma, eli sen, jolla maan-isännän oikeus
on; ja caicki ne, jotca olit auttamas lampuudia lähte-män, olcon cumbikin wijden talarin sacon alaiset.

8> §. Jos lampuodi asetta itzens wastuxeen, ja
han saa wahingon, eli ne jotca händä warjella tah-
doit; olcon caicki mitätöin. Jos hän tapetan, eli jo*
en heistä; sacotettacon cuin Pahantegon Caaresa eroi-
tetan. Jos maan-ifändä saa, joca perään tulee,
eli ne jotm hänen cantzans owat, jongun wahingon>
haawan, mustaneman eli weri-naarman, olcon sen
caiken päälle oalikertamen saeko. Jos sijnä tappo t\x*
le: olcon ranZalstus, cuin Cuyingan walan ricoxeststsaätty on.,

9. §. Cosea jocu aution maan ylösotta; nijn pf*
ta isännän andaman lampuodille kirjan sen wapaliden
päälle, cuin hänen sen edestä nautitzeman pitä; ja oU

con
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Maait sa«ri. 16. Ä«c«V'

con lampuodin welwollisus raketa, oia caiwa, aidata,
ja maan nijn ruocota, että wero sljtä uloskäydä taita,
cosca wapaus wuodet luppuwat. i »

10. §. Caupungisa on oikia lahdendö päiwa, ke-
walla, wijmeinen vaiwä Maalis cuusa, ja syxylla wij-
meinen Syys cuusa; mutta wuoromistn maara on se,
josta molemmat yhteen sopiwat.

n. §. loca wuoroo itzellens cartanon eli huonen
caupungisa, ja ei tahdo sitte nijtä pitä; wastacon crn>
tengin huonen wuoron edestä, wuoromistn määrään
asti: olcon hänellä climmingin walda, panna toisen

masamiehen siaans. Jos hän Tuoma-
rin edesii taita laillisen esteen ofptta; nijn maxacott
wuoron ensimmäiseen lahdendö paiwään asti,, ja olcon
sitte wapa.

12. §. Jos isända lupa huonen cattaa, ja hywin
ruocota [a. parata, ehkä mikä huone se olla mahdais,
ja ei, sitä ztee; niin raketcon majamies itze, sitte cw#

hän cahden todistajan cantza on sen hänelle lyZösano»
nut, ja wähendäkon wuorosta nijn paljon, cuin hän
osotta sen maxanen», eli wierat nnehet coettelewat sen
maxawan. Jos° majamies turmele huonen eli carta-
non, eli mitan sijtä, cuin hänelle ylös -kirjoitujen canf-sa käteen annettu on; maxacon wahingon..

iz. §'. Jos isändä tahto cartanonS
«tze pitä, eli muille wuorota; cosca määrä päiwä cu-
lunut on: eli jos majamies ei tahdo edemmä taloja
olla; nijtt.sanocon he toinen toisellens cahden wieraN
miehen cantza, cahta cuucautta ennen määrä-paiwaa:
Zos iombicumbi sen laimin chö; seisocon wuowmisenmåm ensimmäiseen lähdendö päiwään asti.

*4« §• Jos' ei majamies maxa wuoroa sillä, a-
jalla cuin puhuttu on, eli jos hän pitä ,luwa-
tojnda ja irstasta elando, että huone sijtä pahaan huu-
toon joutu; otc«n isännällä walda hänen cohta ulos-sanoa, ja olcon han cuitetlgin welcapää, maxaman
wuoroy ensimmäiseen lahdendö paiwäan afK.'

Es is. §. Jos
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M«mn Cftfttt. 16. 17. Sjxm.

Is. §. Jos jocu myy pois talon maalla, eli huo,
nen ja tontin CaupunZisa; nijn ricko cauppa wuoro-
misen mäaran, ja olcon ostajalla walda, lampuodin
ja wuoromiehen oikialla ajalla ulossanoa: istucon cui,
tenginpaicallans ensimmäiseen lahdendö panväan afft»
Jos isända jouduis huonettomaxi, ja tarwitzis maans
maalla, eli huonens Caupungisa itze olcon
ulössanomisesta ja lahdendö paiwasta sama Laki.
Naisa tapauxisa annetan lampuodille nijn paljo pestistä
tacaisin, cuin palkitze sen ajan joca wuoromisen maa-
rästa puuttu, ja taytetan hänelle osotettawa wahin,
go. Elinajan wuoro maalla ei mahda ricotta, waan
kaykan sen cantza cuin ennen sanottu on.

16. §. Jos jocu pane wuorolle talon maalla, eli
huonen ja cartanon cahdelle; pitakon se
joca ensin wuorolle otti, ja isandä maxacon sackoa
cuudennen osan ensimmäisen wuoden maan-werosta eli
wuorosta, ja toimittacon toiselle nijn hywän tilan jal-
UM , eli palkitcon hänelle wahingon.

XVII. Lucu.
Wewsta ia tvero-päiwtlstä maalla/ la

huonen-wuorosta caupungisa.
i. §.

welopäiwa »n Tuomahan paiwa ennen
W? Joulua: silloin pitä talonpojan, ehfa Millä
maalla han asu, weron ulos andaman..

2. §. Cuin rijta syndp, jos wero on maxettu;
esottacon stn lampuödi cuitti-kiyalla eli
Jos ei han sitä woi; andacon weron ulos.

3. §. Jos talonpoica cuole, ja hänellä on weroä
eli ulbseecoja maxamata; nijn mitatan ne ulos ennch
clzin perindö jaetan. Jos han on welan alainen , ja
hänen omaisudens pitä ulosmittauxen ala käymän; nijn
olcon saman wuöden werolla aina parembi 'oikeus,

cuin
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Jlt««rt Casri. 17. Is. Xncu.
tuin muulla welalla. Jos wero on maxamata colmen
wuohen edestä, ja se, jonga sen saada tule, osotta, et-
tei M sitä ole ennen taimnut saada; nifn nautiteon
jaman oikeuden ja edun. Jos wero usiamman wuo-
den edestä on maxamata, nijn ei pidä hänellä muuta
etua oleman, cuin tuomion ja sisälle -kiejoituxen jälken.
Olcon myös aina permdömaa pantina colme» wuodeM
weron edestä, caickein nijden edellä, jotca welcans owat
andanet sisälle eli tuomiolla woittanet.

4. §. Jos perindö-maa myydän, ja ostaja sen
päälle saapi laillisen kijnne-kirjan; nijn alkön sille,
jonga wero saada tule, olco mitan puhumista maa»

waan etzikön muuta talonpojan omaisutta.
s. §. Huonm wnoron caupungisa maracon ma-

jamies cahdexan paiwa ennen cuin wuoromifen aica
loppu, eli pita st laillisesti ulosetzittämän, jocaitzella
wuoron ajalla toinentoistns perästä; olcon myös isän-
nallä walda, pitä wieran omajsuden tykönans, sijhen
asti cum hän welwollisudens täyttänyt on.

XVIII. Lucu.
SiM/ joca wistlda otta wäkllvallalla

maata/ Huonetta/ meM/ wetta eli
■ „

-

POca wäkiwallalla otta, sildä jonoa kädesa st må
maata > Huonetta, metzaa, wetta eli

Wxia, eli jollaculia pahalla teolla hänelle kelwottoma-
xitefr, ja tahto stn itzellens omista; maxacon jallens
wahingon, ja wefäkön sackoa hän, ja caicki ne, jotca
hänen can§ans samasa teosa olit, eukin neljäkymmen-
da talaria.
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Rakennus saam. i. £.tmt.

Wakennus MtW
I. Lucu.

Vuinga kylän tontti laskettaman, <a ti-
luxet jaettaman M.

** §.

ålbi talonpojat tahtomat kylän uudessa raDa»nijn pita sichen nijn suuri tontti laffettaman,
cuin tapahtua taita ja tarpellisexi löytan, että

jocainen talo, walkian waaran tabden, taita toisestaermnns raketuxi tulla. Tontti pita ioca talolle kytasa
jaettaman, äyrin ja aurtoan, leiwiffä ja tynnyri -we-
ron, eli manttalin jalkcn, nijncuin cungin maanpaican
Wckcha tawallisus on mitata ja lästea, eli,tastälahin
taita saätyxi tulla. Se pitä myös laskettaman 6Ä
ilmain jälken, cuin on itä ia, länsi, pohja ia etelä, ia
jota tontin ymbarl eri pandaman. C<ua
pannan jacamattomasta maasta joca tontin
lasa«, fch jalken,i cuin tilaa on. Tie kylaan jaMAa>
vlcoiifmn silla kylällä, cuin wahembi on, mn<oåtmjoca enambi on. >, , ,-<

2. §% Joca'talolla pita oleman hänen oikia ia
Htä-hywa ojansa tontisa. Jos wuori eli oja on ton-
tisa, «joca jaettaman pilä, ja wuori taitan murretta tt
ttpowettaa, ja oja maadutettaa, eli nijden päälle,ra-

ne naUtittaa; nijn käykön ne puolesta muun
maan stchteen wntifa, ja nautitcon se, joca
sew«stcen tontisa saa, caxi kynäräta wuorta 'ja chaa
,M'wastan. Jos ei cumbacan taita kelwollistxi tel)-
tää; olcon st caicki ulcona mittamisesta, i&Hmtikm
kylan-miehet kihlacunnan Oikeuden tuomio-kirjaan Ik*
joitcttaa, cuingä heidän kestenäns jaettu on.

3. §. Npl m cufin tontins kylasä saanut; nijn
jaetan
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Rakennu» Caaei. i. 2. F.ucu.
jnetan cullengin hänen osans pellosa ja nijtufa,"jä eai-

kisa muisa tiluxisa, nijn paremmasa cuin huononunasa:
ja olcon tontti caiken jaon ja osimisen peruftlis kyläsä,
jonga jalken caicki muut tiluxct jaettaman pitä. Jo-
caitzen pitä osans saaman, toinentoisens jalken, nijn-
cuin hänen tonttins macaa auringon ja ilmain jalken,
ja olcon sillä eli nijlla walda, joilla suurin osa on ky-
läsä, cuinga moneen osaan peldo ja nijttu Mndaa
mahtaa cuitengin että cukin saa yhtä hywan toisen
suhteen.

4. §. Ei kenellakän pidä oleman waldaa sitä fy*
laa halottaa, joca oikein ilmain jalken lastettu on, el-
lei caicki maan-isännät sijhen suostu, jocu, ol-
cön hänellä enämbi ett wähembi osa kylasä, walitta,
että hän on saanut wahemman eli huonomman osan,
cuin hänen faada° tulis; etzikön laillista catzelmusta sen
päälle, ja tasatcon Tuomari heidän wälilläns.

11. Lucu.
Zuinga tontin päälle rakeltaman pita.

-

pita rakeltaman miespihaxi ja Carjapihaxs.
f^) Miespihasa vita oleman tupa porstuan ja cam-
mion can§a, nijn myös wierastupa, jos talo nijn suuri
on, kellari, aitta,' ja jywapuodi, rosca huonet, ja yh-
teinen huone, portti ja waja. Jos talonpoica tarwi-
tze usiambita huoneita ;_ rakendacon tarpexens cuin hänparhain woi. Carjapiha raketan erinäns miespihasta,
ja sietiä pita oleman hewoistalli, pihatto, lammashuo-

ja sicaläätti, tarpeliistm carjalaloin nijn
myös lua ja ladot, sen jalken cuin talo suuri on.
Sauna eli mallashuone pitä myös rakeltaman, nijn
myös rijhi, cusa metzäa on, ja ne erinäns pandaman.
Ei mahda cucai, lähemmä naburins tonttia raketa, cuin

että
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Rakennu» Caavi. 2. 3. Sjxax.

että hqn tuen eU tolpan siaxi puolen toista kyynarata
tontistans jattä.

2. §. Jos focu rakenda toiselle esteexi; halotta-
con sen, cosca hänelle sijtä tygösanotan. Jos ei hansitä tee; wetäkön sackoa colme talaria, ia palkitcon
»vahingon, cosca sen ylitze kärajäsä walitetan.

3. §. Nyt on talonpoica rakendanut huoneita,
fen jalken, cuin sanottu on; nijn pita hänen ne wo>>mnsa pitämän. Jos jotan puuttu ruocosa ja rakennu-xesa; parandacon i'a wetakvn sackoa, cuin 27. Lugusa
sanotan.

4. §. Jos jocu talo kylasa haiotetan eli pala,cusa aiwan liki toinen toistans rakendanet
vwat; nijn pita kylämiesten sille talolle toisen tontin u-
los catzoman, nijn howan ja yhtä suuren jacamatto-
masta maasta, jos sijhen tilaa on, ja maatcon se en-
dinen, kylän ketona jaliens.

5. §. Jos jocu tahto sijrtä ja raketa kylän jaca-
wattomalle maalle, eli sicalaitumelle, ja panna tont-
tins siaan jallens,/eisocon se kylän-miesten suostlimise-sa. Jos Ie sen hanelda kieldawat, nijn pMakön hän
jacoa kärajasa, ja raketcon sitte ojans päälle: ja tul-
con pellot, luhdat, ja muut tiluxet kylasa sille uudelle
tontille, nijncuin ne sen wanhan alla ennen macaisit.

■

111. Lucu.
Autio-kylästti.

i. §.

MOs kylä on autiona josa usiambi talo on, ja vri
«> tahto omans ylösottaa, ja ne muut ei tabdo hä-
nen can§ans raketa eli aidata; nijn nimittakön kihla-cunnan Tuomari muutamia lautacunnasta,, jotca sinne
menewat, ja määrawät hänelle nijn paljo tiluxista,
cuin hänen talollens tule, ja parhain aidaltaa ja ruo-
«ttaa taitan.'

2. §. Cssca
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Rakennus Caari. z. 4. Åttcu.

2. §. Costa hän o.n osans ylösottanut ja perän-
nut pellosa ja nijtusa, ja ne muut sitte tahtowat nau-
tita jocainen osans tiluxisa; nijn ylössulattacon ja'pe*
ratcon nijncuin hän tehnyt on. Ja cosca he caicki o-
wat wiljellet ja parandanet osans, cuin hängin; nau-
titcon sitte jaon cautta cukin osans pellosa, lOdasa ja
caikisa tiluxisa, cuin ennen sanottu on. Jos iocu
muutoin otta osan kylasa; wetäkön sackoa, cuin io>
Lugusa sanotan.

IV. Lum.
Kuinqa tiet ja ojat fytäfä tehtcimän pi-

la/ ja mmgä palckion sen tule nautita/
,oca peldons saa nijden siwuun.

I. §.

kylmän ja kylästä ulos, nijn myös pellolle
*S3 ja luhdalle, Kirckoon ja Mullyyn, pita panda,
man jacamattomasta, cuutta kyynärata lewia, ja pai-
hi sitä caxi kyynnrata cummallekin puolelle ojaxi,, jos
nijn Walda maantie pitä oleman kom-
menen kvvnarätä lewia ojain wälilla; cusa maantie
jo cantoistakymmendä kyynärätä lewiä on, pidettäkon
se nijn woimasa.

2. §. Walda t oja vita tehtaman jacamattoma-.
sta maasta, puoli colmatta eli caxi kyynärätä lewia
kyynärän sywä ja kyynärän awara pohjalda, sen jälken
cuin tarpellinen on, ja tilaa sijhen löyw. Ja se ioca

wieren saa, nautitcon kyynärän
xi, paalien kylänmittaa. Sama. Laki olcon cusa tie
eli aita cohta. Jos tie eli oia käy luhdan si,
wua myöden; sijnä ei anneta palckiota. Jos Ma
tarwitan caiwattaa naburein peldoin walille; nijn men-
gon puoli oja cummangin pellosta. Pellon päasa, oji-
con enkin omastans.



Rakennu» ssaari. 5. Åttcu.

V. LUU.
Laillisesta suojelemisesta / sulkemisesta

ja aftarntfcfia.
1. §. ■MHErajä, josta kylän tie käypi, pitä caikilda nabu-

reilda rakettaman ja ylöspidettämän. Wera-
jän omalle pellolle ja mjtulle mahta jocainen itze raketa
ja sijta waarin otta.

2. §. Naburein, jotca yhdesa kylacunnasa o,
»af, tule sulkea ja aidata ne tiluxet, cuin heillä yhtei,
std owat, cungin tiluxens suuruden jälken. Jos jocu
kylästä tahto aidata jotakin ennans osastcms, ja st il-
man toisen estetä tapahtua taita, pitäkön sen aidan
yxinans. Jos kylä cohtaa toista kylää pelloisa ja luh-
disa, ja yxi tahto omans toisen omasta eroittaa:, jos
ft taita tapahtua ilman hänen wahingotans; nijn an-
netan Me walda, joca aidata tahto, ia aidatcon se ky-
lä enämmän jolla enämbi, ja wähemmän jolla wä-
hembi osa on. Jos metzä, syöttö-haca, eli tacamaa,
cöhtaa peldoa eli luhta; pitäkön se aidan yximins,
jvnga peldo eli luhta on.

3. §. Aita pita pandaman taatyi ja wahwaxi,
caxi kyynarätä corkia, ja caxi kyynäratä joca jeiwäs
parin wälillä; ja pitäkön kylänmiehet waarin sijtä, et-
lä cukin nijn aitaa, cuin nyt sanottu on. » Cusa aita
tiwestä, eli muusta, maan paican tila» jalken, teh-
dan, pitä myös sen oleman nijn wahwan, ettei se ke-
wiästi taida särjetyxi tulla ja caatua, ja nijn corkian
ja taajan, että eläimet ja siat ulcona pysywät.

4. §. Cosca maa on sula, ja kirsi sijta lähte-
nyt; nijn pitä kylwypeldo aidattu oleman, ja jocaitzen,
aita wirhetöin, cosca aica on kylwaa, joco se on syys
eli kewä. Jos jocu sen laiminlyö; wetäkön sackoa
caxi äyriä joca seiwäs parilda. Jos sen cautta lva-
hmgo tapahtui; maxacon myös sen. Jos weräja ma-
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raa maasa; olcon yhden talarin sacun alainen. 3uh-
dan pitä ensimmaisna paiwana Touco-cuusa suljetun
oleman. :los luhdan aita eli werajä sittt maasa ma-
taa; wetäkön puolda wahemman fackoa. ei hän
sulje eli paranna, cosca naaburit hända sijta waroitta-
wat; maxacon cahdenkertaisen sacon. Ivs kylän mie,
sten täyty sulkia sen edestä, jolda puuttu;' nautitconsen edestä täyden maxon.

5. §. Luhdan ja pellon pitä suljettuna oleman,
sixj cuincumbikin cvrjatuxi tule. Ei mahda nijta tm
nen carjan kaytawaxi annettaa, sen, sacon haastolla
cuin 9. Lugusa sanotan.

6. §. Jos jollakin on' heiniä eli eloja ulcvna.,
sitte cuin hänen naaburins omans corjannet owat;
nijn pitä heidän sanoman hänelle,' että hän myös cor-
ja omans. Jos hän taita ojottaa estehen. ja pacon;
nijn ei he mahda eläimiäns sisälle lastea, waan tarita
cot itzens händä auttaman, cohtullisen edestä,
corjamas ja sisälle wiemäsä, eli heiniä suowaan ja
eloja aumaan panemisesa, ja nijden ymbäri aitamisesa.
Jos ei han fitå tahdo, eli jos ei hatä-tilaa ja packoa
ole; olcon hänen oma wahingons, cuin hänen hemäins
eli elons päälle, toisen eläimildä tehdän, sitte tuin
hän nijn waroitettu on. Jos ei he »varoita, ja wa-
hingo heidän eläimildäns tapahtu; palkitcon ftn,, j<t
wetakvn sackoa, cuin 9. Lugusa säatään.

7. §. Jos toisen miehen peldo seiso Uitfamatixsen tiellä joca elons coriiata tahto; sanocvn hänelle, et-
tä hän leicka pois tieldä. Jos ei st tapahdu; nij»
mahta se, joca corjata tahto, toisen elon tielda pois
Uicata, cusa wahingo wahin on, lykiteisjn sitoa,, \<t
tähkäpäitä pois-poimia, ja sitte syyttömästi Mä tapit
hen ajaa. Jos myös luhta vn nijttämata, mjn pitä
ftncaldaisesa tapauxesa sekä nijtettämän että tkM
pois harawoittaman. jocu toisin culke pellon eli
luhta saran ylitze, wetäkön sackoa, phden talarin joea
saralda, ja palkitcyn wahmgon.

3 8. 3, lara
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8. §. Joca kiurusta ja iltiwallaisudesta hacka
ricki, repi maahan, eli »turmele! werajän. aidan;
palkitcon wahingon, ja wetäkön sackoa kymmenen ta-
faricu los.han muutoin mutta cli ricko; olcon M-
men talarin sacon alainen. Jos jom heittä aidaxen
maahan toisen aidasta; wetakön joca aidaxen edestäsackoa yhden marcnn. Joca' hacka' pmtfi seipäitä,
nijn että aita sijta wian saa; wetakön sackoa joca pa-
,rilda yhden talarin, , ja palkitcon wahingon.. Jos jo-
cu aidan warasta;, kaykön ftn canha, cmn Pahategon
Caaresa säatän.' Olcon myös caiken, päälle caxikettat-
nen rangaistus, M aMa cmn peldo, ja luhta ftick
suljettu oleman.

f *• ■*•«?***♦
Kuittga peldo ia luhta M ruocottaman

ja eiIHOM atdat pandaman/ ja
ojat caiwcttaman.

VAlonpojan pitä peldons hywm"ruöcoman ja sonnit-
taman, luhdat percaman ja warfckma». Olcdn

myös welcapcm, ctzstl Men tiitiW, ja mctzaa eli car-
jan- laidmwa ei nmhingoiteta, wahittäin ylösottaman
ja percaman GM'i«seli luhdaxi nijn paljon, cmn by-
wm taitan, eli wetäkön sackoa.
cum 27. LuMsa sckwtan.

2. §. Caickcsn pitämän walda-ojat
ja tulwa-ojat/ tilustens jälken7 Uutta oja, pita sen,
joca tarwitze, Wollens joca wuosi caiwaman wahilwmaxi neljäkymmenda syldaa, eli percaman cähdexa',<
kymmenda wanhaa ojaa; walda-ojan nijn sy-
wän ja cuin on sanottu, ja puoll-o>at
cuutta «rtelia lewiät p^aäldä, cölme cortelia pohjalda'■;
ja yhtä kyynärätä sywät. Caiwacon myös wcdcn-la-
ftlin pyörtänen lapitzt alas ojaan, jocaitzen wali waon

paahan
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päähän pellosa, cusa nijn. tanvuan. Ellei Wn sitä
tee, maxacon sackoa, cuin 27. LuZW sanomn.

3. §., Cofca naburein, pellot macawat tomentol>sens wler.es' elcoit puoli oja cummangin. > Jos kylän
ojat cohtawat toisen kylän ojia; cajroacon cukin ede-
stans, omain tilustens lapitze^'eli wetakön sackoa caxi
talaria, ja palkitcön wahingon. Jos .jucu teke ojan
wainions'eli luhdans ja toisen kytän luhta,
carjan laidun, eli,muu kylän! keto cohtaa; sijnä ei
mahda se kylä estaa weden juoxua. Jos ei se taida
ilman ojqta poislanczeta, ja ei he Owi,cunchi ojay
caiwamän pita; sgatäkön Tuomari, heidän walilläns,
cuin hyödyllistxi ja tärpellisexi löytan.

4. §. locawuosi yita myös, jos nijn ,tarwi-
tan, wijsikymmendä, syldaa > uutta aitaa,,ylöspandaman ,

ja ne wanhat cajcki woimafa waWsiettuna, 'cuin, 5. Lugusa säätty 0n.,.

VII.LUM.
Oninga humalisto pitä iftuuumm a

ja Mlyasa pideftamän.

'MLOca humalisto. ja istuttacW
taloypoicaHywjä'jwMAWllekymmenelle

te joca wuosi,i sWn asti että mjtä tUle caxi sataa co-
Lv talolle. Jossei st tapahdu; weMn sackoa joca
wuodelda talarin, ja istuttaeön euitengin -cuiZ
Lanottu.on,'!ellei lst'Oydy,rettei chumalistoa sijna taida
istuMaa- eli t [ mm

•a. §. Nimitysmies candacon syys' sen
päälle, ioca humalistoa ei ole nijn istuttanut)
con facon uloi. ennm Tuoman paiwaa. los.-Nitnii'
tysmies sen laiminlyö; andacon itze sen sacon ulos.im

3. §. Jos talonpoica löyta edefäns. humalisto»
cahten sataan salcoon nstig pitakön.On woimasa, ia
lisatkön, jos han woi. los.han laste humaliston j&

F 2 wiaman,
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wläman, wetäkön sackoa yhden talarin' ,'oca neljaldä-
kymmenelda salwolda. Jos hän ftn jattä peräti au-
tion; wetakön sackoa kymmenen talarin, ia tehkön Hu-
maliston uudesta.

VIII. Lucu.
Lutvattomasta pellon eli luhdan

willjeUyxestä.
I. §,

jjjöriocu leicka eli nijttä hänen naburms peldo eli»v luhta-sarasta; maxacon jällens elon eloa »vastan
ja heinät heiniä wastan; sacottttacvn myös luwatto-
man wiljellyxen edestä io<ra saralda yhteen talarijn.

2. §. Jos jocu kylwä toisen peldo, samalle;ot,
tacon'se laihon, jonga sarca on. Jos se corja joea
kylwi; wetäkön facföcf yhden talarin, ja andacon ulos
mitä hän sisälle-wienyt on.

3.3. loca naaburins omaisttden ja saran aidal-
la fiWe o<tta; wMö»l.fackoa colme talaria, ja pur-
eacolV ltze'aitana. Jos ei hän purca, costa händä sijtä
waroitetan; olcon D päälle sacko. Jos
häl» aita sisälle toisen osan ynnä raja -merkin cantza;
wetakvn sackoa tmptctlmfa, ja punacön itze samalla-
trniotö, eli wetäkön'M<kttraifen hän-on
wja- merkin wäändäuyt, poisottanut,' eli
peittänyt; wetäkön fackoa, cuin sanosu on Maan
Caaren 13. Lugusa. n"■''■4. §. Jos jocu heittä toisen prldoon,
cauraa, kieruruoho, wirnaita, eli muuta mitä ikanänsse on, että jijtå pahaa-ruohoa 1caswaa mahdais; ol-
con cnnniatoin, caiken wal)myvn, ja wetä-
kön sackoa wijsikymnundä talaria joca pellon edestä,
cuin hän on tahtonut nijn turmella: Jos ei hän woi
wahingota täyttää, palkitcon sen työllans.

5. §. Lampuodin ei pidä andaman toisen nau-
tit« ja wilM mitän cattanoi, tiluxista, kymmenen

talarin
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mlarin sacon haastolla; ellei maan/isända sijhen lu-
paa anna.

IX. Siiat.
Kuinga wahingo palkittamau vita/ ion«

ga eläin teke toisen tiluxlsa/ nqn myös
. culnga eläin sisälle «olettaa mahta.

l. §.

«NkOs wcu löyta toisen miehen eläimen pellosans,
$äJ luhdasans, haasims eli luodosans; nijn mahta
han sen sisälle octa. Jos hän tietä kenen se eläin o,
'ma on, andacon hänelle sijta cohta tiedon, ja cutzucon
eaxi eli usiamba wierasta miestä naburistans, catzo-
man ja arwaman wahingota, ja lunastacon st, MM
eläin sen ulos, sitä jälken. Jos ei sijhen arwiootr
tydyta, cuin wahingon päälle pandu on; nijn cutzucon
caxi
sitte Oikeus käräjäsä sijtä,: jos ei he sowi. Jos ei 'st
cuin eläimen otti, tiedä kenen se on; cuuluttaconsen cohta ylös naabureillens, ja andacon
hingon, cuin sanottu on. Jos ei naaburit tiedä sen
vmistaiftta: nijn pitäjän miehille ensim-
mäisnä kirckopäiwänä. Jos ei hän sitä tee; wetäkön
fackoa yhden talarin joca wuorocaudella, cuin hän si>
lä eläindä sisällä pitä. Pitäkön myös st waapin elai-
mesta;, joca sen sisälle ottanut on, sijhen asti että näin
kuulutettu ja ilmoitettu on; sitte olcon hänellä, walda
sitä nautita ja työsä pitä, waan ei pahoin sen can§a
menettä. • ■

, 2. §. Mt tulee se jonga eläin on, ja taritze oi-
keotta wahingon edestä, sen jälken cuin arwiomiebet
maaräwat: Jos st joca eläimen sisälle otti, ei tahdo
sitä ulosandaa; niju pangon st toinen todistajain canstsa nijn paljo raha, cuin wahingon palckioxi arwattu
en, pantin, eli tacauxen sen edestä, jongun
lygö hänen »aburistans. Lautamiehen eli Neljännes,

F 3 miehen.
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Miehen/ ja lllos samain todistaiain
can§a. Jos se hanelda wielä sitten kiellän; turwat-
con Cruunun Woudiiu eli Mimjtitsmieheen, ja weta-
kön se/cuin pidattä, sackoa yhdektalarin joca wuoro-

ja palkitton wahingon,.. Rhdelleisasijta,,jos
st'clain yn Wtststj sisälle otettu, ja se joca sisälle, ajoi >

ei muilla perustuxilla, eli walallnns
ofotta, -että hän sen eläimen sieldaMi ja sisälle otti,
cuin sanottu on; nijn sacotcttacon samalla muoto, ja
palkitcon wahinMn.

3; §. liNtzmßytylz' että st,eläin on sisälle mennyt-
toisen, kelwottomasta aidasta, eli weräjäsia, andaconse, eläimen wallallans,, joca sisälle otti, ja st,, ijonga'
olis-tllllut aitaa eli wckäjata yluspitaä,/ maxacon coh-,
tn wahingon, ja wetakön, sackoa cuin s. Lugusa sanot-
tu on. : ■

4.-§. loca fafaiitfti poisottaa eläimens, cum
toifelda on sisälle otettu, ehkä mikä eläin se olis> we-.
täkön .fackoa colmeMalaria: Jos hän sen teke wäkl>
wallalla ja ryöwylla; rangaistacon cuin Pahantegon
Caaresa sanotan.

5< §. Jos jocu maahan murta aidan eli wera-
fan, ja sen cautta elaimilda wahingo tapahtu; wetä«
kön sackoa, cuin 5. Lugusa lanottu on,'ja palkitcon
wahingon. loca culke werajän läpitze, ja ei sitä sulje
jälkens; wetäkun sackoa yhden talarin, ehkä wahingo-
ta ei tapahdu.

6. §. loca ehdollans laste elaimens sisälle toisen
peldoon, josa elo ei ole corjattu>/taicka nijttämattömä-'
hän luhtaan; wetakön sackoa hewoiselda ia wanhalda
naudalda, eli sialda colme wuo-
helda eli lambalda caxitoistakymmendä äyriä, wohlal-
da, wasicalda, eli caritzalda, neljä ayria, ja palkitcon
wahmgon. Jos jocu pane sinne eli muun
eläimen liecaan; olcon sama Laki. wuoden tulo
m corjattu, eli jos tämä tapahtu syottöhaasa; olcon
sacko puolda wahembi. Jos jocu andn ajaa ja pai-

mendaa



Rakenml» Cam?i. 9. 10; Mjom> 87
mendaa elaimiäns soisen erinaisesä, metzasa eli maasa;
wetakön neljännen osan,sackoa. Jos .paimen eläimiä
sinne aja; wetakön sackoa, >oum tasa sanottu on.

7. §. Jos jocu kyläcunnasa laste elaimiäns, yh-
den eli usiamman, wamiohon, luhtaan, haroihin eli
luotoihin, ennen oikiata , ja naaburin suostuma-
ta; wetakön sackoa neljännen osan fitå wastan, cuin
6. §. sanottu on, ja olcon naabMilla walda aja sen
ulos.

.

8. §. Jolla on- pahanelkineu eli hillimätöin t*
tain, joca kelwos aidan rickp) eli plitze kimmo, ja te-
ke wabingon, pellolle eli luhdalle; maxacon wahingon.
Jos hän tiesi että sillä eläimellä sencaldainen paha ta-
pa oli, eli jos.se hänelle sanotan, ja han ei cuitengan
sijta waaria pidä, eli pane sen päälle hillitys neuwo-
ja; wetäkön sackoa yhden talarin: Jos fe tapahtu
toisen erän, eli usiammasti; sacotettacon eaxikertaisesti,
ja palkitcon joca era wahingon.

X. im.
Luinga kylän jacamattomat tilmet metzä-
sä ja kedosa mahta nautittaa ia Mlle<otet«>

taa; ntzn myös jacamattoman eli toisen
miehen lnehän eli maan luwattoma-

sta wiljellyrestä.
i< 8.

MAcamattomasta mchasta ia maasta mahtawat caic-
£s> ki maan isännät kylafä vttaa turpeita,, tuohia,
puita, hirsiä, aidaxia, lehtiä ia muita, huonen ja ta-
lon tarpexi; waan ei,wiedä sitä cotoa pois, eli muille
myodä eli aldiri andaa- loca tätä wastan teke; we-

hirren eli saha-tukin edestä cuusstoistakym-
menda äyriä, joca cuormalba nijsta «luista cuusitoi-
stakymmendä äyriä, ja miehen tacalda neljä äyriä:
maxacon myös paitzi sitä muille maan isämille, niju

F 4 paljo
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paljo cuin heidän osaxens hinnajla juore. Jos jollet*
kin on maata cahdesa kylasa, älkön nautitco phden ky-
lan I'acamatoinda' metzaä eli maata toiseen kolaan, sa-
man sacon haastolla. Idca myy kylän jacamattomi-
fta tiluxista ja maasta, fitte cuin jaco laillisesti anotttt
on; ivetäkön sackoa enin f, §. sanotan.

2. §. Turpeita ei pidä leicattaman sacamatto-
malda maalda, joca luhdaxi kelpaa; sen sacon haa-
stolla, cum l. §. sanottu on. Ei pidä myös. puuta
caattaman, eli ladwa hacattaman, lehtein ja tuohein
tähden, waan kistvttaman ja carsittaman.

3. §.' Masto puuta ei mahda cucan hacata
Cnmnun maalla, Nman Cuningan Käffynhaldian lu-
wata: ioca sen teke; maracon sen hinnan, ja wetäkön

wijsikymmenda talaria. Jos masto puu löyty
perindo, maalla; nijn ei pidä sitä hacattaman eli myy-
tämän, ennen cuin st Cruunulle tarittu on, saman sa-con haastolla.

4. §. Jos maan isanda kyläsa tahto sisälle otta
jotakin, cuin jacamatoin on; nijn sanocon sen caikille
kylän miehille., Jos ei he tahto hänen cansians aida-
ta ja mocotä, nijn etzikön Oikeudella laillista jacoa,ja nautitcon cukin ojans caikesa cuin jaettaa taita,
loca toisin sisälle otta ja nautitze; olcon rickonut
työns ja stn wuode» caswon muille maan isännille,
ja wetakön sackoa wijsi talaria sen tähden, että hän
nijn sisälle ottanut ja wiljellyt on. Sama Laki olcon,cusa metzä ja maa jacamatoinna maca usiamman ky-
län wälillä.

s. §. loca otta turpeita, tuohia, lehtiä, nijniä,
eli hacka puita, aidaxia, seipäitä, hirsiä, eli mitä hy-
wäns st on, stn kylän tiluxilda, josaei hänellä itzellä
yhtän osa ole, eli toisen erottelusta ja yxin omasta me-
hästa, sijnä kyläsä josa hänellä osaa on, maxacon hin-
nan sen edestä cuin hän ottanut on, ja wetäkön caxi-
kertaisen sacon sitä suhteen, cuin 1. §. sanotttl on.
Öteon myös Tuomarilla walda, cusa stncaldainen

luwa-
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luwatoin witjellys usiammasti tapahtu, naiden sackoin
siwusa, uhca sacon eteen-vanna. Se cuin nijn muodon
luwattomasti wiljeleCuningan jahti-paicoisa ja elickö-tar-
hoisa; wetakön sackoa ioca masto-puulda sata talaria,
muun hirren edestä kymmenen talaria, ja maxacon ilman
sitä hinnan; ja olcon sacko mjstä muista, cuin edellä
mainittu on, neljankertainen, Cuttingalle y>'inans.

6. §. Jos jocu canda toisen päälle sisälle-ottoin
<li muun tumattoman wiljellyxen tähden, ja se, jonga
päälle cannetan, sano että ne tiluxet mat hänen o-
mans; coetelcon Oikeus ensin jos päällecandaja sitä
metzää ja maata silloin on nautinnut ja hallinnut, ja
jos se selkiasti löyty, nijn lassecon se, cuin luwattoman
wiljellyxen teki, sen ulos cuin hän aidannut on, zaandacon tacaisin mitä hän ottanut on: wetakön muvs
sackoa cuin ennen on sanottu. Maan jos ei st löy-
dy; nijn pita se, jvsta rijdellan, tacawckarickoon pan-
daman, ja uhca sacon haastolla kielttaman. Sitte
eroittacon.Tuomari heidän wälilläns omaisuden oikeu-»
desta. Jos st asian cadotta, joca luwattomasti wil-
jdi; wetäkön sacon waklwallasia, eli tumattomastawiljellyxestä, nijncuin asia, waati.

7. §. Lampuodilla, eli silla joca toisen maata
wiljele, ei pidä oleman waldaa myydä hirsiä, puita,
aidaxia, eli muuta sencaldaifta talon tiluxista, ellei ha-
neliä siihen ole maan-isännän lupaa. Jos f>ån sen
teke, iii myöden anda toisen sitä tehdä; wetäkön mo-
lemmal sackoa, cuin s. §. sanottu on.

8. §. Perindö talonpoica mahta nautita yxino-
man metzans huonen ja myydäxens; cuitengin
sillä säästöllä, ettei metzää ja taloa turmel-
la. Olcon myös welcapää, ensist ottaman luulen-
raatamia, cuiwia puita, oxia ja candoja polto-puuxi,
ennen cuin tuoreita vuita siihen Jos perin-
dö talonpoica löytän määrin käyttämän wapauttans;
wetäkön sackoa kymmenen talaria. Jolle wew talosta
lange, eatzocon sen perän.

F 5 9. §. N'B
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9. §. NW metzisa, jotca wuorten-töiden alla,
tulemat, ei mahda „cucan sysixi, eli muihin aineihi/n,
caata mitän puuta, cuin simrijn rakennuxi/n wuorten-
tmsä kelpa, wijdenkymmenen talarin sacon haastolla
joca puulda.

jo. §. Ei mafybamyk caupungin asuwaiset, il-
man luwata ja tiedota, hacata toisten mehista, iotca
ssjna ymbarille owat puolen toista penitlilman sisälle,
k„mmenen talarin sacon haastolla joca cuormalda/ ja
hinnantacaisin,

XI Lum.
Sarjanlailumesta / caihemiststa/ la

paimendamlsesta.
h §.

Jssltamatoinda maata, ja carjan-laidunda mahtawat"V caicki, joilla sima osa on, eläimen ruaxi nautita)
ja anda carjan siellä seeaisin käydä. Mutta ei pidä
kenmgän ajaman eli paimendaman carjans toisen,yxin-
vmafa metzaja eli laitumesa; sen sacon haastolla, cuin
9. Lugllsa ja 7. §. sanotan.

2. §. Jos ne, jotta yhdesä asuwat, »hdesä eli
usiammasa kyläculinasa>'owat itzens yhdistänet carjan-
caitzemisesta ja pitämisestä, ja jocu laimin-
lyö sen ylöspitää; niaxacon sen wahingon, cuin eläin
bönen syyns eli laiminlyömisens cautta teke, eli saa.
Paimmdamiseen pitä waimv wäke pidettämän, cusa se
tapahtua taita, waan ei poikia; kymmenen talarin sa-
con haastolla.

3. §. Jos paimen cadotta eläimen, eli mehän-
peto teke wahingon, jaselöptän, että paimen olistainutsen estä; nijn maxacon sen palcallans, eli työllans.

4.8. Cosca kirsi on maasta lähtenyt, pitä siat
oleman rengaistetut, ettei he nurmia ylöscaiwais, ja
olcon Silda-woudi weleapäa, sijtä tarcan waarin pi-
laman. Ottacon myös kijnni, eli merkitkön caicki ne

siat,
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siat, jotca hän rengastamatöinna löytä; ja lunastacon
se, jonga siat omat owat, ne haneldä, cahdeNa mar-
calla jocaitzen edestä. Jos ei omistaja tahdo nijta (u*
nasta; haastacon Silda-woudi hänen Oikeuden eteen ]
ja maxacon hän sitte, Sitda-woudille eaxikertaisesti jo-
ca sian edestä. Jos Silda-woudi tämän laiminlyö;
wetakön sackoa yhden talarin, ja ottacon se cuin tahto
ja taita, ne rengastamattomat siat, Jtoitengin se joca
ne tillixildans löyta, ja wahingota karsi, za nautitconsaman oikeuden,'c'uin Silda-woudi.

XlLLucu.
suinga statMahta pwfttMå teryo-

MOs usiammalla. on yhteinen terho-metza; nijn pita
&V laidan oikialla ajalla cuinga
moyda sicaa sijna' taitan' elattä, lä lastecon sitte jo-
.cainen sisälle, sen jalken, cuin hänellä metzä-osa on.
Jos jocu päästä usiamman sisälle; olcon muilla walda
ottaa ne kijnni, ja han wetäkön sackoa marcan joca
sialda, ja palkiteon wahingon. Jos ei hänellä itzellä
ole nijn monda sicaa, cuin hän osallans elättä taita;
olcon hänelle wapaus muiden sicoja wuoron edestä si-
sälle-ottaa. Jossei han sitä tee; nijn mahtawat ne
toiset hänen osans syyttömästi nautita.

2. §. Joca otta toisen siat wuoron edestä; lait-
tacon ne tacaisin, eli maxacon sen werran, cuin ne
maxoit, cosca ne wasian otettin. Jos hän taita osot-
taa, että ne tautijn owat cnollet, eli muusta tapalire-
sta huckan tullet, ja hän löytyy ei ollen sijhen syypää;
olcon syytöin. Sama laki olcon, cosca eläimiä wuo-
ron edestä kesä laitumelle eli ruocolie otetan.

3. §. Jos siat juoxewat yhdestä metzastä toiseen,
jotca ei yhdesä ole; nijn tygö sanocon metzän isända

händä,
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hända, jonga siat owat, ensimmäisen ja toisen kerran,
että hän ne poisotta, ja sielda pois Jos ne
siellä sitte löytan» nijn mahta metzan -isanda ne kijnm-
ottaa, ja andacon wierasten miesten arwata, mitä nij-
den edestä maxettaman pita, jos ei he molemmin sij-
tä muutoin sowi.

4. §., Jos jocu ehdollans paasia sicoja toisen-
terho-metzaan, joca aidattu on; olcon ne metzän-isan«

Jos siat eli muut eläimet, jotca terho-/a soöwat, päasewat muutoin sinne sisälle; käykön sen
cansta, cuin 9. Lugusa eroitettu o\\ Jos.siat cuolete<»
tan eli lyudan; nijn sacotetan nijstä ja.maxetan, cuin
muista eläimistä 22. Lchusa säätän.

XNI.LUIU.
§zuinga sackoa wedetän/ cosca hedelmän-
candawaiset puut luwattomasti hacawn/ ja

culnga toiset siaan lstutettaman pitä.
1. $.

W 3 pidä keneliakaU oleman walda Cruurnm tiluxil-
*»& la ia yhteisyxilla eli perindö-mailla, hacata ja
taata hedelmän candawita puita, cuin owat tammi,
pöki, omenapuu ja saxanpihlawa, eli jollaculla muulla
tawalla nijta turmella: ;Jom sen tekee; wetäkön sac-
koa tammelda ja pökildä yhdexän talaria, ja omena-
puulda ja saxanpihlawalda colme talaria, caicki colml>
jacoon/ ja maxacon puun hinnan Cuningalle. Jos st
tapahtu wapaalla eli perindö wapaalla maalla; nau-,
titcon wapa mies saman oikeuden cuin Cuningas.>
Jos wapa mies hacka eli turmele hedelmän candawai-
ftn puun kylän jacamattomilla tiluxilla, eli yhteisyxilla,
olcon sama Laki, ja olcon puu Cruunulle ricottu> eli
wapamiehelle, jos.jollstculla hänen cantzans samasa fy*
lasä osa on, cullengin osans jalken.

s. §. Zos st tapahtu Euningan jahti maasa,
taicka
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taicka elickö tarhasa; olcon sen päälle caxikertainen sac,
to, Cuningalle yxinäns.

3. §. Jos jocu hacka maahan eli turmele eh-
dollans toisen puun, joca caunistuxexi huonen eli tien
wieren, taicka mualle on istutettu; wetakön sackoa cuin
Pahantegon Caaresa sanotan.

4. §. Jos chteisyxila, taicka perindv eli Cruu-
nun maalla löyty wnnha ja cuiwanut tammi eli pö-
ki, eli jos ne seifowat pellon eli luhdan estenä ja wa-
hingona; etzikön se, joca sen puun caata tahto, eli
wahlngon sijta kärsi, Cuningan Kästynhnldlan lupaa,
ja hän andacon jahti palweljain ja cahdcn Lautamies
sien, catzella sen puun, ja säatäköt sltle cuin
xi ja hyödyllifexi.löptan: Ei mahdeta cuitengän seno
<aldaista puuta caattaa, ennen cuin se Cruunun wa-
ftralla on ulosmerkitty. Jos catzelmus miehet todi-
stawat tästä toisin cuin tosi on; wetakön cukin sacFoa
kymmenen talarit Omenapuu ja saxanpihlawa mah-
ta fencaldaisesa tilasa syyttömästi caattaa.

5. §. Caickein, jotca hedelmän cändawaisia Pui-
ta perindö eli Cruunun maalla hackawat, pitä istutta-
man ?oca puun siaan caxi samasta laista, mutta neljä
jos hackaus jahti-maasa tapahtunut cm: pi*
takön myös sitte nhstä waarin, että ne e-
läinden wömiscu alda owat ylöscaswanet, ta>cka weta-
kön sackoa joca puulda cuin ei istuteta ja
neljännen osan luwartcman hackauren sacosia. Jos
jocu caata eli ylösocta wahteran, lehmuxen, jalawan,
saarnin, eli jongun muun stncald/lisen puun 4 josta suu-
«tnbi hyödytys on, cuin muista hedelmättömistä puu
sta; istuttacon toiset siaan, ja pitäkö» waarin cuin sa-
nottu on. Ellei hän sitä tee; wetakön sackoa yhden
talarin culdakin puulda.

6. §. Costa puu caatan, taicka hirsixi, polto-
puixi, aidaxixi, eli mixi hywäns; pitä ladwa ja oxat
pois otettaman, ettei carjan - laidun sijta .tulis wahin-
goicetuxi, cuuden marcan sacon haastnlla, ja pitä sa-

man
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man sacon waihella cuiwat puut/ luulen, caatamat, n*
sut ja cannot, wHittäin pois perattaman.

: XIV. Ä
'HuydM-poWtnWa.

i. §.

tEldoaidan sisällä, luhdasa ia höttuhaasa, mahta
jocainen castexi hacata ja poltta pimda kelwotoin-

da metzäa; cnitengin nijn ettei hedelmän - candawatä
puuta, masto puuta, laiwan työhön eli k.elpa,
wata puuta,'Ma wahingoiteta, eli se wäarin kayttä-
mys tapahtu, etMmetza ja keto luhdan ja peldo,aidan
sisälle oletan, ja metzä, pcrcamisen warjon alla, pom
poldetan. Se cuin ricko tätä wastan; wetäkön sackoahedelluan candawalda puulda,. masiMlulda ja hirrel-
da, cum kv ja iz. Luglisa sanottu on.

, 2. .§... Mona aidoista ei mahda.cucan, huhtaa
polttaa, ellei, han tahdo peldoa ja luhtaa perata > zja
Wen,ei tila ole suojeluxcn ja,aidan,sisällä, di.fe car-
jan laitumen tähden tarpcllinen ole. loca tahto pe-
rindu eli Eruunun maalla sen syyn tähden huhtaa polt,»
taa', andacon sen. Kihlacunnan. Tuomarin tietä, ja
säatakön han caxi jotta jongun jahti eli
CmunM-palwcsjan cantz«, sen tilan sittecuin W owat cuulduxi tullet, coetelcon karajan Oikeus>jos st taitan myödytetta eli ei; audaeon myös CuwNf
gan Käffynhaldianstn tietä, joca.Men luwan ftMhm han sen hyödyllisexi jo,cu polttaa
Huhtaa ilman luwata, ell,enämman, cuin hänellä lu-
pa on; wetakön sackoa kymmenen talaria, ja.olcon
rickonut työns ja laihon. - Jos bän on asujana ja ei
itze maan isanda; palkitcon myös caiken wahingvn.
lacamattomasa metzasa ei mahda kengän, saman sa-
con haastolla, huhtaa polttaa, -ettei- caicki metzan isän-

Mhen sowi, ja fthen lupaa annetan> cuin
tasa saätty on., hangon,myös ulos carjan
nam sen
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sen cumhan sitä warttn. on polttanut, sitten cuin hän
sitä colme wuotta on nautinnut, eli wetäkön sackoa,
cuin 10. friaufa sanottu on.

S. §. Ei nmhda catzelmus, miehet muuta maatg
huhtamaaxi uloscatzoa, kymmenen talarin sacon wai-
hella, eikä Oikeus sitä myöden andaa, cuin nyt sanot-

.tu on. Ei mahda he myös waiwastans, eli
dclista maxoa ottaa, >oca sen teke> olcon rickonut >)h-

.den wuoden palcan.
4. §. , Wapaalla mahta isandä itze huh-

taa polttaa, eli sen toiselle myöden andaa, hänen yxin
-omasa-metzasäns, aitain sisM eli ulcona nijsta. Jos

huhtaa polttaa wapaalla maalla, ilman vt
jaman luwata ja tiedota; wttakön sackoa, cuin 2. §.

sanottu on.
Is, §. Cusa Pruukit ja wllvrtentl)vt nyt owat,

eli ylös otetuxi tulewat,/lemahda cucan huhtaa polt-
taasen paickacunnan sisällä cuin Cuningas kielda, ei
,myös yhteisyxisa, sadan talarin sacon haastolla. Jos
# tapahtu Cuningan yxin omaisisa jahti paicoisa: olcon
cahden kertaisen sacon alla, Cuningalle yxinans, jg
maxettacon.wahingo.

XV. Luttl.
Wetzlin-lUlofta.

-sMOca tahti huhtaa polttaa/ peratton, metzan ymba-
;SG£* rilda pois, caiwacon ylös maan; ja pitakön wet-
tä likeella, ja muita tarpellisia aseita, walkiau sam-
muttamiseen. Tygösanocon myös lähimmäisiä nnabu-
reita, että he saapuilla owat, ja ttllewat awuxi, jos
iarwitan. Jota ennen, cuin Han tämän teh-
nyt on, eli wäkewällä tuulella,' suurella cuiwalla ja
palamalla, sytyttä walkian huhtaan, eli mene sielda
pois, ennen cuin Walkia peräti sammunut on; weta-
kön sackoa kynmemii talaria, eyka ei wahinaota ta-

pahdu.
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pahdu. Jos wnhingo tapahtu; maxacon omaisude-sians, /a wetakön sackoa sata talaria.

2. §. Nyt on han ne waarin ottanut, cuin ta-
fa sanottu on, ja tapahtu että walkia cuitengin lewia,
eli jos walkia on nijn peitosa ollut, ettei sitä taittu ha-
wata, ja teke sitte wahingon; nijn tygösanvcon silloin,
kymmenen talarin sacon waihella, usiambita naaburita,
ja andacon klapata lähimmäisen kircon tykönä, että sillawäke cuhua. Jos kylän-metzä silloin pala,
wetäkön wijsi talaria tapaturman sackoa jocaitzen ede-
sta, metzan - isännälle yxinäns, ja sijhen siwuhun, joca
tammelda ja pökildä cuufitoistakymmenda äyriä; istut-
tacon myös sencaldaiset puut siaan, cuin ennen sanot,
i\x en. "Kylän ja Kirkon edestä sacotetan, cuin 24.Lugusa eroitetan.

3. §. Jos jocu sytyttä walkian ulcona kedolla,
muusta siHstä eli tapauxesta, eli jos sen te-
ke, ja ei sitte tyynni sammuta; wetäkon sackoa cnxikym-
nienda talaria. Jos jocu sylyttä wakewälla tuulella,
eli pitkaisella cuiwalia, taicka cusa metzä ja muuta tai-
ta syttyä, ja ei sammuta walkiata; olcon caxikertainen
sacko, ehkä ei wahingota tapahdu. Jos Dä wahin-
so tule, maxacon sen, ja wetakön sackoa sata talaria,
ja se jonga maa on, eli joca päälle canda, nautitcon
asian-omaisen oikeuden, ja olcon hänellä walda otta
tundematoinda ja irtainda wäke kiinni, cuin ?. §. sa-
notan. Jos walkia pääse palcolliselda eli paimenelda;
sacotettacon ja maxacon wahmgon, cuin sanottu on.
Jos ei he sitä woi; tehkön työtä wahingon edestä ja
karsikon nnlmin rangaistuxen saroista. Jos wahinäo
on nijn suuri, ettei sitä taita työllä palkita, karsikon
ruumilla seka sacon että wahingon edestä.

4. §. Cosca metzan culo pääse wallallens; pita
naaburein ja pitäjän miesten riendäman sammuttaman,
eli maxacon sackoa caxi talaria. Jos waara enäne,
andacon sen lähimmäiselle Cruunun palweljalle tietä,
ja andacon cshta arpa-capulan juosta kylästä kylään.

Joca
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loca sen seisahta; wetakön sackua kymmenen talaria.
loca ruoea-cunnasta pitä yxi mies walkian tygö tule,
man, nijn myös jvca Ryyttäri, Soltati ja Puosman-
ni, pijlikirwen, lapion /a wesiastian eanfja.
Jos jocu jää peräti pois, ilman laillista estettä; weta-
kun sackoa wijsi talaria. loca tule myöhän, eli mene
työstans ja siastans pois, ennen cuin coto-lupa anne-
tan; maxacon sackoa colme talaria. Nyt on walkia
nijn tucahutettu, ettei caickia siellä tarwita; määrät-
kön Cruunun palwelja wissit miehet, jotca siellä war-
tioitzewat, toinentoisens Men, sijhen asti ettei yhtän
waara ole.

s. §. Ennen cuin miehet ercanewat, pitä wisu-
sti erinomattain Cruunun palweljoilda kestusteldaman,
cuinga walkia pasnyt. Jos matcamies
löytän sijhen syypaxi, eli irtain mies, eli se, jota ei
tuta woimallisexi wcchingota maxaman, ja han ei saa
edestans tacausta; nijn pita otettaman/ ja
Kihlacunnan Oikeuden cohta sitä tutkiman ja tuomi-
tzeman. Jos st m talollinen mies; haastettacon en-
simmäiseen käräjään.

6. §. Jos ei Kihlacunnan ja Wuori Woudit,
lahtimestarit, ja maan jahtimiehst tule metzan cu-
loon, costa ye sen hawaitzewat, eli sanan sijtä saa-
wat, ja ellei he wircaans tee; wetakön sackoa cukin
colmekymmenda talaria, mutta Nimitysmies ja hal-
wemmat palweljat kymmenen talaria.

XVI. Lucu.
zluinga phteisydet mayta naulittaa.

i. §.

M«Zlan yhteisytta mahtawat ne nautita, jotca
S&V Läänin sisällä rakendawat ja asuwat, ja Kihla-
cunnan eli pitäjän yhteisiittä ne jotca Kihlacunnasa
eli pitäjäsä owat. Nijsä mahtawat ne, joilla sencal-
daista ei ole omisa tiluxisa, nautita carjan laidunda,

G hirsiä.
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hirsiä, pslttopuita, aidaxia, /ehtiä, tuohia, turpeita,
nijnia ja muuta, cuin siellä löyty, omaxi tarpexi,
ivaan ei mitan sijtä toiselle andaa eli myydä. loca
tahto siellä hacata hirsiä, polttopuita, aidaxia ja sei-
päitä; andacon sen ensin karajäsä f\ttå, ja coetelcon
Oikeus cuinga paljon hän tarwitze, sitte etzikön hän
sijhen lupaa Cuningan Kästynhaldialda, cuin 14*.
tugusa sanottu on. Jos jocu nautitze yhteisyttä toi-
fin; wetäkön sackoa, cuin 10. Lugusa 1. §. säätty
on.

2. §. Jos jollakin on talo toisesa Läänisä, sifyt
lacunnasa, eli pitajäsa; älkön culjettaco mitan yhtei-
sildestä sijhen taloon, joca sijtä ulcvna macaa, eli
wetäkön luwattomasta wiljellyxestä sacon cuin sanottu
on.

3- %' Jos jocu osa yhteisydestä rauhaan cllulute,
tan, että mchä hyötyä mahdais, eli muun syyn tah-
den; wetakön se sackoa, joca siellä hacka, luwattuma-
sta wiljellyxestä, ja maracon sijhen siwuun sen eteem
pannun uhcasacon, ja palkitcon wahingon.

f4. §. Ei mahda kellengan sallittaa sisälle aidata
mitan yhteisydestä. sijtä sisälle otta; pur-
cacon sen cohta,,ja wetakön sackoa, cuin 10. Lugusa
ja 4. §. sanottu «n.

XVIL Lucu.
suinga kylän cala-west mayta nautittaa.

i. §.

sUAcamatoinda cala-wettä mahtawat ne, joilla sijna
«3 osa on, wiljellä nuotalla ja wercoilla, cukln tar-
pexens. Jos jocu tahto calan-pyydystä raketa; teh-kön sen oman osans jälken kyläsä, sitä myöden cuin
sijhen tila on. Jos yxi tahto jacaa, ja ei toinen; ol-
con silla walda, joca jacaa tahto, jos Tuomari coette-
le, että se muiden wahingoittamata tapahtua taita.

2. §. Jos joeu tahto raketa calan-pyydystä co-
stijn.
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siijn, wirtoihin eli salmihin, joita ei, taita
nijn cutzucon nablirins cantzans rakendaman. Jos oi
he tahdo, ja Oikeus coettele sen taitawan tapahtua,
ilman heidän wahingotans; nijn maarätkon hänen e-
tems, millä tawalla, ehdolla jakajalla, hän sitä pyy-
dystä raketa ja nautita mahta.

3. §. Se cuin laffe merran eli wercon toism ca,
la-weteen, eli käy ahraimella, eli muulla calan-pyy-
dyxellä; wetakön talarin. Jos st tapah-
tu calan-cudusa; wetakön caxikcrtaisen sacon, olcon
myös rickonut saalins. loca weta nliottaa toisen ccu>
la-w^desa; maxacon sackoa wijsi talaria. Jos st ta*
pahtu calan-cudusa; olcon kymmenen talarin sacon a-
lainen: Ia mahta se, jonga cala-wesi on, ottaa hänel-
da wenhen, nuotan ja wercot, eli muuta merkixi ja
pantixi, ja pita sen rickomata, sijhen ajti cuin hän oi-
keuden edestäns taritze.

4. t
§. tEi mahda cucan nijn raketa calan-pyndy-

sta, että hän sillä Cruunun-wäylän, eli culcu- laidan
tucki, ja toisen cala-pyydyxen ylembana eli alembana
kelwottomaxi teke. Jos st tapahtu; ottacon ylös, ja
wetakön sackoa kymmenen talaria, palkitcon myös cai,
ken wahingon.

XVIII. Lucu.
Zuningan yxinomista ia rauhaan cuu-

lutetulsta/ nijn myös mulsta yhteWä
cala-wesistä.

1. §.

yxiuomisa cala-wesisa suolaistsa meresa,
S&? suurisa wirroisa, joisa, costisa ja järwisa, ei
mahda cucan calasta, ilman Cuningan Kastynhaldian
luwata ja tiedota. Joca tata wasian ricko; wetäkön
sackoa wiisikymmendä talaria Cuningalle yxinäns, ja
olcon rickonut saalins.

G 2 2. §. Cu-
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• 2. §%

Cuningan yhteisisa calanpyytö sioisa ja
earein tykönä meri-maan paicoilla, mahtawat ne, )'ot>
ca Kihlacunnan eli Pitäjän sisälle rakendawat ja asu-
wat, caloja pyytää oikialla ajalla, ja aittoja ylöspan-
na määrätyn ulostegon edestä, caicÄ sen jälken, cuin
lupa sijhen anneta»,. Jos jocu siellä calaa pyytä ll-
man luwata; olcon calan-pyydyxiäns paitzi, ja wetä-
tm sackoa, joca erälda, colme talaria.

3. §. Jos yhteisydesä löyty olcon
caikilla, joilla yhteisydesa oikeus on, walda sitä nau-
tita. ulottu mereen; nijn ei mahda ne,
jvtca likinna ulossulkea nijtä calan-pyy-
döstä, jotca edembänä owat.

4. f. Jos jocu, cuin ulcona Kihlacunnasta eli
Pitäjästä asuu, tahto ealasta naisä nimitetyisa wesi-sa; hakecon Cuningan Kaffynhaldiata. se taita
tapahtua ilman uijien wahingota ja estetä, jotca Kih-
lacunnasa eli Pitäjäsa asuwat; andacon han sijhen lu-
wan. Se cuin calasta ilman luwata; wetäkön sackoa
wijsi talaria, ja otettacon hänen pyydyxens pois, nijn
mvös calat cmn han siellä saanut on.

xix. lucu.
Uuden kylän oikeudesta.

1. §*

tAa-kylä on wanha kylä, ja uusi kylä se, joca
pää-kylän maalla rakettu on, ja jonga tiluret o-

wat Pää -kylän witzasten ja seiwästen sisällä.
2. §. Uusi kylä nautitze paakylan oan§a tarpe-

Ws, sen tacamaasta, hirsiä, aidaxia ja polttopuita,
tuohia, turpeita, sandaa ja sawea, carjan laidunda ja
fyöttömaata eläimillcns, nijn monelle,, cuin hänen
luastans ja ladostans elätetan, nijn myös newa ni)to-
xia, jotca ei aidatut ole, nijn cauwan cuin pääkyla v
tze ei tahdo eli taida nijtä wiljellä, hänen on myös

cala-

100



Rakemnls (Laati. 19. so. Mmox.
cala-wesi ja nuotta-apaja sijnä rannasa, joca hänen
oikiain sisälle ottoins ja aitains sisällä on: Ei mahda
cuitenZan pääkylä estettää calastamasta sen ulcovuolel-
la wedesa. Ei mahda uusi kylä näistä oikeuxista mi-
tan toiselle aldixi andaa, eli pääkylän ja
maasta enämbatä sisällen ottaa, cuin sen mitä hänelle
aidan ja warjelllixen, eli raia merckein /isällä,
wanhudesta ollut on: ei myös pääkylän metzästä eli
maasta, eli omain altain sisäldä mitään myyda. Jos
toisin tapahtu, wetakön sacon luwattomasta wiljelllM-
stä, cuin 10. Lugusa sanottu on.

3. §. Jos paäkylä tahto Mlle ottaa jotakin
metzastäns ja maastans; nijn ei hänen pidä uutta ky-
la sulkeman lilos tacamaasta, carjan laitumesta ja we-
destä, sen sacon haastolla/ cuin 25. §. sa-
notan: ja älkön ottaco enämbatä aitans sisälle, cuin
että uudella kylällä on hänen tarpens, cuin ennen on
sanottu.

4< §. Jos pääkylän miehet tahtowat ja
tacamaasa jacoa tehdas nijn nautitcon uusi kylä äyri-
lucuns eli mantalins jälken, puoldH wähemmän cuin
pääkylä, ja olcon sille sitte pääkylän, oikeus
mutta ei mahda uusi kylä sencaldaista jacoa etzia.

XX. M(U.
My llpist<h.

MOs voitta eli osa juoxe kylän, tilusten läpitze, ja sij-
lV hen taitan mylly eli muu wesirakennus rakettaa;
nautitcon kylän miehet osan siinä, jocainen sen Mm,
cuin hänellä kyläsä osa on. Jos wirta eli oja juoxe
cahden kylän keffitze, ja molemmilla on osa myllyn sia-
sa; nautitcon puolen cumbikin. Jos yxi tahto rake-
ta, ja ei toinen; käykön sen nijncuin calan
pyydöjten rakennuxesta sanottu on.

E z 2. §. Ei
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2. §. Ei ' mahda cucan nijn raketa, että toiselle
siitä ylembäna eli alembana estettä on. Jos joen sen
teke; wetäkön fackoa kymmenen talaria, ia purcaconsen cuin niin rakettn on. Saina Laki olcon jos Cu-
nivgan wayla eli culcu- laita tukitan.

.3. §. Cusa Cuningan wayla wanhudesta olkit
on, pitä colmas osä wedestä auki jatettamän, ja cufa'
purie- laita on, caxitoistakymmenda kyynarata: paatti-
laidaxi cahdexan kyynnrata ■, caicki sywimmäsä wedesä,
ja pitäkon Cuningan Kastynhaldia sijtä waarin, ettei
sitä tukita. Wuorten työt, nijn myös weron alaiset
myllyt, ja cala-iakennuxet, nautitcon sen oikellden ja
wapauden, cuin heille suotu on.

4. §. ■ loca uutta wesi eli tuuli myllyä raketa
tabto, tehkön sen karäjäsii tkttåwåvi, ja Tuomari ca-
tzelcon/Lautamiesten cansta sen tilan, cuulcon myös

sen .ymbäristöllä/ ja nijtä joilla wanhat
myllyt sijna lähinnä owat, ja coetelcon sen jälken, jos'
uusi. I mylly, ilman > heidän, eli muiden wahingota, sii-nä mahta rakettaa: andacon myös sen sitte Cuningan
Kaffynhaldialle tietä, jolla on walda sijtä säätä. Sa-
ha myllyistä oleon sama Laki.

.5. §. Jos, jocu ottaa käytteitä werotto-
maan myllyyn; wetäkön sgckoa ensimmäisen kerran col-
me talaria, toisen kerran, ja erä cuusi tala-
xia, ja olcon rickonut mylly tullin.

1
6. §. Cosca myllyt owat kaiWsti raketut ylem-

bäna ja alembana wirrasa; älkön ylemmaisembi pidet-
takö wettä alemmaiselda, ja alemmainen älkön fulkeco
ylemmaistn päälle, waan nostacon itze ylös sulcuns',
eli wetäkön sackoa ensimmäisen kerran colme talarial,
ja sitte >oca erä cuusi talaria: maxacon myös wahin-gon. Ensimmaisilä päiwänä Touco cuusa pitä sulcu-
lauta awattaman, cusa wesi taita peldoa eli luhtaawahingoita. Jos se laimin lyödan; sacotettacon cuin
sanottu on. Cusa saha mylly on, pitäkön isändä waa-
rin, ettei lastut täytä wirtaa, eli oikene pellon eli tuh-

dan
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dan päälle. Joca tåtå wastan ricko, wetakön sackva
kymmenen talaria, ja palkitcon wahingon.

7, §. Ei mahda cucan caiwaa uusia caiwannoi-
ta ia ojia järwistä, joista, eli oista, eli weta muulla
tawalla puolehens wetta ja calastoa endiststä sywyde-
stans ja paicastans, toiselle wahingoxi jahaitari. Josse tapahtu; wetäkön sackoa kymmenen talaria/ ja täyt-
täkön wahingon: pangon myös caicki siallens, cuin st
ennen ollut on.

XXI. Lucu.
Kimalaisista.

i. §. •

MOs Kimalaiset lendäwat pois toiseen metzäan, /a
S£fl) isandä noudattaa heitä hamaan heidän patzaseens
ja saman puun, ja anda sen kylän-
miesten tietä; ei pidä kenellen oleman waldaa nijta
hänelda pois - ottaa. Jos Kimalais parwi «n istunuthedelmälliseen ja rauhaan cuulutettuun puuhun, nijn
pita se pahaseen päästettämän, ja ei puuta hacatta-
man eli hucattaman, sen sacon waihella cuin 13.sa sanottu on. Jos se on muusa puusa; hacattacon
maahan, ja ottacon kimalaisens syyttömästi.

2. §. Jos jocu löyta kimalaisia omalda maal-
dans, eli sijta josa hänelle osaa on; olcon hänen joca
löysi. Jos st on lampuodi; nautitcon han colmannenosan, ja maan isanda caxi osa. Jos jocu löyta ne loi-sen aidan sisälda; alkön nautitco sijtä osa. Löytä jocu
ne aidan tacaa toisen metzallä ja maalla; Pitakvn col-
mannexen, ja maan isända caxi osa. Jos caxi sano-
wat samat kimalaiset löytanens; nautitcon st tämän
löytö -palcatt, joca ensin cuulutti. Sijta, joca toisen
tiluxilda löytä, ja ei cuuluta, waan pois ottaa, ja
myös sijta joca rualla ja syötöllä tygöns hucuttele toi-sen kimalaisia, eroitetan Pahantegon Caaresa.

G 4 XXII. L«-
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XXII. Lucu.
SW/ toca haawoilta/ eli tappa toiseneläimen/ eli coiran/ ja jos jocu osta eli myy

tlplän eläimen; nyn myös jos eläin eli
coira wahingoitze toisen eläimen.

MOca lyö toisen elainda pahemmin, cuin tcwcotns
»23 oli, ajaisans sitä,tilurisians ja aiduistans ulos,
eli sisälle nijn että se sijta cuole; andacon
hänelle yhtähywgn jallens, eli sen taoden hinnan. Jos«se cuole, waan haawuitetan; ottacvn sen cotia ty-
guns Jos st tule raajaricoxi ja wirhelli-
sexi; pitäkön sen itze, ja andacon isännälle wirhettömänsiaan, eli sen hinnan.

2. §. loca ehdollans haawoittaa toisen eläimen,
lmmloisin, eli Asalle ottaisans, paratcon sen haawoite-
tun, ja wetakön sackoa, neljännen osan stn hinnasta.Jos se on hewoinen, harkaeli lehmä; pangon myös
toisen nijn hywan eläimen cohta <en siaan, hänen tar-
pexens ja hywaxens. Jos st eläin tule nijn terwexi,
cuin st ennen oli; ottacon cukin omans jällens. Jos
st cuole, eli tule wirhellistxi; maxacon
jällens yhtä hywan, ja wetakön sackoa, cuin sanot-
tu^on.»« V...,. _,.

3* §. cuin tapaturmasta tappa toisen eläi>
men, joca syödä kelpaa, maxacon sen hinnan, ja pi-
fäkön eläimen itze. Muusta eläimestä, joca ei ruaxi
kelpaa, maxacon neljännen osan sen hinnasta.

4. §. Jos jocu palcan otta eläinden parandami-
ststa, eli suonen istemisestä, ja se saa cuoleman eli wa-
hinqon hänen syyns cautta; maxacon eläimen, ja pi-
täkön sen. Jos hän taita todexi täyttää, ettei hänen
syytä sijhen vilut; olcon wapa.

s. §. jollakin on eläin, jolla on tarttuwa
tauti; pitäkön sen erinäns, ettei muiden eläimet sijta

tulis
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tutti saastutetuxi. Ellei f)ån fitå tee; wetäkön sackoa
colme talaria, ja palkitcon wahingon. Sijta kylästä,
/osa elainden tauti on, ei mahda cucan mp»däa eli o-
staa elaindä. Jos st tapahtu; maxacon wahingon' jo-
ca sijtä tule, ja wetakon cumbikin sackoa kymmenen
talaria, eli warjelcon itzens laillisilla perustuxilla eli
walallans, ettei hän tienyt sijnä tautia oleroan: tap-
pacon myös se joca ostanut ja cotians wienyt
on, cosca naaburit sijta muistuttamat; eli wetäkön ca-
nkertaisen sacon, ja olcon heillä walda fe eläin cuolet-
taa. Harka, hewoinen, coira, eli mikä eläin se ika-
nans on, joca tarttuwaijeen tautijn cuole, eli tapettaa
täyty, cuin sanottu on, pitä cohta nahcoinens paiwi-
nens cniwettaman cahta kyynärata sywalle maahan,
taemma kylästä, teistä ja wesista, ja olcon pakollinen
welcapäa sen tekemän; naaburit auttacon myös,.jos
nijn tarwitan. Jos pakollinen estele; olcon puolen
wuoden palcaa paitzi. Jos eläin cuolee muusta tau-
dista, eli muutoin cuoletetan; nijn mahta st nyljettäa,
ja tehkun stn palcollinen stn sacon haastolla, cuin sa-
nottu on.. Joca soima toiselle sencaldaista, eli että,
hän eläindä on auttanut,,suonda istenyt, parandanut,
eli cuohinnut; wetäkön sackoa eaxikymmendä talaria,
eli kärsikön ruumillans.

6. §. Joca tappa toisen coiran ehdollans; wetä-
kön sqckoa colme talaria. Jos st on carjan-coira,
jahti,coira, eli cahleisa olewa cartanon, coira; toeta*
kön eaxikertaisen sacon, ja maxacon hinaan. Pahan-
elkisen coirgn, joca pure ihmisia, eli eläimiä, ei pidä

oleman. t ' .
%§• Jos eläin tappa toisen eläimen', joca ei

syötää kelpa; maracon isännälle puolen sen hinnasta,
cuin tapetuxi tuli. Jos st kelpa footåa; maxacon nel-
jannen osan, ja sen cuollen ottacon st, jonga oma se
ennen oli. Jos eläin eläimeldä haawoitetan; maxa-
con puolen parandamistn palckaa ja puolen wahingo-
ta. Jos eläin on tottunut wahmgota tekemän, ja i-

G 5 sändä
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sändä sen tietä, eli jos hän sijtä on waroitettu; maxa-
con cavi sen werta cuin sanottu on. Sama laki olcon
coirasta, joca eläimiä pure, eli repi. Jos coira teke
colmannen kerran wahingon; maxacon sen isändä cuiy
sanottu on, ja tappacon coiran. ,

8. .§.. Coiran eli muun eläimen, joca raiwoxi tn*
le, pitä isännän cohta sisälle-salpaman, eli tappaman,
cosca hän sen tietä saa. Ellei hän sitä tee; wetäkön
sackoa kymmenen talaria. Jos wahingo tapahtu; pal-
kitcon ■ MVvs sen. Jos jocu hlitutta coiran toisen eläi-
men päälle, ja se saa pahjngon; mamcon jällens täy-
dcn, ja wetäkön .sackoa neljännen osan i sen hinnasta.
Jos coira saa wahingon; olcon se mitätmn. Jos jol-
lakin on'metzän petoja, carhu, susi/ilwes, kettu, eli
muu raatelema eläin, ja hän ei sido eli salpa heitä
nijn sisälle, ettei he toisen eläindä taida wahingoitta;
wetäkön sackoa, kymmenen talaria, ja palkitcon wahin-
Zon. Jos se tapahtu toisen erän; wetäkön caxikertai-sen facon,,ja täyttäkön wahingon. Jos pahan-elkinetl
eläin, coira eli muu peto, haawoitta eli tappa jongun
ihmisen; sijtä mitttan Pahategon Caaresa. i .

XXIII. Lucu.
wayingoUista elawia mayta ta-

pettaa/ M myös jahtia ja suden-rt-
toja pidettämän pita.

suden, ,'lwexm, ketun, näädän, saucon,
'ob majawan, hylken, ja muita wahingollisia ela-
wiä, nijn myös cotcan, haucan, hyypiän, cockolin-
nun, ja muita raatelemia mahta joca mies
syytoinna ambua, eli satimilla käsittää, ja ne pitää. u\

2. §. Suden wercon pitä jota co« talon pita-
man, neljä syldää pitkän, ja wijsi kyynärata corkian,
ja ne wahemmät sen werran cuin sitä wastaa: sen pi-

ta
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ta walmin, oleman, cofta jahtibin cutzutan, ja iurn
wahwall, ettet st rlcki mene, yhden miehen sitä myö-
dm yloskijwetes. Jahti -käffoa pita mnos caicfcift
cllulcman, -loilla eläimiä on: Ci pidä kenengHi ole-
»nan sijta wapaan, waan ainVastaiis Papin pappila-
sa, josa hän itze asuu, nijn myös LUckarin, luckarm
taloja, ja cwuri waimon.

3.■■§. Colea käffy chle Kihlacunnan jahtihin,
m mies joca ja lstundo eli

S.atsriji cartanon torpareista joca ''toinen tlileman,
p!'Gn, keiyan, eli kirween,canha, nijn aicaisin', cuin
han mle; mutta-cofta jahti tapahtu piMn
Miia, ei saa yxtW sieldä pois olla, jolla jöcu elam
on. Joca ei aicanans tule, eli tulee ilman ke'lwollistg
wercköa, ja jahti asetta, eli ei pysy seisomas siinä jo-
hon hän asttetan, ja tee mitä hänelle käffetän, eli
käyttä itzens eli saatta pahan menon,
eli lähte pois jahdista, ennen cuin miehet owat y!ös-
huulut, ja lupa annetan; wctäkön sackoa yhden tala-
rin. Joca peräti poti on; wetäköii sackoa caxi tala-
ria, ja toisella erällä. c>axikertaisesti: ellei Tuoniari coet-
tele, että hänellä laillinen este vllut «n. Jos jahdin
edesseisoja sala jongun, joca on pois ollut, eli jotan
rickonut, nijn cuin sanottu on: di anda hali, eli jom
muu, jolleculle luwan, olla ilman estettä pois jahdista;
wetakön sackoa cavi' talaria.

4. §. Joca pitäjasä, josa se tarwitan, ja tapcfif
tua taita, pitä caiekein, jotca siellä asumat ja joilla
maata on, iHccukin tilustens osan jälken, rakendamaft
yhden suden ridan eli suden cuopan, ja sen pitä neljän-
nen osan pitäjästä' ylös pitämän,, wuoteits cungin.

auttacoii vää-kylääns rakendänian ja ylöspi-
tämän. Jos siellä on autio maata, nijn ylös pitakön
st suden ridän, joea luhdan nijtta, sijtä päiwästä cum
häw sen nijttänyt on, ja wuoden ymbäri: muutoin ra-
ketcon coco pitäjäs autio maan edestä. Ellei st tule,
jota cutzutan tähän rakennuxeen; ■■ lvetäkön sackoa atufi

marckaa.
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warckaa, ja raketcon yhtä hywin. Jos suden vita hä-
wiä; wetäkön se neljäs osa, jonga tuli lHspitaa,
kymmenen talaria sackoa, ja parandacon sen jallens.

s. §. loca laiminlyö wattions ja työns suden
euopan tykvna, cosca handä kästetän siellä syöttöä pi-
tää; wetäkön sackoa joca yhden talarin. Ia
joca sen ylöspannun syötön tappa, eli repi alas; we-
täkön sackoa colme talaria. Joca suden cuopan tur-
niele; olcon kymmenen talarin sacon alainen, ja pa-
randacon caicki jallens.

6. §. Jahti palweljain ja yhteisen Cansan pita,
tyfyin aican, cuin wahingolliset eläwät voikiwat, pyy-
tämän pojat käsittää ja ulos juurittaa: ja nautitcon
se, joca muutoin cuin jahdisa käsittää eli tappa wa-
Kingollisia eläwiä, Kihlacunnan sacko-rahoista, elikaupungin whoista, cosca se tapahtu Caupungin
maalla, neljä talaria joca isolda carhulda, carhun po*
jalda »hden talarin, sudelda caxi talaria, suden pojal-
da yhden talarin, ketulda äyriä,
ja ketun pojalda cahdexan äyriä.

xxiv. Lucu.
Wayingo > walkiast» kylHsä.

I. §< i
walkian siat /a tacat pita nijn oleman lai-

*&> mut ja »varustetut, että walkian wahingo mah-
Hais estetyxi tulla. Jos Walkia paast wallallens sijna
folåfd, jota lampuodi wiljsle, ja se tapahtu huolimatto-
Dudesta, eli f>ånm catzomattomudestans, cuin on; että
hau itzc cdellapain on hawainnut waaran, eli on sijtä
waroitettll ja ei ole sitä eMnyt, canda itze ulos, eli
salli toisen pitaa ja candaa kyntilata, ilman lyhdytä,
ja walkiata ulcohuoneisa, eli cusa pellawia, hampuja,
heiniä, lastuja, eli muuta sencaldaista on, johon waU
kia picaisesti tarttua taita; pane kyntilan seinälle, teke
walkian ullnijn eli lottoon, ja sijta ei waaria pidä;

pitä
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pltä kyntilätä wuoteen wieresii, ja nucku sijtä ptifo'l
polttaa tupackiä ladosa, rehu-->huunesa eli mualla,,jv-
sa walkia picaisesti syttyä taita; eli ambua naatatta*
tnasti huonetta eli cattoa cohden; eli jos walkia paD
wallallens mmista stncaldalsesta laiminlyömisestä, coska
paremmin taitaisin ja pitais wahingota estettämme
Jos huone ja talo pala; raketcon jallens yhtä
hywän, ja älkön nautitco palon apua, eli weron n>ä>
hennysta. Jos huone ja maa on talonpojan oma;
uijn pitakön myös itze wahingon. Jos muiden hw-
neet, ja talot, eli muut rakennuxet ynnä palawat;
maxacon omaifudestans uijn cauwas cuin se ulottu,sa wetakön sackoa ,caxi talaria joca huonelda, maan
isännälle yxinäns; ellei hän woi wahingota ja sackoa
maxa, palkitcon sen työilans, eli karsikon ruumillails,
cummanka han tahto, joca wahingon kärsinyt on.
Jos ihmisia nijsa huoneisa pala; wetakön täyden mie-
hen hengen sacon jocaitzetda. Jos Kircko pala; ma-
xacon sata talaria kirkon rakennuxexi. Jos hän roäV
hemmän syypää on; maxacon neljännen osan sijta,
cuin sanottu on. Joca huolimattomasti.walkiata pite-
le, silla tawalla cuin nyt sanottu on; lvetakön sackoa
wijsi talaria, ehkä ei wahingota tapahdu.

2. §. Jos wahingo tule oikiasta taMurmasia,
fota ei taita edeltäpäin nähdä eli naittaa, ennen cuttf
wahingo tapahtu; olcon syytöin. Jos ei tietä cuingcr
walkia on wallallens päsnyt; uijn plchdistacon itzens
omalla tapaturma -walallans, ettei se hänen catzomat-
tomlldestans eli syystäns ole tapahtunut. Jos ei hän
woi wala täyttä; nijn wetäkön sackoa, cuin 1. §. sa-
nottu SN.

3. §. Jos pallollinen on, wastoin isännän na*
roitusta ja tahtoa, candanut walkiata ulco-huoneisiin
ja muihin paickohijn, eli muutoin huolimattomasti sen
cacha itzens menettänyt, cuin ennen on sanottu:, nijn
olcon isända syytöin, ja palkollinen maxacon sm wa-
hingon, joca sijtä tule, eli kärjlkö» runn«'llans. Jos

walkia
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walkia paase wieralda eli mattamicheldä, ja »vierasten
holhojan, eli muiden hnone pala; olcun sama loti.

4. §. Costa wahingo tapaturmasta on tapabtu-
nut, eli sen syystä, joca ei wahingota maxaa taida;
nhn pitä Kihlacuiman andaman palon-apua buoneil-
da, nijncuin ne olit, cosca ne paloit, ja talonpojalle
pwat tarpelliset, nijn mnös jvwildä, rehuida, ia eläi-
mildä, cuin talon pitämiseen tarwitan, ja hänelda
huckunut on: mutta muulda irtaimelda ta-
lon-cappaleilda, ci anneta palon, apua, ci myös sau-
nalda )a mallas-huonelda.

5. §. Caikista taloista Kihlacunnasa pitä palon-
apua annettaman, mantalin jälken. Wapan miehen
istundo - cartano eli säterij, ja lato,cartano, nijn muös
pappila, ei mahda palon-avua nautita, cusa he ei si-
ta anna: ei arwata nijjä huonetta corkiammaxi, cuin
talonpojan talolla.

6. §. Joca maanpaicasa pitä Karäjäsä, Ginin-
Zan Kästynhaldian Jaftndollefa, Kihlacuiman miesten
wälillä yhdistys tehtämän, cuinga pallo jocaitzelda un-
delda huonelda, coco manttalisa eli wähemmäsä, palon-
apua annettaman pitä; ja eosca walkian-wahingo sitte
tapahtu, etzikön se, joca kärsei, KihlacunnaN Tuoma-
ria, ja hän nimittäkön catzelmus- miehet, jotca wahin-
gon catzelewat. Heidän pitä wisusti tutkiman, mingä-
caldaiset ne huonet, jotca paloit, silloin olit, uudet eli
wanhat: ja Kihlacunnan Oikeus coetelcon sen fftftf; ja
tuomiteon, cuinga suuren palon-awnn joca talolda,
phdistl)xen ja huonetten omaisuden jalken, oleman pitä.
Mitä Oikeus tuominnut on, nayttäkön se, jolle wa-
hingo tapahdu»', Cuningan Kaffynhaldialle, ja säätäkön
hän, että se palon-apu, ilman wi/wytystä mahta y-
loScannetliri tlllla.

%§. Ei mahda clican ymbarins käydä palon-
apua kerjäten: loca sijhen kirjoituxcn anda; wetäksn
ftckoa cuusi talaria.

XXV. Lu-
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XXV. Lucu.
TeW ja silloista/ cuinga ne tehtaMn

ja rakettaman ptta.
i< §.

<MAan-tie pita pandaman Laanisa, cusa st tamit
3pÄV tan; ja andacon Cuningan Käffynhaldia Kärä-
jäsä tutkia, custa se tasaisin ja suorin tehdä taitan.
Otettacon yiyös sijhen ne tiluxet, cuin cohtawat ja e-
desa macawat, jota cucan ei kieldaa mahda: ja nau-
titcon se kylä, jonga pellosta cli luhdasta sijhen oletan,sen edestä täyttcns Cruunulda. '■

2. §. Maantien pitä oleman kymmenda kyynärä-
ta lewian, cuin ennen on sanottu: tien kärajäan, kirc-
koon ja myllyyn, nijn myös muun culcutien, cuusi
kyynaratä; sillan, wirran eli ojan ylitze, tien leweydm
jälken.

3. §. loca coco peniculman paahan maantiellä,
rakendacon kihlacunda pahat, eli suuret kiwet, ja wa-

joca puolen peniculman ja wirstan paähan,
jonga paalle peniculman lucll merkitty tyi.

4. §.' Cusa tie juoxe Caupungijn, pitäjään,
pruukiin, merisatamaan, eli muuhun cuuluisaan paic-
f aan; pita merkit pandaman, jotca osottawat, mihin
paickacundaan se tie mene.

s. §. Jos jocu hajoittaa eli rickoo nämat peni-
culman kiwet ja merkit; facotettacon cum Pahantegon
Caaresa eroitetan.

6. §. Tiet pitä täytettämän, ja corgotettaman
sannalla ja

e
soralla, ja joca ettei

wesi sen päälle seisahda. Molemmin puolin pita ojat
tehtaman, cusa st tapahtua taita, nijn myös wesi wa-
co sijtä ulos, cusa se tarpellinen on.

7. §. yhteiset! talwitim, wetten ja soiden ylitze,
pitä joca kylän tilustens edestä wijtottaman, cusa jaa
wahwin on, ja wayin waara: Cusa suuret wedet o-

wat.
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Rakenna» Caarl. 25. Kuctt.
wat, tehkön sen ne pitäjät, jotca ymbarillä macawat:
muuttacon myös tien nijn usein cuin tarwitan, ja
merkitkön ne paicat, joisa suuret mvennot ja rairot o-
wat, ja johdattacon tien nijden siwuitze, eli raketcon
sillan ylitze; colmen talarin jacon haastolla. Kihlacun-
nan Woudi catzocon sen perään, että se oikialla ajalla
tapahtu. Jos jocu hacka nuotta awennon talwitien
wiereen; merkitkön sen itze. loca talwitien wetten y-
litze ricki hacka, eli sillan turmele; wetäkön sackoa cuin
Pahantegon Caaresa säätän, ja wastacon wahingon e-
desta.

~
8; §. Caickein, joilla maalla taloja on, eli nijta

pitäwät, pita tietä tekemän ja sildoja rakendaman, ja
ei Cuningan cartanotcan, eikä latocartanot pidä sijta
wapaat oleman. locaisen pitä saaman jacons osan
jälken cuin hänellä kyläsä on, ja cuin caikille soweljam-
maxi lange: Ia pitakön Cuningan Kästynhaldia sij-
ta waarin, ettei yhtä enämmän rasiteta, cuin toista-can. Caupungit tehkön ja pitäkön tiet ja sillat, nijncauwas cuin Caupungin tiluxet ulottuwat.

9. §. muutta culcu-tien endisestä paica-
stans, ilman Karaja Oikeuden tuwata ja tiedota; we-tatin sackoa coltne talaria. Zos jucu muutta maan-
tien endisestä paicastans; wctakön caxikertaisen sacon,
ja pangon tien jallens cuin se ennen ollut on. loca
teke itzellens culcutien eli jalca-polun toisen pellon eli
luhdan ylitze; wetäkun sackoa caxi talaria ja maxaconwahinZon.

ic>. §. Jos Masa löyty puutos; wetakön sackoa
ft tllle ylöspitaä, yhden marcan ensitymaiseldä
hinelda, ja nijn toiselda-ja colmanneida, ja paranda-
eon cvhta. ?sqs usiambi hirsi macaa maasa, eli coco
silda; wetakön sackoa colme talaria. Jos se on wal-
ta maan tiellä; wetakön caxikertaisen sacon. Jos hän
tule waroitetuxi, ja ei pamnna; olcoip sen päälle caxi-
kertainen rangaistus sitä wastan, cuin nyt sanot-
tll on,

n. §. Jolla
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11. §. Jolla kelwotoin tie on, ja j»ca tien tske-
wiseen ja slllan.rakennuxeen clltzutan, mutta ei tule
atÄtyHa päiwällä; wetäkön sackoa cvlme talaria, ja
olcon Kihlacunlmn Woudilla, eli silla Cruunun pai*
wellMa, jvca lähellä on, nxilda, palcan edestä parata

hänen tie vsans/ ja otta stli.ulos haneldä joca nistut-
tele. Sama woima olcon Pormestarilla ja Raadilla.,cusa Caupungin tietä ei. parata. Jos ei st tule oi-
kialla ajalla, jonga tien ja sillan catzeleman pitä; ol-
con caxikettaisen sacon alainen^

12. §. Maan tiehen mahta sandaa ja risuja o-
tettaa, custa lähinnä lvyta», ja yhteisydestä sencaldai-
sia puita cuin tarwitan, ja ulosmerkityxi tulewat.

13.8. Jos silda on kelwotoin, ja fijtö tapahlu
tvahmgo; nijn tayttakvn se, jonga piti sillasta waaritt
pitämän, caiken wahingon ja esteen. Jos jocu ihmi-
nen saa sijnä wahingon, mamcon parandajan palcan,
ja puolen haawoittamistn sackoa. Jos jocu saa fin?
man sijtä, wetakön sackoa cuin Pahantcgon Caaresa
sanotan. Jos eläin saa wahingön eli' surman, käykön
sen eantza cuin 22. Lugusa tasa Caaresa saatty on.
Jos wahingi) tule sijta, ettei talwi?tie eli nuotta a-
wendo ole merkitty; olcon näisä tapauxisa sama Laki.

14. §. Jos silda pala, eli wedenpaisumus sm
pois wie; nijn pitä mjden, joiden st tule raketa, pi-
laman luottlxen eli lautan, sijhen ajli että fipamfc

tule. Ellei sildaa raketa määrätyn päiwän si-
säliä; nijn wetakön se sackoa, joca niscultele, kymme-
nen talaria. Cusa luottis eli lautta muutoin on, we-
takön sackoa, se jonga pilaa tule, kymmenen talaria
joca wijcolda, cuin se kelwotoin on. Jos wahing»
sen cautta tapahtu; sen.

is. §. Cuca ikänans löyta kclwottoman tien eli
sillan; candacon sen päälle, ja nautitcvn asianomaisen
oikeuden, erinomattain se, joca wahingota kärkyt on.
Ellei sitä muu tee; nijn olcon Nimityömies päällecan-
daja, eli Sildawolldi, ja ottacon asianomaisen oikeu-

H den.
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dm. Nimitysmiehen ja eli lähimmai-
Wn naäbutein pita cohm catzelemuxen pitämän, ja sij-
:M Wmmäistsä Karäjasä todistaman.

XXVI. WfW"Kumga yyteistt hnonet pita rstkettaman.

t Aickein jöttä asuwat, pita Kirckoa MA
/ dqman ja mitä shhen tule:'min-

clim pitäjän tupaa ja wai-
wästen tupaa, Rakennus amet, ajot, ja muut eulu-
tHet„ ulostehdan 'näihin, mantalin jalken, ja päiwä-
työt ruocacunttan /jälken. Enniij euin stncaldaisifa w-
tan eteen otäati; pita pitäjän miehet coeoon
w,an, Wa'kestustefeman ja yhdistymän.

2. §. Pappiia'>ita myös mickein rakendaman
wantalm/ jalken;.-Mlta isiundö eli saterij- cartanot ja

myös huonettomat raja ja pljri 'ta-
lot, .ölcon Ma wnpaat. jPappilasa pita oleman tu-chän 1/ cahden' cäinmion' can§a, keitto-huunen, pwki-
huonen leiwin-auliin'cantza, jywa-aitan cahden poh-
jan ja tiimin chn^ä,' puodin, rijhen ja luan/ naweton
ja tällin:'caicki nijn suuret, cuin sijta erittäin saätty on.
NämU huonet jjft ei usiambata, tule pitäjän miesten
catetwinä jasisaldä rakettuina Kirckuherralle walmisna
andaa, ja olcon hän sitte welcapäa, ne woimäsa pfta-
Man omalla culutuxMns. Cosca ne wanhilttans ja
nautitzemiststa,' ja ei,' Papin corjamattomudesta läiige-
wai; nijn pila"pitaM miesten ne rakendaman ja pa-
randtiman heidän culutuxellans, ja mahta rakennus-
ainct otettaa pappilan tiluxilda, jos sijnä ulottuwainen
Nietzä"on. Jos pappila tarwitze, titustens ja tilaiiTs
fälksn Usiambia yuoneita, rakendacon ja ylöspitäkön ne
Pappi itze, eli mäMon mitä puuttu. Jos han muu-
tetan sijta tilasta 'toisten, 'ja lk)tån huonen-catzelmme-
la' rakentanen enämman,. cuin hänen welwollisudens

waati
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ttxwtt: wuosicautisen rakennus, määrän jälken; nautit-
<m sen edestä maxon hänen jälkens tule;
cuitengin pitä st huone, cuin 27. Lugufa 3. §. seiso col-
men wuoden rakennuxen edestä, luettaman pappilasa
wijden wuoden rakennuxexi, ja ne wahemmät sen jåb
ken. Jos Pappi rakenda usiambia. huoneita, cuin
pappila tarwitze, hänen oman soweljaisudens tähden, ia
st joca sitten hänen siaans tule, ei tahdo nijtä pitää
laillisen arwion jälken; nijn mahta st joca ne rakenda-
nut on, ne poiswiedä. Jos hirret sijhen owat otetut
pappilan metzästä, maxacon ne stn jälken, cuin catzel-
mus- miehet coettelewat,, ja ne, rahat tulcon pitäjän-
miesten hywäxi, heidän rakennuxexens pappilasa.

3. §. Caupungisa rakendacon ja parandacon ne
huonet ja cartanon Papille, joilla sijna huonet ja tont-
ti on, eli jotca Porwarin elatuxen keinoa pitämät, ja
erittäin ei ole sijta wapautetut. Sitte cuin ne huonet
laillisesti raketut owat; pitakön Pappi nijstä
«ttei.ne turmelluxi tule, ja huolimattomudesta häwia.

4. §. Käräjä-huonet pitä joca Kihlacunnan ra-
kendaman, mantalin, jälken, tawalliseen Käräjä-paic-
kaan, eli cuhun Cuningan Kästynhaldia löytä sen yh-
teiselle cansalle soweliammaxi, sitte cuin Oikeus sijtä
cuultu on. Sijnä pitä oleman yxi tupa nijn suuri,
cuin tarwitan, ja caxi cammiota; ja, olcon Kihlacun-
da welcapää sen rakennuxen ylöspitäman. Joca Kä-
rajä-paicasa pitä myös yxi wangi-huoue oleman, josa
pahantekiät inahtawat kijni pidettää. Tästä raken-
nuxesta ci pidä kenengän wapan oleman, .paitzi istundo
ja lato -cartanoita, huonettomla raja ja pijri taloja,
nijn myös Pappein ja Luckarein,maita.

5. §. Cusa kymmenesten-aitta tarwitan; rakenda-
con sen caicki ne pitajäsä, eli cuin Cruu-
nun koinmetieria ulostekewät.

6. §. Jos Kihlacunnan ja Pitäjän miehet cu-
tzman näihin yhteisijn rakennuxen/ ja, jocu on pois;
wetäkön sackoa miehen päiwätyöldä yhden talarin, ja

H 2 juhdan

115



lis Xattmns C«wef. 26.27. Ättctr.
■ niimi fp. , i( ... 1- . .... 1.1,.. i „ »

juhdan paiwatyolda caxikertaisesti. Jos rakennus
jonqun nisturin tähden tllle seisahtaman; wctäkön se
sackoa colme talaria, ja täyttakvn sittekijn pailvatyun.
Namät sacot pitä, fanien rakennuxen tarpcisin, ntiu*
tittaman.

XXVII. Lucu.
Sfofoaa huonetten-catzelmns pidettä-

män pitä.
1. §.

«WOca culmas fouftjr, eli usianmiin jvs tarwitan, piV
fcsJ ta CruunUn?wuodin el» Nimilys-niiehen, cahden
Lauta-miehen canj;a, silla ajalla, cuin 14. Lugnsa 2. §.

Maan Caarcsa sanottl! m 7 catzeteman, cuinga lalun-
poica Cruunun maalla rakendanllt ja sitä ruoco.nmt
on, ja pcrindö-maalla, evsra ftN rnocosä ja rakennu-
sfd jucu puutos hMaitan: ja thgösanocon silloin ta?
lonpoicaa rakrndaman ja parandaman mitä pinittu.
Jos sijna hawastan suuri ruocottomus olewan; nijn
catzelcon he (juonet, alushirten, feniarn, cattoin/'per->
mandoin, tackain, tbttvin ja uunein, atkunoitten / luc-
kuin, pellein ja owem puolesta, nijn myös pellot > luh?

ojat, aidat ia metzän; ja ylöskirjottacon wisusti,
mitkä hiionet l>m rakendanut on> nim muus caikensen cuin talosa löut»; ja mäaratkön rahasa,
mitä se maxa parata rli raketa, cuin hän aicanans
on laiminlyönyt. ■2. §. Ee huonetten catzelmus pitä sitte käräjäsä
näytettämän, ja Oikeudelda coeteldaman. Jos ei si,
ta, josta rijta on, taita sijna ratcaistaa, eli jos jocu a-
no uutta catzelcmusta; nijn pita Kihlacunnan Tuoma-
rin, puolen lautacunna« can§a, catzelmuxen pitämän,
ja cohta sijna tuomitzcman. Jos wica löyty hlwne-sa, joea oli wiatoin, talonpojan siihen tullesa wctakun
mätänemisen sackoa yhdelda hirreldä caxi äyriä, toisel-
da ja colmannelda neljä äyriä; nsiammalda, ja har-

jahir-



Rakennus Caari. 27. Ättcit. «7
jahirren ja alushirrcn matanemisen edM, cuin ei tai-
da paratkaa,, wetäkön sackoa cuusi marckaa, ja kcl,
woltomalda ja hawmnelda huonolda, caxi talaria. Jos
huone-haria on paljasna; wetakön sackoa amfi äyriä.
Jos wesi kav caton, seinän^ eli permannon eli
haria on mädännyt; wotakön sackoa colme marckaa.
Owelda >oca on Wwytoin, chde.N/marean, jatacalda
caxi tqkwa.

3. §., wuodM rakennuxexi luetan coco
talosa namat huonet: tupa, cchtatoista eli neljätoista,
kymme/Ndä kyynäräta pitkq, ja kymmenda kyynaratä le-
Xoiå, nmckain sisalda, toton ja uunin pellin
(anh.a tacasa, hywan caton, act/unoittcn, lucun ja
caiken sen fisci - rakennuxen eanha, cuin seiyasa kijnni,
on: caxi aittaa, samasta suurudesta eli pxi
puolda wahembi luhtin caiM, caicki stsalda raketut:
fijhi ja lua, cahtatoista eli neljatoistakym-
menda hiynaratä pitkä: tiawetto cuusitoiftakymmenda
kyynäratä pitkä caiken sisä-rakennuxel' cansta: nijnznyös
hewostalli, eli muut nijn suuret eli wähem-
mät nfmmbain nurckain eaicha. Muut neljanurckaiset
laita huonet-mies,pihasa eli cavja-pilmsa, luetan yh,
den wuoden rakennuMxi. Wahemmasa olcon
wahemmat huonet tarpm ja seisocon ne yhtä
monen wuoden rakennuxesta,, cuiu sanottu on. Olcon
rnyos asuja welcapää, cattaman Mssymmenda kyynä-
fåtåMtta Moa joca wllosi, wsa nijn tarwitan, ja
pitämä» ne huontt, jotca raketut owat, woimasa. Ei,
vle cucaA. Micapaa xakeildamacm enämhäta, cuin lal»
tarwitze-, maan tawan ja tilan jälken.

4. §. Jos ei uWa peldoa ole tehty, cusa sijhen
tila on, eli jos hllonpoica on päästänyt kedoxi sen,
cuin wiljellä taitan, eli jos luhta on metzittynyt eli
sioilda yloscaiwettli;- wetäkön sackoa'cahdexan äyriä jo,
ca yanyin cli puolen tynnyrin maalda. Jos oja eli
aita on kelwotoin; wetäkön sackoa joca colmelda syl-
läldä yhden äyrin.
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Rakennu» «laari. 27. åucu.

<,; §.. Mltä rakmnuxesta jaruockomisesta puuttu;
pitä talonpojan, sacon siwusa, parandaman ennen cuin
hän tilasta lähte; ett maxncon sen jälken, cuin catzel«<
musmiehet eli Oikeuksen arwannut on< a Jos hän aii
caa siihen ano; pangon pantin eli tqcauxen sen edestä.

6. §. Jos metzä on yli tarpeen ja laittomasti
culutettU'ja chawitetty, eli talonpoka on hacannut he-
delman- candawia puita, mastopuita, ja laiwan ninW
ta; maxacon wahinZM, ja wetäköy sackoa, cuin ic>.
ja 13. Lugusa saatty on.

7. §< Cosca maa on ylossanottu,' pita huonen-
catzelmus pidettijmätt ennen cuin talonpoka pois sijrtä ,■
ja jatetan hänelle joca siaan tule, silta uloskirjotus,
todistuxexi, cuinga hän sen maan wastan ottaa.

8. §. Wapamies mahta talonpoicans canfja huo-
nencatzelemusta pita, cchden estettöman Lautamiehen
cautta, nijn usein cuin han sen tarpellisexi löyta/ ia
puutoxen ulosmitata. Jos Lampuodi luule sijnä ha-
nelle lijallista tapahtuneen; olcon hänellä wapaus, kih-
lacunnan Oikeudesa sen tacaisin woittaa.

9. §. jocu ei tydy kihlacunnan Oikeuden
paatöxeen naisa asioisa: Ia se talo, jo-
sa catzelmus pidetty on; nijn etzikön yhden euucauden
sisällä Cuningau Käsiynhaldiata, ja olcon hänellä wal-
da sitä coetella ja oicaista: Jos st on wa-
paus eli perindö-maa; tayttakön Tuomarin tykönä
walituxens, 'cuin Oikeudenkäymisen Caaresa laillisesta
wedosta sanotan.

10. §. Cosca talonpojan pitä talosta sijrtaman'>
nijn ei han mahda sielda poiswiedä aidaria,
turpeita, polttopuita, hirsiä, eli mitä ikänäns se on
cuin hän talon tiluxilda on ottanut, ei myös
Jos hän sen teke; sacotettacon cuin 10. sano-
tan, ja wiekön sen iacaifin. Ei mahda hän myös en-
nen lähtöpäiwä eläimiä eli rehuja talosta poiswiedä/
kymmenen talarin sacon haasiolla. Jos hänellä on
lähtöpäiwäna rehua lijaxi, ja tahto sen mlWdä; tarit-

con

118



Rakennu» ~Caari. 27.28. Sbxax.
con sitä maan isännälle, eli Me joca hänen siaans tm,
le., Olcon myös talonpoica welcapää, jättämään ta-
luon ne lucut, jotca owesa eli seinäsa kijnni owat,,-
niin myös pellit, ackunat, pitkän pöydän ja laawitzqn,
seinäsä kijnni olewat pengit ja wuoteet, ja muun kijn-
dian sisä-rakennuxen, cuin aitasa, mallassaunasa, la-
dosa, hewostaljisa ja nawetosa oleman pitä. , Jos hännijsta' jotakin wie pois; wetäkön jocaitzelda sackoa caxi
marcka, ja toimittaeon sen tacaisin.

XXVIII., XUCtL

i. §<
.warresa maalla /a merellä/ pita för*

"B pelliset kyyti talot ja wierasten holhojat oleman >

ei edembana toinen toisestans, cuin enimwaxi caxi pe-
nieulnma. Cui?ingan Kästynhaldian tule kihlacunnan
Klimjäsä nijta, panna ja asettaa juca v,
rinumattain- Crliunun maalle. Jos ei Cmunun maa-,
ta m,n lähellä löydy' nijn pitäkon wapamies, eli pe-

maallans, eli waihettacon
gan cantza ja ottacon palckion. loca caupungifa pita
myös oleman wierasten, holhojat. ja kyytitziat, ,nijn mm
da cuin siellä tarwitan. -

2. §. Kihlacunda rakendacon wierasten majaan
Cruunun maalla tarpelliset huoneet matcustalvaisille>
wierasten »tuwan cammivinens, hewostMy ja waunu<
wajan caiken sisil-rakennuxen cantza, ja wierasten hol-
hoja pitakön ne sitte woimasa; eli wetakön sackoa, cuni
yhteisistä huoneista, 26. Lugusa sanottu on. Ne huo-
nct: cuin wierasten holhoja omaxi tarpexens pitää,, ra<«
ketcon hän, ja corjatcon itze. H)s jocu, t,chp Cl<uu'nun
maalla,omalla custannuMans huoneita,,Pketa, saada-
xens, niO wierasten- holhomista'Kihlqcunda .rakendamiftsta wapa. , Wapaus ja perim
dö-maqlla raketM,maa.n isändä jos hän tahto pieW

H 4 sten
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'Rakennus saari. «F. £ttc«<
sten holhomism voitta nautita. Jos ei hän sitä tahdo }
ja paickacunnan tila \wati että wierasten hothömisen
wirca sijhen cWtl asetettaman pita, >a hän ei lydy
ottaman Cmunulda palkiota; nijn raketcon KihfaWft'
da, cmn sanottu m

3. §. Wierasten holhojan pitä cchlullistnedestä, matcustawaifille tainaman huonetta, ja tallia.
Pitäkön myös waarin caikesta siitä, cuin wieras hä-
nen talteens anda, eli cohta mmi tä>
nen talon-wäeldäns, eli hänen omasta syystans poistu-
le eli Jos usiaMmat wierat tulewat, cum
wierasten majasa sia faawat, nijn. sioittacon heitä (<U
himmäistm' naabureins tygö, min nwnda clingin ty-
S§, cuin hän coettele siellä lila faawan, ia tarpehens
heidän mhans edestä. Jos jocu estele itzens ottama-
sta heitä lugöns; facötettacon, cmn sanotan wierastmhothoista, f. %

4. §. Wierasten holhoja mahta myyda wijm
ja olutta, cannuttain ia tuvpittain, ja rnoca
cuin hän taita ja woi, pitää. Jos hän maalla asu;
blcon hänellä ivalda, sitä cuin siellä löyty, tarpexens
ostaa, ja huonestnis naun'ttaa Cotomiehen
ruän ja juoman, wuoten, klMtilain, puiden ja hewo<>sen ruocaapita hänellä' aina, matcustawaisia wastan,
säästosä oleman. Cuniygan Kastynhaldian pitä säätä-
män, mihingä hindaaw itze cutakin myytämän pitä;
vleon myös wetcapää, sen perän tarcasti et-
tei hindaa sen määrän ylitze corgoteta, sa-
tuloita, wamuja,, kärryjä, rekiä ja wenheitä, pitäkön
wierasten holhoja nijn monda, cuin hänelle päälle pan-
du on. Jos ei hän sitä tee, eli jos ei caicki ole nijn
hywät ja walmit, min ne oleman pitä; wetäkön sac-
koa cuin 7. §. eroitetan.

5. §. Iys usiambia hewoisia tamitan,
rasten holhofan itze ftife pitaa, nijn täyty lähimmäisten
naaburein hänelle awuxi tltleman. Jos sijna on siturem-
bi culcu-tie, cuin että kyyti nijn taitan ylvspitää; nijn

pangon
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Jumitus €aat-i',~ 28. Autti, ffl
pengon kihlacunnan Oikeus siihen holli 'kl/W, tiiin
cuin tarpellisexi fn cohtilllisexi lö»tan, ja Cunmtzan Ka-
ffunkaldialda, wahwistctali. Caupungisa josa muutoS
MM)W/<MKlOlwwWy kMl'O<tzl^spitäm<3y.

6, H. Ei wahda wierastm holhoja päällens vttä
kimtiä lunaun munn edestä, eli Da ketän
joca k'wtin ale tulo. Jos hän stn leke; wetäkon sae-
koa kymmenen, laaria. Jos Wierasten holhoja anda
jongun mynn kutittaa, enin sm jonga pita ja jixu tai-
ta,' ia ei ole itze siihen ftlostunut''MOön sackoa wijfi
talaria, Se cmn cuida palcan edestä hcwoifens ja
talnns edemmä, cuiii muutos pakkaan
caupungifa eH maalaa; ofcon faman sacon alainen.

7. §. locaitzm wiemsten majan tekona, pitä y-
xi taulu ulospaichaman, joca »sottaa, peniculman lllgutt
ensimmäiseen 'muutos päickaan, ja cuinga paljo wenhcn
ja hewoisen wuvroa, maxcttaman Se wierastsn
holhma ett kyytitziä jolla ci. ole hänen iauluns ulcona,
ett jvca ottaa enämman hewoifesta eli mmista, cuin
säatt» on' 'wetakon sackoa kymmenen talaria, toisella
erällä caxikertaisesti, ja anda<on tacaisin, mitä hän sen
ylt ottanut, on. Sama, elcwi ; \w ei, Sanella ole
hywat wechetz, hewoiset, ia cglut, eli rliocaa, juomaa
ja rehua,, wuodetta ja kyntii-ata. "Jos talonpoica el»
Ponvarj laiminlpö kyytin; sackoa cuusi mftrc-
kaa. Jos matcamies tule estetyxi ja. wie,
rasten holhojan ja Witzian s»yn ecuitta; nijn wedetan
sackoa yxi talari ft>ca hetkelda.

8. §. Ei mahda cucan wierasten holhojalle iva-
hingoxi, walda teillä beivoisia iW wuorolle andaa,
eli maiaa, ruocaa cli juomaa, matcustawaisille myy-
täwöna pitää. Joca, sen .uh) wetäkön sackoa hM
tataxia.

9, §. Jos lnaiamies otta wierasten holswjalda
wakiwallalla ruocaa ja juomaa, eli muuta mitä st o-
lis; wetäkön caxikertaisen wäkiwallan sacon, ja palkit-
con wahingon. Jos wierastcn holhoa on itman syytä

H s sencal-
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senoaldaisia kieldänyt; coetelcon sen Tuomari, cuin en-
nen on sanottu. Jos majamies lähte- pois ja ei ma-
xa,,,eli pitää wierasten holhojan eli kyytitzian caluia »ahewoisia edemmä, cuin ensimmäiseen, muutos paickaan;
petakön sqckoa carikymmendä/ talaria.

10. §'. Jos wieras teke wäkiwalda wierasten
holhojaye, eli hänen wäellens, haawalla, mustenemal-
la eli uijn olcon, rickonut Cuningan
nzajan; ja, olcon mitätöin caicki mitä hän samasa työ-

Jos wäkiwaldainen wieras heitä muutoinlyö,,, eli andaa heille luwattomia soimu-sanoja' olconsen caiken päälle caxikertainen sacko. Sama Laki o(#
con,. jos Holhoja.,, eli häneu wäkens, sencal,
daisen työn tekewät wieralle, eli hänen wäellens. ,

n. '§. Cuca ikänäns itzewaldaisudesta kyyti-he-
woisen eli caluin cacha pahasti menettä eli jotakin muu-
ta turmele; maxacon jällens sen jälken, cuin se arwa-
tan. Jos han teke wahingon aicomuxesta, wetakönmuos sackoa kymmenen talaria. Jos waunut eli ca-
lut menewät ricki, ja matcustawainen, eli hänen n>&
kens, ei ole siihen syypää; olcon syytöin. .

12. §.
e Wierasten holhoja sen wää-

ryden edestä, cuin hän eli hänen wäkens teke matcu-
stawaisille, ja petoxen eli warcauden tähden,'wetäkön
caxikertaifen sacon.

13. §. G mahda enämbätä painoa pandaa kär-
rylle eli reelle, yhden hewoisen perään, cuin caxikym-
menda lelwistäa, ja cahden perään caxi sen werta.
Ei, pidä myös usiamman cuin yhden miehen rahasta-
man yhdellä hewoisella. Caxi mahta aiaa reellä, eli
kärryllä,- yhden hewoisen ja colme waunusa,
cahdella hewoisella, ja älkön culjettaco enämba cansi»sans, cuin yhden waatesäkin, eli wahän arcun cukin.

14. §- Cuca ikänäns petollisen passin, eli muun
petoxen eautta, otta wapan kyytin eli rawinnon, wie-
rasten holhojalda eli yhteiseldä cansalda,; wetäkön sac-
koa sata talaria ja petoxestans erittäin, sen jälken cuin

st
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se Hän mahta myös cohta kijmn olettaa.ja wan-
geuteen pandaa, ellei han ole waraliinen, eli taiba ta*
causta edestans ! Sitte tllomitcon Oikeus sen
plitze ensimmäisesa Käraiasä.

is. §. loca Karajäsä pitä Oikeuden wisusti sen
perän kysymän, euinga wierasten holhoja tåijttå'voeU
wollisuudens. Jos hänen ylitzens walitetan; cutzucon
hänen Oikeus cohta sisälle, eli jos se.ei taida tavah«
tua, ensimmäiseen Käräjään, ja karsikon hän mitä laki
woipi. Jos ei han sitcekän itzens ojenna; tehkön sen
Cuningan Kastynhaldialle tiettawäxi, ja säatäkön hän
wierasten holhojan wirasta, cuin hänen wircans waati.

XXIX. Lucu.
Huonen rakennuxesta caupungeisa.

i. §.

huonet, caupungisa rakettaman ja ylöspidet,
&? tämän pita, mjn myös mistä, muutoin cauputtgin
hyödyMexi ja caunistuxexi n>aan otettaman pita, -sijtä
on erittäin säätty. Cuningan Kästynhaldian tule ynnä
Pormestarin ja Raadin can§a sijtä waarin pitää.

Uauppa Aari.
I Lucu.

Ostosta ja waihetmesta.
i. §.

(M2Ston pi.tä tapahtuman ilman waatimusta eli
iCs«-9 petosta, myyjän ja ostajan mielisuosiolla ja suo-

stumuxella. Jos toisin tapahtu; olcon caup-
pa nutätöin.

2. §. Costa
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2..•:§, Eosca laillinen cauppa on päätetty;, nijll

ftn pitä seisoman ja ei tacaisin kayman. i loca sen
rickoa eahto, wetakön colme talaria suckoa, ja paWt-
con wahingol^

- 9. §. Jos cum myyty on, oli hinnasta enin
fijta sam>m, paälleplche, tute;^ puolustacon cnmbikin sen
cmu hän ulysannui, eli lvetakän sackog kymmenen ta-
lanq, /a maxacon wahmgon.

4. %. Jos st zatu myydän, joja sitten loytän
withe olewan, ia myyjä tule laiMsti fidofuxi, että
hän sijtä wirhM on timnyt, ja ei ilmoittanut: otta-
con ja andacyn hinnan tacaisin; palkit*
con myös caiken wshingon, ja teMn sackoa kymme-
tien talaria. Jos itzc calusa loytan salainen wirhe.rnjn ettei ostaja eikä myyjä sitä ennen hmvainwch; käy,
!§.n se cällppa'taccufin, ja ottacon culin omans jallens.
Jos callppa on tapahtnnut silla ehdolla, että ostajan

rnta cakm pit.anMn,, joco st ous. parembi eli pahembi;
niin ftistcon canppa'wahwana, Costa hewoinen oste-
lan; olcoil ostajalle, coctns - aica colme, wuorocautta.

„£, §. loca cchdelle, nu)y vhta; palkitcon »atzim«on, ja, sacoitet/acon, kymmeyM talarilla;, ja, se . pitä«
mi calun, joca ensin osti.

q. §. Alkon Mikan sewittaD. itzentz loisen miehen
eauppaan', cli taritco silloin yli, cosca ostajq ja myyjä
hinnasta suoApat; loca sen tdkp • wtt&tåi cMe ta*
lana sg/koch f

7. s. Glm nijtä cahlia östetälf,' fotca pita pun-
nittaman, mitattaman, tgi«Ha luettaman; nijn war,
tioitcon nijtä myyjä öjhen asti, cm'n,st sitten
wattimtcon uijta ojtafa.

8. §. Ei kengän mahda- /otacnta osta toisen mit*
hen waimolha, lapsilda eli palcoyisilda, muutoin cmn
otta heillä on hlpa myydä, eli he. cauppiaxi aseteM o-
wat. Jos jocll stn' teke, ja- sen päälle cannetan-; nijn
olcon st> mitätöin L ja kymmeneen talanjn.

9. §. Jos jocu teke jonZun calun käy-
.a kön

m
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koii sen, nijncuin muun warcauden canjto. Ivs kasi-
työmies fen teke; öfcbrt'flipfo cadvttanut wapaudcns,
MWtlK' Jos jocu myy fita, cuin han
tietä petollisen tehdyxi, eli jösa witppi vn> niMm pa-
ha hhwän edejiä, secvitettua puhtaan,edestä; olcon sa-
ma laki. Waärasta mitasta ja waagasta, saatan
siinä 8. &%WÅ ia waärasta nnmtista, PchateMEaare,a.

K|. RtjtH calujä, sotca caUpunZin rUnstmie-
hildä pitä catzottama,! ja ei mahda vsta-
ja tngöttll. ytta, en>i?n tuin se tehty on; eli wctäfon dj

staja ja Myysä sacko, tUmvikin kymmenen' taläria.
il. S. Iyca pane Bisen käsichomiehen Merkiil : o«

nian ryoini paalle, tehkvN
ria. sisnä töytän petos cli »vilppi, wetäkön jae*
koa sijna snvus, cuin sanottu on.

rt oli. xbcii»
Täpnli 5 cavpuugein ja ylhäisten *im

pungeM taupasta»

Porwarit feaMt, cufftt eail,
■*» plliDsM) cauppa tehdä oman Maän ja Ulco,
maan miesten cansia. Ei mahda hr ruitt
wapamarckiiwilla ylhaisisa callpungeisa> muiden cansia
cauppa tehdä, cNin Pvnvarein canjja nijsa samvisa;
ei cuitengan hrille ole sallittu silloin rliD myyda toi-sm, cuin joucottaim

2. §. Ylhäisen Potwarit mahtawat
laiwain osalliset olla, niin myös ta-

mwdä joucottain ne calut, cuin he
saawat sisälle; eli anda ne ,viedä Wen caupungijn,cusa he itzs owat ja asuivat.

M. ku-



€rt«pp« Caari. 3. iLutn.

111. $llCU
Suinga porwari -oikeus woitetta mahta.

v§..
WDca tcchto Porwari-oikeutta woitta,, olis se oman
3V eli ulcomaan mies; etzikon sitä Pormestarin ja
Vväädin t»köna, ja cuulustelcon he Cäupungin Por<-
wareita siitä: jos st, hgnelle silloin Pormestarilta ja
Raadilta sallitan; pangon sinne tacauxen, että hänenpitä wähemmäxi cuusi ajastaica caupungisa asuman,
ja caiken Caupungin oikeuden, woimans perästä y>
los pitämän: nimlttäkön myös sen caupan ja elatuxen
fiinmp. taicka sen käsityön, jonga edestä hän mahdaissisälle kirjoitettaa Caupungin kirjaan, ja tehkön sitte
toMtun Ponvari walan: sitte annetan hänelle Ponva-
ri oikeuden kirja sen paalle.

2. §. Se joca on ulcomaalla asuwa, ei mahda
woitta porwarin oikeutta täsa Waldacunnasa, nijn cau-
wan.cuin hän seiso cuuliaisudesa toisen Esiwallan alla,.

?.'§. Ei mahda kengän olla Porwari cahdesa
Caupungisa yhtächaawaa, eli harjottä seka caupantecoettä käsityötä yhdes caupuugis. Jos jocu sen cantza
tawoitttan, wetäkön sackoa wijsikymmendä talaria.Joca tahto harjoittaa usiambata käsityötä cuin yhtä;
Mön sijhcn lupa.

4, §. Jos käsitoömies tahto cauppamiehexi tul-
la; nijn sanocon ylös Pormestarin ia Raadin edes ka-
sityöns, ja ottacon kirjan caupantegon päälle.

,•>.§. Joca tahto ylössanoa Porwari oikeuttans;
fthkön sen Pormestarin ja Raadin edesä, cuusi cuucaut-
la,elineu cuin hän Porwari keinons vlönanda, eli paicka-
cunnasta sijrtä, ja osottacon että han on Porwari-wel-
wollistidens täyttänyt, cuin sanottu on. Jos hän mene
ulconmalle; andacon ulos cuudennen penningin caikesta
omaisudestans, Cuningalle ja Caupungille cahtia. Joshän wic omaisudens ulos, eli pyytä sitä pois laitta, en-

nen

k6
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M cuin ulostecv maxcttu on; 'okon nckonut puolen sijtä.
Jos hän myös' ihe 'pois ennen cuin häntäsä ti*
jjftffrwelwollisudens täyttänyt on; langetettacon walapat-
toisexi. Jos hän sijrtä toiseen paickaan Waldacunnasa;
olcvn ulostegosta wapa, »os ei toisin erittäin asetettu ole.
Jos hän sijrtä ennen cuin hän Porwari/oikeuden on y-
lössanonut, ja todistuxen saanut, että hän on porwack
welwollisudens täyttänyt; wetäkön wijsikymmendä tala*
ria sackoa, jaälkön ennen sitä nautitto Porwari-mkeut-
ta toises Caupungis.

IV. Lllcu.
loucko <a rihcama -caupasta.

joca joucko cauppaa tcke; «i mahda myyda wa-
<sD' hittäin, waan-täydet ja Mcket cappalet, täydet ja
puolH sälytyxet (2)^caxikymmendä,leiwiM,(b), ja puo,
len sistik; 'täydet ja puölet tynnyrit, taicka ibähemmät a-
siiat, jos tynnyri-canU ön sencaldaisisa astioisa sisälle tul-
lut myytäwäri, täydet arcut eli pacat, caxikymendä (e),
caxitoistakymnTendä (d), ja cuusikymmenda(e),
sa, sen jalken cuin calnon; tickurit
(O ja kihtelyxet (g). ' Jos hän myy jotakin wahcw-
mäsä; olcon sen mckunm, eli wetäkön nijn pal-
jon, cuin se maxn. Ei myös-se joca joucko
cauppa teke, Saxän-wijnain ja- muiden wierasten juo-
tawain caicha, myyda ,cuin pm-
les anckuris, saman sacon haastolla.

2. §. Ei mahda kengän mtm; inin:
harjoittaa käsityön-wirca, pita. awoinda puodia,,.eli
myyda caluans wähittäin: Jos, jocu teke sitäl
olcon rickonut caluns, ja wetäkön sackoa neljäkymmen-
da talaria.

3. §. Ne, joilla caupungeisa owat kasityöHuonet,
mahta-

(2) LM. (l>) Kippundi. (c) Waall. (ä) Tusina, (e)
Skocki. (f) ,0. cappalda. (g) 40. cappalda.
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mahtawat siellä pilä awoimia plwdcja , ja myyoä wähit,
tain, mta hellda waimistettu oi!, ja maxa.vii foi edestä
«mplMZijn sencaldaiseu lllostegon, aito puodi-caupMa
wastan tule. Sama laki okon GM, «K Heidin waran-
edescatzoMllws, jotta maalla pitawat k»Wyö-huoletta,,
<usa rauta, teräs, messingi., eli muut sisaMaiset nKainet,
walmistetan; jos he,caupungisa tahwwat puvdeia ptta»'.

4. §., loratzesa caupungisa pitä caupungm juo-
maisia M eli usiambi> cusa wijnaa ja vlut-
ta myydan.

:fc §. Eaicki rijsta> jotca maälda sisälle tule myy,
täwäxi, pitä rallpunZin tarulle ja salamoihin wirtä,

ja ei mualla Myytämän. loca rvhkene tullisa,
eli cadmlla ja aitifa nijtä osta eli myyda $ vlcon myy-
ja caluns, ja ostaja rahans rickvnut>

V. kmu.
suinga ulcomaimn mies cauppa

tehdä wahta.
v(2) b< I. §.

D3stLcomäan miehen > jvbq cauppa lehda tahto, pita
<»». itzens edesandaman Pormejmrin ja Raadin tykö,
Na, sitä ftica cuin hän caUpllngijn tule. Se lan,
getcon cahdenkymmeM talarin sawn ale, jvca hänen
Huoneseens otta, ja ei cvhta'edesattna...

2. §. Costa hän rijstans cansta Tapuli?caupun,
Kijn tule, pitä hänen ne siellä myymän
ei toiseen paickacundaan tasä Waldacuunasa wiemän,sen sacon haastolla, cuin 4. Lugusa 1. §. saatty on.
Jos hänellä on jostacusta calusta wähembi; älkön sitä
myykö, muutoin cuin yhtähaawa.

3. §. Ulcomaan mies mahla caupi-
staa Laiwvisa ja Aluxisa, ja muita calllja nijsä paicoi-
sa cuin Pormestari ja Raadi sitä wartrn nimiltä; ja
ei majatalosans, eikä awoimisa catupliodeisa. Ei
myös mahda hän miliden cautta aOa uijta uloscau,

pita.
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pito, dj itze waelda caupungista caupungihin, taicka
wuoventuiden paicvisa, ja siellä Kauppa tehdä, lainatasiellä jotakin ulos, eli welcans uloswaatia, sadan tala-
rin sacon haastulla; olcon myös caikisa näisä tiloisa
rickonut cauppa -caluns. Jos han sen teke toisen ker-
ran; sacotettacon caxikertaiststi.

4. §. joca wastoin Lakia wierail-
le cauppamiehille cnvullinen on salaisella canpalla, we-
takön sackoa wijsi sata talaria. Jos han sen teke toi-sen kerran; sacotettacon caxikertaiststi, ja colmannella
kerralla olcon paitzi Porwari oikeuttans.

-

vi. Sucu.
Maan-caupasta.

1. §.

MJ mahda kengän maalla pitä cauppamiehen calua
£&> huonesans myytawana, eli sen cansta culkea kylä-
sta kylään, cauppa tehden: Ei mahda myvs kengän
maalla ylösostaa maan rijstaa, sitä siellä eli cauppa-
caupungisa myydäxens; locainen cuin sen teke; olcon
ensimmäisen kerran rickonut calun, ja ottacon Cunin-
gas sijtä colmannexen, toisen edesandaja, ja sen col-
mannen lähin waiwaisten huone. Jos hän useimmin,sen cantza tawoitetan; wetakön sijna siwusa sackoa ca-
xikymmenda talaria.

2. §. Sama laki olcon nijsiä, joilla on maalla
jocu calun-katky cauppaa warten: ei cuitengan olco
kieltty ylvspanna oman wuoden tulons ja werons, jasen myydä, cusa han tahto.

3. §. Jos maan-mies waihetta yluspitämise-
xens ja tarpexens, calua caluun, eli ostaa walmin ra-
han edestä, mitä toinen caswostans taita toiselle jättääse ei mahda maan caupaxi cutzuttaa/

4« §♦ %1t jotca hewoisten can§a callppaa teke-
wät, mahtavat clllke ymbari maata, ja nijtä ostaa ja

I myyda.
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myyda. ja calamiehetmahtawat myös maalaa osta teurascayaa ja tuorei-
ta caloja, caupungin tarpexi.

VII. Lucu.
Marckin oista.

HMArckinat pitä-joca wuosi pidettäman, sillä paical-
"«> la ja ajalla, cuin Wen määrätty on.

2. §. Ei mahda marckina-cälu myytä,' ennen
cuin marckina paalle. cuulutettu on, eikä st
ulos cuulutettu onj waan-olwn tauppa mitätöin, ja
wetakun ostaja ja myyjä sackoa, cumbikin kymmenen
talaria.

3. §< Caicki waldacunnan asuwaistt, mahta-
wat wapa,marckindilla taicka laiwoista ja
eli turulla, taicka muisa paieoifa, jotta sitä wmtena-
setetut owat, myyda eli waihettaa heidän Muns>
MUtta ylhäisen-caupungin Porwariei mahda Myydä-
caluns jolleculle ulcomaan miehelle, eli hänen canjjnns
waihettaa calua caluun; calun rickomisen ja cadenkym-«
menen talarin sacon haastolla; waan olcon se Tapuli-
caupungein Porwareille ainoastans sallittu. ; -

4. §. Wierat, jotta ulcomaalda calun cansia si-
salle tulemat, mahtawat sen, wapa-marckinan aicana.
Tapuli-caupungeisa myyda caikille, sekä waldacun-
nastt että ulcomaallä asuwaisille, laiwoista eli puodei-
sta, joucottain eli wahittäin, malmin rahan edestä,
taicka myös sen welaxi andaa. Ei ole heillä walda
calua caluun waihettaa, eli ylhäifm-caupungin asujat-
da ja maan miehelda jotacuta ostaa eli welaxi/otta.
Nijlda, jotca owat Porwarit samasa Tapuli -caupun-
gisa, josa marckinat pidetän, mahtawat he wapasti o-
staa ja waihettaa.

s. §. Ulcomaanmiehet ei mahda ylhäisten-cau-
pungein
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pungein marckinoilla cauppaa tehdä eli waihetta. Jo,
ca sen teke; olcon caluns paitzi, ja wetäkön päällistxi
sata talaria sackoa.

6. §. Jos meteli, capina ja tappelus tapahtu,
sitten cuin julkinen marckina.cuulutettu on, rangaista-
con st cuin sen teke Lain jalken, ja wetakön kymmenen
Mlaria sackoa, rauhan ricoxen edestä.

VIII. Lucu.
Mitasta <a waagasta.

1. §.
e

f* Oco Waldacunnasa pita oleman lchdencaldainen
2 mitta ja waaca, Cruumm Merkillä wahwistettm.
mahda kengän cuin cauppaa teke, pitaa toista mit-

taa ja waaca; waan otettacon se hanelda pois ja ly.ö,
takön ricki, ja wetakön sijnä siwusa fackoa kymmenen
talariä.

2. §. loca pita canpasa, otosa eli annosa,
waäran mitan eli waagan; rangaistacon nijncuin
warcauden edestä.

3. §. Jos st joca on asetettu mittaa ja waacaa
vjendamaan ja merkitzeman, nijta waäräxi teke; olcon
hengens rickonut. Jos muu mies tule woitetuxi, että
hän Cruunun merkin, mitan eli waagan päälle pan-
nut on; olcon cunniatoin, ja sacotettacon sataan tala<
njn. loca muutta cmunatun mitan eli waagan, jasen nijn muodon wäarari teke; olcon myös cunnjans
rickonut; jawetäkön wijsikymmendä talaria sackoa.

4. §.
' jocU teke eli pyiinitzcmi,sesa wäarytta, ehkä l)ån oitia cruimattua mittaa eli

waacaa sijnä pidäis; tehkön sackoa kymmenen
ja palkitcon wahiNgon. Jos Cruunun Zlöscando-mies ricko tätå wastan; olcon wircans paitzi, ja sa-
cotettacon caxikertaisest.

I . IX. LU-
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IX. Lucu.
Vitåm eli calun welali-andamisesta/

ja nijden caswosta.
i. §.

MOca anda toiselle welaxi walmista rahaa, eli mi-
te&jå se olla mahdais; tehkön cahden todistajan
lasnä-olles, eli ottacon kirjan sen päälle.

2. §, Mitä welaxi annettu on, pitä määrättynä
päiwanä, wclcamichelle eli hänen asian -ajgMens, eli
sille jolla hänen oikeudens on, samasa laisa, yhtuhy-
wana, ja täydexi jällens maxettaman.

3. §. Ellei se, jonga maxaman pitä, taida toi-
mitta saman muotosta myntia, eli calua, enin uloslai-
nattin; ftisocon sen wallasa, joca welaxi andanu: on,
joco hän ennen odotta tahdois, eli otta taotteens muu-
sa laisa, sen jalken, cuin se lainattu, määmpäiwan-
aicana, corkeimmast kay.

4. §. Jos wissiä paiwäa ei ole maxoon maa-
ratty; nijn etzikon hän, joca ulosannoi, omans jal-
lens, cosca han tahto.

5. §. Jos jocu on samalda miehelda saannut
usiamman lainan, cuin yhden, ja sitonut itzens, että
yhden edest andaman suuremman caswon, ja toisen e-
dest wahemmän, taicka ei ensmgan; silloin mahta wel-
c,apaa lukea sen cuin maxetan, minga painan päälle
hywäns, ei cuitengan ennen, cuin mäaräpäiwa on si-
salle käynpä. Ei pidä mitän pää-welan päälle luetta-
man, ennen cuin caswo maxettu on.

6. §. Alkon yxikan ottaco, eli andaco itzellens
kirjotta suurembata capvoa, cuin cuusi sadan edestä
wuodeldä; Joca sen teke, eli otta caswoa casw»n
päälle, olcon rickonut coco casivons, ja wetäkön sackoa
kymmenexen pää-welasta, waiwaisille.

7. §. Jos welca-kirja tule, molembain suostumil-
rella uudistetuxi, jacaswo päa-welan tpgö pannuxi; se ei
pidä luwattomaxi corgoxi luettaman. Ä
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8. §. calua welaxi, ja lupa maxaa

wisftn paiwan paalia, ia ei tee sitä; nijn andacon
casiroa cuusi sadan edestä wuodelda, mäaräpäiwästä
asti. Jos ei wissia määrätty; nijn luetan
wijsi sadalda, sijtä päiwästä, cuin hän Cuningan $&
stynhaldian eli Tuomarin tykönä, etzityxi tule.

9. §. Se woitto ei mahda luwattomaxi corgoxi
luettaa, joca tule tumallisesta caupasta, eli sijta ostosta
cuin laillisesti päätetty on. Sama laki olcon cusa maa
raha-lainan edestä kirjoitettu on, ja wero, woiton ja
wahingon päälle, sen caswon siaan, cuin sijtä lainasta
tulis, joco wew olis enämbi taicka wähembi.

10. §. Jos jocu on lainaxi ottanut rahaa wissixi
ajaxi, ja ei caftopa sen edestä, luwannut; älkön silloin
olco welcapaä sitä andaman. Ellei hän maxa määrä-
tyn ajan päällä; maxacon sitten caswoa cuusi sadalda
wuodesa. Jos ei yhtän aica ole nimitetty; käykun sencantza, nijncuin 8. §. säätty on.

11. §. Joca welcoile sitä welca, jonga hän tietä
maxeturi; wetäkön sackoa puolen sijtä cuin hän welcoi-
nut on, asianomaiselle yxinäns.

12. §. Jos jollakin on welca toisen tykönä, calu-sa, rahasa, eli mitä se olis, joca ei walwo sitä kirjat»
lisesti, eli taicka ei anna sitä edes Oikeu-
desa, eli Cuningan tykönä, cahdenkym-
menen ajastajan sisällä; hänellä ei pidä oleman sitte»sen päälle mitan puhumista.

x. Sucu.
Pamista ja tacamfia.

1. §.

KDOca pane pantixi culda, hopia, eli mitä hywäns
*£ ft »n irtaimesa calusa, tehkön sen tähden todista-
jan can§a, eli ottacon sen päälle käsikirjoituxen hänel-
dä, joca pantin saa käsijns.

2. §. Costa määräpaiwa on chitzt, ja panttia
I 3 "'
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ei lunasteta, nijn olcon pandin haldialla walda, andaa
stn kihlacunnan Karajäsa! yhden kerran ja'Caupungi-
sa colmena maanandaina ylöscuulutetlaa, ja • fittm
laillisesti arwattaa. . Jos pandin isanda silloin tahto
lunastaa panttins, tehkön sen Caupungisa neljäntoista-,'
kymmenen päiwan, ja maalla cuueauden sisällä, sitten
cuin se ■. hänelle ilmoitettu on, ja maxacon sen
casivon, jonga hän luwannut on. Ellei han tahdo eli,
woi; olcon hänen ehdosans, joeo bän tahto andaa pan-
tin julkisen uloshulldon alla myytäwaxi käydä, eli an-
da welcawiehen sen pitä arwion jalken. Jos pantti
arwatan eli myydän corkemmaxi, cuin welca on; nau-
titcon welcapaa sen aiin ylitze on: Jos pantti on roa*
hembi; tayttäkön hän puutoxen.

%§. Pantti pita hywin kätkettämän ja waarisa
pidettämän,' ja ei ilman isännän luwata ja tiedota
tiamittaman eli ultölainattamcm, cuuden talarin sa-
con, ja wahingon palckion haastolla.

4. §. Jos wahingo pantille tule, sen cantta,
ettei se, jolla pantti oli, sijtä oikein waaria pitänyt o-
le; maxacon han sen täydellisesi. Jos se tapahtu ta*
paturmasta ja ei katkemattömydesta, olcon wahingo o-
mistajan, ja maxacon yhtä hywin sen, jonga edest
pantti seisoi.

s. §. Jos jocu pane petollisen pantin ulos ehdol-
lans, palkitcon wahingon, ja sacoitettacon petoxen täh-'
den colmannexella sijta, cuin han lainaxi otti, eli pyysi.

6. §. loca tahto toisen tygö ulos panna sen
pantin cuin hänen käsisäns on, ilmoittacon sen ensin
pandin haldialle, talcka jos, ei hän saapuilla ole, an-
dacon /en Oikeudelle, eli Cuningan Kästynhaldialle
tiettäwaxi, ja alkön pango panttia corkemmalda ulos,
eli muulla ehdolla, cuin se hänen tykönäns seiso, taic-
ka wetäkön sackoa cuudennen osan pandin hinnasta, ja
palkitcon wahingon. loca kielda tietoans wastan, sen
pantin jonga hän on wastan ottanut, wetäkön sackoa
puolen sijta, cuin pantti maxaa.

7. §. loca
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7. §. loca tuhlaa eli huckaa pantin, ennen cuin

st on arwattu, ja laillisesti seisonut; wecäkön sackoa nel-
jannen osan pandin hinnasta, ja maxäcon wahingon.

8. §. loca taca toisen welan edestä, maxacon
han sen cuin welcapaä itze ei n>oi maxa. Jos wclca-
pää pitä itzens jatoja, cosca maxon aica on sisällä,
taicka on mennyt ulcomaalle ja hänen omaisuuttans ei
luyta; nijn pangon Cuningan Kästynhaldia tacausmie-
helle palwan eteen, welan maxoon.

9. §. Jos tacaus mies on ottanut paallens toi-
sen welan, nijncuin omans, ja luwannut maxon maa*
ratolla ajalla eli pakalla, eli myös itzens ynnä welca-
pään canfja siihen sitonut;'silloin etzikön welcamies
cumba tahtons.

10 §. Cuin welcapaä.cuole, niin wastacon ha-
nen perillistns, nijn pitkälda cuin hänen omaisudens
ulottu, ja maxacon tacausmies sen cuin puuttu. Jos
tacausmies cuole, tacauxesa seisoesans; olcon silloin
welcamies welwollinen, cohta waatiman uutta tacau-
sta welcapaälda: Jos hän taita sen toimittaa; olconsen endisen tacausmiehen perilliset wapaat: Ellei hanetzikön welcamies welcans cohta ulos wel-
capäälda, ja puutoxen tacausmiehen omaisudesta.

n. §. Jos caxi eli usiammat owat tacauxeen
käynee, ja itzens yxi caickein edestä, eli caicki yhden
edestä, wastauxeen sitonet; etzittakön sijna täydestä we-
lasta ketä tahtons. Ellei nijn taattu ole; wastatcon
cukm osastans.

12. §. Jos jocu on taannut itze persona» ja ei
hänen welcans edestä; toimittacon hänen edes, ja ol-
con ilman wastausta. Ellei persona tule, maxacon sil-
loin tacaus mies welan.

13. §. ' Wallanalainen ei mahda tacauxeen men,
nä; ei myös waimo, ilman miehen tiedota ja suo-
stumusta. Lesti-waimolla olcon walda omaisudens
can§a taata.

2 4 XI.LU>
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XI. Lucu.
Lainasta.

i. §.

OHOca ottå lainaxi, ciwlutta eli elawatä; audacon
Ss) jällens nijn hywäna cuin hän sen sai. Lainacalu
ei mahda turmeldaa.

2 §. Jos jocu kielda lainan, ja lö»tan että sthänen tietens on hänen kasisäns; andacon sen ulos, ja
palkitcon wahingon, wetakön m<)ös päallisexi sackva,
puolen sen hinnasta.

3. §.
(

Ei mahda kengän, oman eli toisen welan
edestä sitä, cuin hän lainaxi saanut on, ellei
hänellä sijnä ole pantti-oikeutta, eli että hän lainan
andajan suosiolla tarpellista culutusta sen päälle on teh-
nyt. Jos st tapahtu; wetäkön sackoa kymmenen tala-
ria, ja andacon laiilacalun jallens.

4. §. Jos jocu myy, pantixi pane, eli poisan-
daa, ilman lainan andajan lupa, ja suostumusta, sitä
cuin hän lalnaxi ottanut on; maxaeon hän sen täydet
lisesti sille joca lainan andoi, ja wetakön sackoa puolen
sen werta. myös lainan andajalla woima lu-
nastaa sen jällens. Jos petos löytän sen tykönä, joca
osti, pantixi otti, eli lahjaxi sai; andacon sen tacaisin
haldialle ilman lunastusta, ja wetakön sijnä siwus sac-
koa, cuin nyt sanottu on. Sama laki olcon, cosca jo-
cu ottaa lainan toisen nimeen, ja ei woi sitten täyttä,
että se hänen luwallans ja tiedollans tapahtunut on.

XII. Lucu
Talde-ealusta/ eli jongun yaldun pan-

nusta ja uscotusta omaisudesta.

S
1.5.

Os jocu pane toisen taan taldeen, eulda, hopia,
raha,
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raha, eli muuta irtainda calua' paligun sen todistajain
eli ottocon kirjan sen päälle.

2. §. Talde-calusta ja llscotusta omaisudesta,
pita waari pidettaman nijncuin omasta. Jos st yafy*
ne, eli cato hauen kätkemättömydens, eli syyns caut*
ta; maxacon tändellistst. Jos se tapahtu tapaturma-
sta; olcon syytöin.

3. §. Jos jocu pane toisen taan taldeen kijnni-
suljetut, eli sinetillä lukitut arcut, caapit eli pacat, jase cuin wastanotti ei tiedä, mitä nijsa on: taicka jollei
se ole hänelle, cappale cappalelda, waagan, mitan elr
lugun jälken käsijn annettu: Jos sitten se joca talteen
pani, waati enämmän pannens, cuin hän jällens sai;
olcon se cuin wastanotti wapa, cosca han
mata ja wahingoittamata ulos anda, nijncmn han sen
on wastan ottanut. Jos se löytän ricotuxi ja tallelle
pania jotakin caipa; nijn täyttäkön silloin todistailla eli
walallans, cuinga paljon han toisen tygö pannut on.
Jos han sen woi tehdä; wastatcon se jonoa taldeesa
calu oli, caiken wahingon edestä, eli näyttäkön hywil-
la tiedoilla, taicka wannocon, ettei se hänen kätkemät-
tömydestans ja sypstäns tapahtunut ole, taicka ettei hä-
nellä ole sijtä tietoa ja hyödytystä ollut. Jos hän tu-
le sidotuxi, että hän on ehdollans sen tuhlannut; seiso-
con warcän oikeuden.

. 4. §• Joca culutta uscottua calua, eli hywaxens
sitä nautitze ilman tgltem panian suostlimusta; teh-
kön sackoa kymmenen talaria, ja palkitcon wahingon.
Jos jocu myy, pantixi pane, eli hawittä sitä, käykön
sen canfja, nijncuin Xl. Lligusa 4. §. lainasta sanot-
tu m.

s. §. Jos usiammat owat pannet toisen taan,
omaisuttans tallelle, josa heillä caikilla osa on; se ei
mahda jommancumman anomisen päälle utosannettaa,
ellei hän siihen näytä caickein täyttä walda. Jos se
jonga taldesa ealu on, sen toisin ulosandaa; wastatcon
itzecutakin, hänen osans edestä, ja etzikön miestans.

I 5 6.§. Jos
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6. §. Jos st, cuin calun wasian otti, ei tahdo
pitaa sitä pidemmalda tacanans; fanocon silloin ha-
nelle joca,. tallelle pani, että hän mahdais otta sen jäl-
lens, ja ottacon todistuxen sen päälle. Ellei haldia,
vtaomans jallens; stisocon itze catfeii waaran.

7. §. Jos st cuote, jonga kasisa talde-calu oli;
niin pitä hänen perillisens sen edestä lvastaman, ja
alidamall täyden, jällens.

8. §. Jos tallelle pannun calun päälle, tarpelli,
nen culutus on tehty, eli wuoro maxettu sen huonen
edestä, »osa calu tallella pidetän; nijn pitä haldian sen
niaxaman, ennen cuin calu tacaisin annetan.

9. §. Jos jocu parembata tietoans wastan kiel-
da talde-calun ja ustotun omaisuden; sacoitettacon
nijncuin sijna Xl. Lugusa 2. §. lainasta sanottu on.

10. §. Jos jocu usto caluns toisen halduun>cosca se tulen, meren eli wihollisen wallasta wapah-
dettu on, ja se joca wastanotti kieldä sijhen, ja tu-
le woitetuxi, että hän sen petollisesti salainnut on;
rangaistacon colmenkertaisella sacolla, nijncuin war<
cauden edestä.

11. §. Jos calu tuomitan colmannen miehen ta*
ca, st pita waarisa pidettämän, nijncuin muu talde-
calu, ja ei ulosannettmnan, ennen cuin Tuomari eli
Kastynhaldia sen myöden anda.

12. §. Jos käsityömies my», eli pantin pane,
stn cuin häneVä tehtäwäxi, määrätyn palcan edestä,
käsiin annettu on, maxacon wchingon jällens; ja we-
takön nijn han, cuin st joca tietens toisen calun osti,
kumbikin caxikymmenda talaria sackoa.

XIII. Lucu.
Wuorolle-panemiststa ja ottamisesta.

i. §.

jocu wuoro toiselle huonetta, taloa, tonttia,
eli mitä se olis, rahan eli ealun edestä, wissin

ehdon
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ehdon canfia, eli ilman >
%

se pita mafymna. seisoman,
joco kasi raha on sen päälle annettu, eli ei.

2. §. Jos yhtä cahdelle wuorotan; nijn jpifafoit
st, enin ensin wuorui; joco se jälhmäinen enämman
on luwannut, eli ei; ja wetakon st, cuin wuorolle pa,
n>; kymmenen talana sackoa, ja pnlkitcon wahinnon.
Sama Laki olcon sijta, joca wuoroa itzellens stn, jon-
ga hän tiesi toiselle oleman wuorotun.

3. §. Joca wuorolle pane toisen calun, ilman usannan tiedota eli tabduta; maxacon wuoron jacaiken
wahingon; ja wetakon cuusi talaria sackoa.

4. §. Cuinga omaisus maalla, nijn myös hno-
net, talot ja tontit Cauvunqisa,, wuorolle pandaman
ja otettaman pita, croitetan Maan Caaresa. Hewoi-sten, waunuin ja wenhetten palckamiststa wierasten hol-
hoilda, ja mikä Laki on, cosca ne pahetan ja turmel-
lan, on säätty Rakennuxen Caaresa.

XIV. 2um.
Palco Nist st a.

i. §.

«AAlcollista ei
t
pi'bd pestättaman, waan Laurin ia

päiwan walillä; ei myös ennen cmn
waca tieto on, että st on endism palwelluxens ylössa-
nunut. loca sen teke; wetakön kymmenen talaria sac-
koa. Sama sacko olcon palcollisilla joca itzens ennen
poistupa, eli pestata anda.

2. §. Oikia mäaräpäiwä pitä oleman Mickelin
paiwastä samaan aicaan wuotta sen jälken, sekä Cau-
pungis että maalla.

3. §. loca anda itzens pestata cahdelle isännälle,
pysykön sen tykönä, joca ensin pestate; ja maracoil
yhden wuoden pa^can, sille cuin karsij. ! Jos rijta tule
Oikeuden eteen, cumbi ensin pestais, mengön patcolli,
nen cohta palwelluxeen sen tygö, joca asian siellä woit-
ta, ehkä tuomiota wastan weto pannan. JM se tuo-

mio
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tmo sitten ylemmäsä Olkeudesa muutetan; nautitcon se
cuin siellä woitta, caiken wahingon palckion.

4. §. Seitzeman päiwa jälken Mickelin paiwan,
pitä laillisesti pestätyn palcullisen maalla, palweluxeens
menemän, ja Caupungisa colme, eli eninnäkin neljä
päiwa. Ellei se tapahdu, ja isandä tahto pakollisen
Vitåi turwatcon Kästynhaldiaan paickacunnas, joca
cohta anda sen palweluxeen tuottaa. Jollei isända
tahdo handa pita; maxacon palcollinen sacoxi yhden
wuoden palcan. Ellei han woi sackoa maxa, tehkön
ni/n cauwan tyuta, että hän silla itzens lunastais.

s. §. Costa palcollinen on palweluxeens tullut;
nijn tehkön ahkerudella ja uscollisudella ne ascaret, cuin
perhen isandä, hänen eteens cohtudella pane. Jos jo-
cu on laista ja wastahacornen; st ojettacon ensist hy-
walla, ja sitten cohtullistlla huonen curituxella. El-
lei hän sittekan tahdo itzens parandaa; ajettacon ulos
palwelluresta- ilman passita ja ja olcon
palckaans paitzi. Ei mahda trengi eli pijca pitä arc-
kuans mualla; euin siellä cusa he palwelewat.

6. §. Jos palcollinen carca ilman päastökirjaa
ennen määrä paiwaä; nh'n olcon perhen isän-

nälla woima tuoda händä tacaisin, nijncuin Maan
Lugusa 7. §. Lampuodista sanottu on,

ja pysykön palcollinen palwelluxesans oikiacm mäara-
päiwäan asti ilman palcata. Ellei perhen isända tah-
do sitä pitää palweluxesans, yjjy andacon palcollinen
pesti-rahan tacaisin, ja wielä nijn paljon tygo, cuin
hänelle palckaa luwattu oli, perhen isännälle yxinans.

7. §. Joca wiettele palcollistn toiselda, wetäkon
nijn hän cuin sekin joca itzens sijhen wälicappalexi an-
da, kymmenen talaria sackoa cumbikin.

8. §< Ei kenelläkän olco walda hyljätä palcolli-
sia ilman syytä. Joca sen teke; palkitcon wahingon,
ja andacon palcollistlle täyden palcan, ja mengön sifa
len palcollinen toiseen palwelluxeen.

9. §. Jos palcollinen tule sairaxi, nijn tule per,
hen
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hen isännän holhota ja corjata: mitä paranda-
)an ia laakityxen päälle culutetan, mahta isändä hänen
palckans päälle lukea, jos hän tahto.

10. §; Jos palcollinen tahto isannästäns eritä;
ftnocon ylös palweluxens Olemin ja Laurin paiwan
wälillä, ellei se tapahdu; nijn palwelcon wielä edes-
päin, ensiinmäiseen määrä päiwään asti, saman pal-
can edestä, cuin ennenkin. Samalla ajalla sanoeon
myös isändä pakollisen ylös, ellei hän palwelujta
edemmä tahdo eli tarwitze. Ellei hän sitä tee; prtäV
kön sen toiseen määrä päiwään, asti, ja andacon sille,
nijn suuren palcan, emn ennengin.

n. §. Jos perhen-isändä estä pakollista lähte»
mästä pois se nijn.palwelluxens on
ylössanonut, eli kieldä mitä hän hänelle luwannut on,
ehkä hän wastattawasti on andacon ulos
palcan, ja wetäkön paallisexi, puolen sijtä, sackoa, pal-
colliselle yrinäns. Jos isändä on culutuxellanS
pitänyt jongun oppimas jotakin käsityötä, lastu-taito,
eli muuta sencaldaista, sen ei pidä ennen lähtemän,
«uin hän on isändäns käden, cohtulliststi täyttänyt.

12. §. Perhen - isännän ei pidä kieltämän ilma»
si)ytä laillista paastv-kiria; kymmenen talarin sacon
haastolla. Ei hän myös mahda andaa parembat»
päastö-kirjaa, cuin palcollinen ansainnut on; !los hansen teke, saacon talaria sackoa.

13. §. Mitä muutoin tule isännän ja pakollisen
walillä waarin otettawaxi, sen canM olcon, nijncuin
erittäin sijtä säätty on.

XV. Lucu.
Vuinga caupan - yhteys pita teWmän/

pidettamlw/ ja ricottaman.
i. §.

MOs jocu tahto toisen canjrn caupan-phteytta tefybå,
** ja Yhdesa caltppa harjoittaa; nijn pita Uitto sijta

kirjallis
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kirjallisesti tehtämän, ja caicki ne ehdot jotca suositan,
selkiasti. nimitettämän.

2. §. Vhteys-cumpanitten tule wastata caickein
yhden edestä, ja yhden caickein edestä, si/nä canpasa,
cuin cauppa-yhteyden puolesta vaatetan. Jos yhteys-
cumpanit saawat muilda welaxi rahaa eli calua, ja

heistä poislahte; nijn welcamies o,
mans nijlda jällens, cuin jälken jääwät.

3. §. Jos jocu on usconut cauppa-yhteydelle ra-
haa eli muuta, cuin on maxamata, cosca cauppa-yh-
teos ricotan,' ja jocu yhteys-cumpani tule köyhaxi ja

eli pois pakene; cuitengin ne
muut welcapaät maxaman caicki, mitä cauppa-yh-
teys on welcaa.

4. §• Se yhteys-cumpani, joca petoxella, ja o-
man hyödytyren tähden teke toiselle waarytta ja wa-
hingota; yhteys vikeudestans, waicka
cauppa yhteyden maara paiwäna ei ole ulcona: ja ot-
tacoin se toinen osastans ja omaisudestans nijn paljon
cuin wierat miehet, eli Oikeus arwawat wahittgon o-
lewan: rangaistacon myös petollisuden tähden, sen }åU
keii cuin afia voaati.

5. §. Jos yhteyden omaisus ja cauppa saa wa-
hlngott, jommancumman erinäisestä laiminlyömisestä eli
hmlimattomudesta; nijn tayttakön han »vahingon. Jos
st tavahtu oikiasta tapaturmasta, jota ei kengän taida
Mllapain nahda eli carttaa, ennen cuin wahingo on ta-
pahtuNUt; Nijn heillä caikille olcon fijnå yhtäläinen osa.

6. §. Jos yhteys-cumpani tahto panna toisen sia-
Hans, ja itze eron otta, ja muut fijhen suostumat; nijn
olcon hänellä lupa sijhen. Ei wastan hei-
dän tahtoans tunge itzens cauppa-yhteyteui. Sama la*
ki olcon, cosca yhteys<cumpani tahto otta jengiin mumi
caujjans sille osalle, cuin hänellä itzelle on yhteydes.

7. §. Jos jocu tahto eteen-panduna määräpä/-
Mmä, yhteydestä eron otta, eli uutta lijttoa tehdä; il,
woittacon sen todistajain colme euucautta ennen.

8. §. Co-
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8. §. Cosca yhteyden mäarapälwä on ulcona,
ja yhteys-cumpanit tahtowät eron nijn pita i)ti*
dan tarckasti ylöspaneman yhteyden rahan ja calun,
heidän welcans, ja mitä muut heille welca owat: jacosca welca maxettu on, jacacon ja ottacon enkin, d*
sans/nijn pahafa cuin hywäsa.

9. §. Jos yhteys-mies on hatayndynyt anda-
man, caiken caluns käydä welan maxoxi, eli jos hansen,on rickonut; seisocon cuitengin cauppa-yhteys sijs
hen.asti, että'mäara päiwa ulcona on, ja astucon
wetcamies hänen.siaans ia oikeuteens, ellei ne muut
yhteys-cumpanit tahdo hänen osans lunasta.

t
kx§. Jos yhteys-cumpani cuole ennen oikia

mäaräyaiwä' nijn ei mahda hänen lestens ja perillä
fens. yhteyttä ricko.

11. §. Jos st cuole, joca enämmm toimens ja
Wtmdens cuin-sisälle-pannun rahan tähden, yhteyteen
oteltu on; sijnä leffi ja perilliset ei mahda hänen siaans
ja oikeuteens astua, ellei nijn ole, että coco cauppa-
yhteys siihen suostu. Jollei se tapahdu; olcon yhteys
heidän wälilläns,eroitcttu, ja ottacon • pexiUfet hänenosans fyywåiå ja paf)afa, sen Mm, cuin ennen fa**
noM on.

12. §. Coto ja cauppa-yhteydestä laiwain wal,»
wistuxesa, eroitetan Meri-laisa.

XVI. Lucu.
welcaMn pita omaifudens U*

nen welcamiehMens yhtähaawa ylönanda-
man; ntzn myös nijstä/ culN welan

tähden carcawat.
I. §.

kWOs jocu on nijn köyhtynyt, ettei hän woi caiken
i2l? welcans maxaa ;

t
nijn andacon welcamiehelle tietä

hänen tilans, jos hän pyytä pidendämista ja aicaa
maxoon.
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majraon. Ellei he caicki siihen suostu, eli zos han tah-
to yhtähaawa cacken omaisudens heille jattä; nijn etzi-
kön Tuomaria ia andacon cohta sisälle ylös panon cai-
ken omaisudens ylitze, ia mitä hänellä on saamista,
irtaimesa ja kijndiäsa calusa, nijn myös welcans, co-
donkirjat ja raamatut: alekirjoittacon myös ne sillä
kijnnityxella, cuin Perindo Caaresa, ylöskirjoittamise-
sta sanottu on, ja pangon Oikeus sitte caicki ne talteen
ja tacawaarickoon. Sitten cutzucon Oikeus caicki
welcamiehet, uloslyvdyn julistuxen mautta, ja ne tietyt
wiela erinomaisen ilmoituxen cautta, määrätyn ajaxi
selittämän heitäns sijtä wapaudesta cuin welcapäa etzi,
ja nijstä perustuxista cuin hän silloin sisälle anda: nijn
myös että yhtähaawa osittaman heldan saamistns, ja
sen oikeuden cuin yhdellä toiftn edellä olla taita; ja
tuomitcon Tuomari yhtähaawa sen ylitze.

2. §. Jos welcapäa taita osittaa, että hän on
köyhtynyt meriwahingon, wiholliscn sisälle langemisen,
tulipalon, eli jongun muun wahingon cautta, johon ei
hän itze ole syypää ollut, ja sen alla ei löytä petosta,
eli että hän on wietellyt hänen welcamiehens, uscoman
hänelle calua eli rahaa; coetelcon sen ja ol-
con welcapäa silloin wapa heidän tygöpuhestans, chkä
hänen tilans sitten paranis } perinnön, lahjan, palwel-
luxen eli hänen käsitöidens cautta; ja ottacon welca-
miehet sijtä omaisudesta, cuin welcapaä jättänyt on,
maxons, itzecungin oikeuden jälken, nijncuin 17.sa eroitetan.

3. §. Jos welcapäan köyhyys löytän tullen \u%*
lamiststa, pelamiststa, laisiudesta, eli Klgunpitänmt-
tömydestä; nijn wastacon caiken welan edestä, ja
maxacon sen työlläns, eli istucon wangeudes, ellei
welcamiehet muutoin tytyä taida; ja hilloin luetta-
con welan päälle joca päiwäldä, nchacolmattakym-
mendä äyriä; cuitengin nautitcon hän elatuxens wel-
camiehildä, nijncuin muukin wangi, ellei hän tuöl-
häns woi itzens elättä. Jos HäneBä sen ajan sisällä

tygö-
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tygölange calua ja rahaa; nijn mmgön myös ne roar
lan maxoxi. ,

,

*

4. §. Jos welcapää on petollisesti saattanut wel-
camiehiäns ustoman heidän omaisudens hänen käsijns,
ja hän on sen tuhlannut ja warjoon pistänyt; eli jos
hän hawatan monenkertaisesti harjoittanen wieckautta
ja petosta welcamiehians wastan; nijn pitä stncaldai-sen pettäjän asetettaman yhden eaakin cteen, turulla eli
yhteiselle käräjä paicalle, häpemaän cahdexi hetkexi, ja

rangaistaman wmigeudella, wedellä ja lei-
walla, eli tehkon työtä josacusa Cuningan Linnasa; ja
kaykön wiela sillekin hänen cantzans, nijncuin 3. §. sa-
nottu on.

s. §. Jos welcapää carcaa welan tähden; nij»
pttä hänen peränS cohta cuulutettamali. Jos hä»pääse ulos waldacunnasta, ja tahto etziä rauhallista
sisälle - tulo Cuningan tykönä sen cuucauden si-sallä, fen ajan jälken, cuin hän ulcomaalle tuli. Joshän saa rauha-kirjan, ja tapto sen nautita hywärens;
nijn pitä hänen cahdexan paiwan sisällä, sijtä ajasta
cuin han cotia tuli. andaman itzens edes Cuninga»
Käjkynhaldian tykönä, eli Pormestarin ja Raadin la-
himmäisesä Caupungisa, jollei CuninZan Kästynhaldia-
ta sijnä paickacunnasa ole. Ellei hän etzi eli
anna yhden ajastajan sisällä laillista estellä tietä; alkön
ikanäns nautitco rauha waldacunnan pijrin sisällä, ja
tuomittacon poisollesans nifncuin yxi pettäjä, ja hänen
nimens lyötäkön yhden paalun päälle, cuin pettäjitä
wasten joca Caupungisa, on ylöspandu.

6. §. Costa welcapää on poiscarannut; nijn
mahta cohta hänen omaisudens, irtain ja kijndia, ta-
cawaarickoon pandaman, ja sitten ylöskirjoitettaman,
nijncuin i. §. sanottu on. Andacon myös welcamiehet
hänen kirjans ja lucuns selitettaä. Jos welcamiehet
waatiwat, että st ylöspano pitä walalla wahwistetta-
man sen carannen waimolda, täysi-ikäisildä lapsilda,
eli palcvllisilda, joilla on tieto omaisudesta; nijn ol-

K «n
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M he sijhen welcapäät, ia olcon wiela sittekin welcä,
miesten ehdusa,, waatia itze wclcapäätä walalle, hänen
cotla tultuans. Welcamiehillä olcon myös walda,
caikisa paickäcunnisa, cusa he lulewat hänellä jomun
omaisudcn eli saamista olewan, andaa Cuningan Kä-
siynhaldian cäutta, nijden perän julkisesti cuulutta.
Jos jocu sala sen cuin hän tietä itzens olewan hänellä
wetca; eli hänen omaisuttans olewan hänen- tykönäns,
I'a.ei anna sitä ilms'sen ä>an sisällä, enin hänen etcens
maärätän; maxacon sen cahdenkertaisesti.

7. §. Ellei welcapäa tule j'ällens cahden cm*
kauden sisällä, sijtä cuin hän carcais, eli piti itzens
salasa; rnjn mahtawat welcamiehet myydä
Hänen omaisudens, täicka julkisen Uloshuudon cautta,
eli Milla tawalla he omaxi ja hänen hyödytyrexens,
ftn parhaxi löytäwät. Jos siellä on stncaldaisia
omaisutta, joca ei salli nijn cauwan pidettää; nisnkäättäkön se rahaxi, sitten cuin se ylöskirjoitettu ja
arwattu on.

8. §. Caicki ne rahat, cuin welcapään emi*
sudesta sisälle langewat, pita hedelmällisexi , tchtä-
män, sijhen a|]i cuin itzecungilj oikeudesta tuomittu
on. Ellei nijtä rohjeta casipon päälle panna; nijn
seisocon ne yhteisesä taldesa, sijnä paicasa cuin ne
usiammät, eli ne, joiden enin saada tule, sen waol-
ratiomari löytäwät.,

9. §. Costa welcapäa on Cuningan rauhalla
cotia tullut, ja on itzens edesandanut, nijncuin ennen
sanottu on; olcon welwollinen cuuden wijcon sisällä,
sijtä enin hän palais, itzens Tuomarin edesä seliltä-män, jos häil tahto etziä saadaxens caiken omaisudens
welcamiehille yhtahaawa ylönandaa, ja sitten heistä
wapa olla. han sen ajan laiminlyö; älkön nau-
tltco sitä etua eli rauhaa hywaxens: ia tuomitcon
Tuomari asiasa, cuin ennen on sanottu.

XVII. Su*
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XVII. Lucu.
Welcamiesten oikeudesta ja edusta ennen

toinentolstans / welan * alaisen omalsuteen.

MLlei welcapaän omaisus ulotu eoco welcaan, ja
welcamiehet ei taida lejkenans /opia, kenelle hei-

stä etu oleman pitä; eroittacon heidän Tuomari.
2. §. Mitä welcapään omaisuden seafa löyty toi-sen omaa, se pitä ensin eroitettaman, nijncuin taldee

calu, pandu on cauppa-yhteyden alla, taic-
ka myytäwäri, warastettu, ryöwatty, lainaxi eli wuo-
rolle otettu calu; pantixi pandu calu, cosca lunastussen edestä annetan: Cumman- lahja, läriais
muuta Jos se on waihetettu, ja ei tah-
delle; käykön sen cansia nijncuin 16. §. eroitetan. S/t-
-ten nautitcon welcamiehet maxon omaisudesta/ sen jaU
ken cuin nyt sanotan.

3. §. Jos jollakin on irtain pantti kadesa; han
nautitcon sijta maxon ennen caickia muita. Sama oi-
keus olcon myös käsityömichelle waiwan palcan edestä
sijnä calusa, cuin hänen tykönäns jätillä on.

4. §. Jos welanalainen mies on cuollut, ja jo,
cu on lainannut rahaa eli calua hänen hautamistxens,se pitä ensin maxettaman, sitte cuin on eroilet-
tu, josta ennen sanottu on. Sen jälken se culutus
cuin omaisuden ylvskirjoittamiseen cohtullisesti tehty on;
nijn myös waiwaisten osa, joca sadalda talarilda nel-
ja äyriä, omaisuden hinnan jalken; sitten Parandajan

palcka, läkityxet ja elatus sen cuolleen wijmeisen sairau-
den, alla, nijden waiwan ansio, jotca handä owat sij-
nä holhonnet, nijn,myös palweljain ja palcollisten palc-
ka, wijmeisen wuoden edestä.

s. §. Sitälikin olcon talonisännällä oikeus huo-
nen wuoroon, wijmeisen wuoden edestä, ja wijmeisten
colmen euucauden elaturen edestä, sijtä calusta cuin

K 2 huone-
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huonesa on. Ellei talonisännällä ole mitan hänen ca*
lustans sisällä; älkön nautitco parembata oikeutta cuin
muutcan welcamiehet, josta 16. §. sanotan. Sijta ca*
lusta cuin Laiwoisa on, oletan ensin laiwa miesten
palckg, ja sitten Laiwan wuow.

6. §. Weron, kymmenesten, ja caiken muun vt*
lostegon edestä kijndiästä omaisudesta, ölcon myös sil-
la etu samaan maahan, jolle se wero tule, ellei se ole
pidemmälda ollut maxamata, cuin 17. Lugusa Maani»
Caaresa saätty on. Ellei welcapää itze ole maan isän-
da; nijn nautitcon se jolle ulosteco tule saman edun ,'r-
laimesa calusa. Jos Lampuodi on welcapää rakennu-
xell , usiammain eli harwemmain wuoden t*
destä; olcvn sama Laki. Rakennuxisa toisen verustuxen
paalle Caupungisa eli maalla; olcon maan isännällä e,
tu Men cuin sen päälle rakettu o»,. Jos seka Cruu-
nun että maan isännän werot maramata on; olcon
Cruunulla etu.

7. §. Jos follaculla on stnealdainm piMrja, cum
-merilaisa kirjoitettu on, olcon hänellä etu laiwasa, nijn
myus calusa, sitten cuin laiwa-wakt maxettu on, nijn-
euin s. §. on sanottu. Sitälikin laina
ulos, jonga hahdenhaldia laiwan ja calun päälle otta-
nut on; olcon myös sillä nykyisemmällä näistä kirjoista
etu sen wanhemman suhten. Jos jocu laina ulos wa-
raa wuurten töiden, eli muiden fencaldaisten tecoin paal-
le, olcon hänellä etu Wen, cuin sillä tehty on.

8. §. Sitte otetan lasten perindö ulos wanhem,
bain eli helhojain tykönä, ja kirckoin ja waiwaistrn
huottetten saamiset heidän edesseisojains tykönä, nijn,
myös welca Cruunulle ja Wapamichelle, ylöscannosta.
Möscandomiehen tykönä, joca sitten joudui holhojaxi,
eli edeSseisojari, olcon Cruunulle ja wapamichelle etu
sijhen, cuin ylöscannosta eaickein wuotten edestä puut-
tu. hän oli holhojana ja edesseisojana, ennen
euin hän ylöscandomiehexi joudui; nijn olcon lasten,
kirckain, ja waiwaistcn huonein caluille, etu. Jos jo<

cu
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cu on andanut sisälle kirjoittaa hänen omaisudens, en,
nen cuin han holhojaxi ja ylöscandomieheri joudui;
nijn nautitcon sisälle kirjoiturens hywäxens.

9. §. Naiden jälken tulemat ne , joilla owat sel-
kiat welcakirjoituxet, ia joitten welcapaät owat kijndiän
omaisudens eli huonens kirjallisesti vantixi
pannet ja ne samat kihlacunnan Kärajasa,
huonesa julkisesti sisälle kirjoittaa andanet, sijna paica-
sa, Kihlacunnasa,eli caupungisa, josa omaisus macaa,
ja ottacon cukin marons pantistans. Jos yxi pantti
on usiammalle kirjoitettu, ja ellei se ulotu caikille; dlcoi*
sillä etu, joca wanhemman sisälle kirjoituxen osotta.

10. §. Jos jocii on welca-kirjoituxens, eli muun
faatawan welcans, joca on hywäxi tuttu ja laillisesti
wahwistettu, andanut siinä Oikeudesa sisällekirjoittaa,
jonga alla welcapaän kijndia omaisus macaa, ehkä se
ei ole pantixi kirjoitettu; nautitcon yhtä hywin etua si-
sallekirjoituxens jalken ennen muita, jotca heidän saata-
wat welcans, eli pantti - kirjoiturens sitte owat sisälle
kirjoitta andanet.

n. §
e
. Jos usiammat owat sisälle kirjoituxen jaa-

net yhdesä ia samasa kchlacunnan Kärajasa; vlcon tai*
kille yxi oikeus, ehkä yxi on ennen ja toinen jalken, oi-
keuttans walwonut. Sisälle-klrjoituxista yhtenä Raa-
itupa paiwänä, olcon sama laki.

12. §. Ei anna sisalle-kirjoitus etu-oikeutta muu-
Hun cuin kijndiaän omaisuteen, joca oli
silloin cuin sisälle-kirjoitus tavahdui: ei myvs se joca
sitten tapahtu, cuin wetanlekiä cuolluf/ eli hänen köy-
hydens caikille tiettawa on.

13. §. Jos welcamies istu .kljndiäsä pantisa;
nautitcon hän maxons sijtä, lähin nijtä, cuin ennex
nimitetyt owat. ~...■■

14. §7 Waihetns-kirjan ottaissa olcon sitälikinsen tykönä, cuin waihetus? kirjan andanut on,eosca waihctus-kjrja ti hywaxi lueta sildä cuin waihe-
luxen maxaman piti, ja waihehls-kirjan ulosandaja
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silla wälilla on köyhtynyt. Jos waihetus < kirja on hy>
waxi luettu, sa sen maxaja ei woi sitä sitten lunasta >

nautitcon myös waihetus < kirjan ottaja saman oikeuden
hänen tykönans, jos sijta on waari otettu, cuin erit-
täin waihetus-kir/oista säätty on. j I

is. §. Ellei welcapään omnisusulotu
le welcamiehille; nijn andacot yhtäläisesti langeta.mar<
rasta nijn cuin märcasta, ns joilla on yhtäläinen oii-
keus toinentoiftns canha, ja stisocon caswo nijn lujana
cuin pääwelcakin. Waan caswo ei mahda taincaldms
sisä tiloisa, welcamiesten walilla, edemmäxi luettaa,
cuin sijhen asti, cosca welcapään omalsus tuli taca-
waarickoon pannuxi.

■l6. §. Jos omaisutta löoty sitte,, cuin se welca
maxettu on, josta nyt on sanottu; nautitcon caicki,ne
muut welcamtehet yhtäläisen öikeuden, ja puuttucon
heilda samalla muoto nijn! märcasta cuin märcasta.
Sacoilla on wchin oikeus

XVIII. Lucu.
Toimims-michiD ja asian - alaista.

i. §< ■&l
IMOs jocu pyytan hänen "puolestans Mft&2J tekemän ja toimittaman, ja hän suostu sijhen; m
tacon täyden wallan sen paalle, ja pitäkön hän sitten
sijta paarin:"tchkön myös tilm ja lugun sijta cuin
hänen halduuns aunetan.^

2. §. täyden wallqn jalken teke
ja.paatta, st ftiso/on nijn tujana, cuin päämies sen i-

tze vlis tehnyt ja paMänyt. Jos asianajaja Mene e-
demmaxi, cum lMtlelle ustotts on;'palkitcott iye iaiUh
lvahingon. ja'w,etäkön sackoa
ja päämies ölcon Oytöin.y

$ §. Jos toiMitusmies käytta iHenswilpisiele-
waisesti, harjoitta wieckautta handä 'wastan, M-
den wallan annoi,Mtta hänenMaisudensM hywa-

rens,
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xens, laina ulos hänen mhans, eli ottaa rahaa hänen
nimcens; wastatcon caiken wahingon edW, ja rangai-
stacon asian haarain, jalken. Olcon myös "je, jocataV
denwallan audoi, syytöin caikesta,.mlta/toimltusmies
ilman hänen käffyans eli, tahtoans toiselda"lc>inaxi otta-
nut, eli jongun cantzä päättänyt on; ellei nmM taita,
että se on hänen hywäxens,H)tetty< ~

4. §• .Jos iocu on saanut täyden wallan, että
toisen edestä tehdä ja \åtta, ia se joca wallan annoi,saa sijta wahingon, olcon hänen oma wicans, ettei
hän paremmin eteens catzonut. Jos <Mn,ajaja on lai,
minlyömisesta, eli petoxesta, wjcapag!' wahingoh'on>
nijn wetakön sackoa,cum sanottu,w>. ~ ,

s. §. Toimitus-mies nautitcon'cohtullisen waj-
wan-palean, nijnsen asioisa oikeudella culuttanut on. Ellei sijta ole
esipuhetta pidetty, di jos he, ei sowi kestenans; eröit-
tacon sen Oikeus.

6. §. Jos toimitusmies on welaxi,andanul>MlZ-
miehen omaisuden ja calun sille, joca' cunniäUiseLla
rehellisen Ziichexi tuttin,. mutta sitzey tu/e njiFMyha-
n', ettei "hah. woi sitHjällens mnM; "°NN älkön toi-
miAflnfeS dfeö silloin ellei
Hän erinomasta maxo sijta saa, että Han sencaldaises
tilas waaran edestä seiWÄahH.

7. §. Jos jocu M"paällens ottanut, että wissin
Mn sisällä jotan toisenf,edM.teW?M
luonut sen ,paätörehen,ftatta,...KHlMäM®,
Cunmgan palwelluxen, el» sairauden/omain ascareit-
ten, eli muun laillisen andacon sen pää-
miehellms nijn aicaisin tietä, että,han taita joygMM'-
sen siaan otta: sitten olcon asianaiaia ftytöin, .cosca
han sijtä ajasta tilin teke, cuin toimitus hänellä oli. ?

8> §. Jos päämies cuole; nijn 'lehkön toimitus/
mies tilin ja lugun hänen perillisillens, ja olcon sitten
toimituxesta eroitettu, ellei he muutoin keffenäns sowi.
Jos toimitusmies cuole, ja jää jotakin welca; nfj.n
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wastatcon hänen perillisens nijn cauwas cuin hänen w
maisudens ulottu.

9. §. Ivca tahto toimitusmiehen toimituxen päal-
le puhua; tchkön/en laillisesti, wuoden ,'a yön sisällä,
sen jälken cuin hän toimituxestans ercani, ja lucu ja
tili tehty on haneldä, eli hänen perillisildäns, jos hän
cuollut on. Jos laillista estettä on; nautitton saman
ajan sen jälken.

10. §. Jos jocu on pois olewa; ja jotakin edes-
tule, josa ei hän ole taitanut toimitusmiesta nimittää;
niin mahta hanm suculaisens, eli ystäwans hänen ede-
stäns puhua ja wastata, costa hän, jos nijn waadi-
tan, on pannut tacyuxen, että pois olewa on sen hy-
wäxi ottawa, cuin hän tehnyt on. Ellei pois olewa
siihen suostu; täyttäkön hän, joca ilman täyttä wal-
daa toisen asian päallens otti, eli hänen tacausmiehens,
caiken wahingon, cuin sijta sturais.

Nahategon Mari.
l. lucu.

Vlttasta Jumalala wastan/ ja luopumu-
xesta sijtä puhtasia Ewangelimnln opista.

1. §.

SOca aicomuxesia, sanoilla eli kirjoituxilla, laitta
ja pilcka Jumalala, hänen Pyhä Sanans ja
Sacramentejä; olcon hengens rickonut. Josse tavahtu aiattelemattomasti ja picaisudesta, ja han

catu; wetäkön sackoa sata talaria, fa rucoilcan rieo-
zens julkisesti Seuracunnasa andexi. Jos hän sitä te-
ke toisen erän; tehkän kahdenkertaisen sacon. Joca ei

woi
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woi sackoa maxaa; karsikon rumnillans, nijncuin Ran-
gaistus Caarefa sanotan.

2. §. Jos fotll teke pitämistä Jumalan palwelu-
xen. Jumalan Sanan ja Sacramencein canla, malt*
tamattomasta mielestä; wetäkun sackoa wijsikymmen-
dä talaria.

3. §. Jos jocu luopu meidän oikiasta
liumin opista,, .ja anda itzens erhettywaiseen, M an-
na itzens ojendaa; nijn pita hän ajettaman ulos wal-
dacunnasta, ja älkön nautittu perindö, eli asujameu
oikeutta Ruotzin Waldacunnaft, ellei hän saa Cunin-
gan armoa, ja tule tacaperin, nijncuin 7. Lugusa 4.
§. Perindö Caaresa sanottu on.

'

4. §. Jos sisä- eli ulco-mainen mies, julista tt*
hettywaisen « sijtä, waroituxen jal-
ken, lacka; ajettacon myös se ulos waldacunnasta.
Jos hanett luulons on stncaldainen, että oikian uscon
tunnustuxen Opettajat ei ole sijtä yhtäpitäwäiset; kch-kön sen can§a, nijncuin Kircko-säänD asetetan.

11. lmu.
Noituudesta ia talcauxesta.

SOcainen cuin edesans pitä noitumista, ja wahino
goitta toista ruumin eli omaisuden puolesta, ja

täysillä perustuxilla Wen woitetan; olcon hengens vie*
konUt. Jos jocu saa sijta nwleman: -nijn pitä mies
teilattaman, ja waimon pää poislyötämän, ja hän
sitte lawosa poldettaman. Jos jocu on andanut iwiV
ban sen tehdä, eli auttanut sitä täyttämän; olcon f>
ma laki.

2. §. Jos joeu edesans pita ennustuxia, lucupa-
rannuxia, eli muuta taicansta; wetäkön sackoa ensim-
maisen kerran kymmenen talaria, eli enämmän, nel-
jaänkymmenen tahtiin asti, sen jcklkm cuin ricos on,
eli istucon wangtudesa wedella ja leiwalla. Jos

K 5 hän
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hän teke sen toisen kerran; wetakön caxikertäisen sacon.
Jos jocu etzi neuwo eli parannusta lucuparandajain, e-
litietäinen tykönä; tehkön sackoa wiisi talaria,-eli e-
nammän, cahtenkymmenen nijycuin riMon, eli karsikon wangiutta wedellä ja leiwälla.

111. Lucu.
Kirouxista ja Sabbatin ricofesta.

1. §.

WLOs jocu puhke ulos waloihin ja kirouxiin luma-
xs> lan palwelluxen alla; tehkön sackoa nel/achmmen/da talaria, eli istucon wangiudesa wedella ja IMMH.
Jos jocu sen teke'istuwan Oikeuden cdesa; olcon sucko
puolda wahembi. Jos st tapahw ilkiwallaisndestal) eli
pahasta tawasta, cocourisa, kwuwisa eli juomasiasac,
eli julkisesti yhteisillä mjiUa ja päicoilla; wetäkön sacköa
wijsi talaria joca eralvä' cuin handä sentahden Ockeu--
desa kaytetän. Jos jocu wanno muutoin picaisudestk
ja mielen malttamattomudesta; wetakön sackoa yhden

han colmannen erän, eli usiamman, sen
cantza löytan; tehkön sackoa wijsi talaria ennen
sanottu on: ja langetcon naista sacoista, puoli edesan-
dajalle, waiwaisille. jocu teke wäaran
walan; sijtä- eroitetan Oikeudenkaymisen Caaresa. -r .

2, §. Jos lapsi-ikäinen wanno; st pitä wan-
hemmilda eli isaflnaldä witzoilla curitettamau, sen jal-
ken cmn ikä eli paha sisu on. Jos, st tapahtu usiam-

pandacon jalca-puhun kircon owen tygö. Jos
wanhemmat laiminlyöwat curittaa lapsians kirourista;
tchkön fackoa wijsi talaria.

3. §. Jos jocu ylöncatzo sen yhteisen Jumalan,
palweluren, nijn ettehän harwoin tule Kirckoon Sun-
MMdaina ja Jos han sijta on waroi-

'ttzttu, mjncuin Kircko-saanösa sanotan; tehkön sackoa
kymmenen talaria. Jos jocu pidätta perhens pois
Kircosta, nijncuin sanottu on; to sama laF.

4. §. Jos
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4. ■§• Jos jocu tule juowuxifa Kirckuon, eli sij>

hen cusa Jumalan palwelus pidetan, eli muutoin siels
la teke sorina ja tehkön sackoa wijsicol»
mattakymmenda talaria.

s. §. Jos »ocu Mvuxijch eli ripittamätä., mene
HERran Pyhälle Ehtollifelle: eli,, sitten cuin han
Papilda, Kircko - säännön jälken on waroitettu, sieldH
itzens pois pitämän;, wetakön sackoa wijsikiMmmdä
talaria. ■'■>■:■ im

6. §. Se cuin teke jongun ricoxetl Sunnmdai,
na eli kellon neljän lyömän wälilla aa>
mulla, ja yhdexän tehkön sackoa kyny
menen talaria Sabbatin ricoxesta, ja teostans erittäin.

7. §. työtä, eli käsi-tecoa näiden
päiwäin paalla; Ahkön sackoa kymmenen talaria Sat>
batin ricoxesta, ellei se tapahdu omari, eli toisen häti*
tarpeexi, joca ylöslljckamistä ei sallia taida.

8. §. Rihcama-camiot, eli muut puodit, ei pi-
da Sunttundaina ja luhlapäiwinä awattaman, myy-
misen tähden: Ruoca ja juoma mahta myytäa hatw»
tarpexi, sitten cuin.Jumalan on ohitze< %\«

kön kelläkän olco walda näinä päiwinä cauppaa. tehdä
<aiwvis>ieli muisa alunsa. Jos jocu ricko naisä,tiloi-
sa; maracon sackoa Sabbatin ricoresta>,- arin. sanotM
oii Sama facko olcon; jos \wx matcaa eteens om,
maalla eli caupungisa eli maalla, ennen cuin
Jumalan palwellls on lopetettu, cuin h*,
Wmsey eli wenhen fijhen wuoro; tehkön-sackoa rpijsi M-
«Dnin Jos jocu on matcalla; astttacon- itzens luma>
lampalwelluxeen fijhen Kirckoon,, cuin tien wieresä on.-

"i IV Lucu.
tvaldacunda wastan.

»K witimi 1. §.

MM!jM canda nurja kilpe Waldacvnda wästan,
'W'ch.teke jötäkinMakiwallaista tpöta Waldaeunnan

Cunin-
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■—o—»————»-—«II I ■ II 11 ... ■««——^Cuningcm ja Hcrran, Trotnmgin, eli heidän Lastens
paalle; ell tule sijh.cn woitetuxi, että hän juonittele jo-
takin, taicka sisä-eli ulco-maisen miehen canffa, Cunin-
gasta ja Waldacunda wastan, heidän wahingDxens ja
lurmioxens: eli pyytä pettä Waldacunnan Alamaisia,
Maata eli Cansa, Sotajoucko, Linnoja, Warahuonei-
ta, Laiwoja, ja muuta sencaldaista; nijn p.itä hänen
ja caictein cuin hänen cantzans samasa juonesa ja aieo*«nuxesa ollet owat, oikia käsi poishacattaman, päa
poislyvtamän ja he teilattaman, ja heidän irtain ja
tijndia omaisudens, käytön Cruunun alle. Jos ei he
woi wahingota tehdä; olcon cuitengin hengens, cun<
«ians ja omaisudens rickonet.

2. §. Jos jocu yllyttä eli edeSautta stncaldai-
sta petosta, kirjan, neuwon eli awun «autta; olconsama laki.

?. §. Jos jocu tietä stncaldaisia petollisia.' juo,
ma hanckeisa olewan, ja ei nijta poispoifta; .nijn paljo
«uin hän taita ja woi, eli aicanans ei ilmoita; olcon
myös saman rangaistuxen alla.

4. §. Jos hänellä ei ole niitä perustuma, joilla
hän uscalda taitamansa sitoa sen wiallisen tecoon eli ai-
«vmuxeen; nijn pita hänen caikella cawahtamisella, ja

personan nimittamätä, andaman Cuningalle
zoUeculle hänen wircamiehellens, rehellisesti tietää,
taicki ne asian haarat, cuin hänelle tietyt owat, että
«vaara ennateltää ja juonittelemus tiedustettaalmahdais.
Jos hän sen laiminlyö; rangaistacon sen jällen, cum
hänen ricoxens coetellan olewan. Jos HD nimitta
jongun wissin miehen ja se ei taida sijhen-sidottaa;

»angaistaeon nijncuin asia ja asianhaarat owat.
5. §. Jos st, joca ustottu hn tietämän Eunin-

gan ja Maldacunnan sqlaisia neuwoja
nijsä astöisa j joiden päälle Waldacunnan wMioitzemi-
nen ja waarattomus on perustettu, nijta eli
jos jocu ilman luwata ja suostumusta, anda, niitä kir-
jyja ultzs, jytca hänen stncaldaisisa asioisa M OOO-

desa
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Vesa pitämän; seisocon saman rangaistujen cuin Wal-
dacunnan petoxesta sanottu on.

6. §i Jos jocu otta lahioja eli andimita wie-
ralda herraudelda, edesauttaxens hänen hyödytystäni
Cuningan ja Waldacunnan parasta wastan; olcon
rickonut hengens, <a sen cuin hän naulinnut on. Jos
Cuningan wircamies muutoin otta lahjoja eli andimita
wieralda Herraudelda, ja ei ole ennen, eli eohta se»
jälken, andanut fitå titta, ja saanut siihen Cuninga»»
lupaa cunnians jawircans paitzi, jarlckonut st»
cuin hän saanut on.

?. §. Ei mahda jocu alamainen Waldacunnasa,
andaa itzens pidettäa, nijncuin sanansaattajana wieral,
da Herraudelda, eli olla wieralle sanansaattajalle <rn>uf>
linen, nijsä cuin hänen toimituxeens tulewat;
Zos jocu ricko tata wastan; ajettacon ulos Walda,
cunnasta, ja cadottacon sen oikeuden ja edun, cum
Ruotzin alamaiselle tygo tule.

8. §. Jos jocu pyytä, eli muille itzens aldixi an,
da että eli salaisen juonittelemuxen
cautta, sisälle Kattaa, ylostuottaa eli, edesauttaa yhtH
pijrittämätöindä yxiwaldiaista hallitusta Waldacunnas
fa; eli muuta hallituren muoto, cuin sen, jongaWal-
dacunnan Säädyt wahwaxi tehnet owat; rangaista-
con nijncuin waldacunnan pettäjä, ja olcon rickonut
hengens, cunnians jq tawarans.

V. Lucu.
eiitö/ ioea yäpiällisesti pnyu Funlttga-

std/ eli Hänen ja Waldacunnan Neu«
wonandajita wastan.

i. §.

SOca hapiällisesti puhu, eli kirjoitta, jotakin Cu,
ningasta, eli Trotningita, eli sitä wastan. eum

Seurajaxi hallituxesa selitetty on; ftn pää pita pois-
b)otäman.

fcS. loea
"4
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2.:§« Joca soima Cuningan ja Waldacunnan

Neuwonandaille, yhdelle eli usiammalle,, wiran tähden,
sitä cuin h«dän cunMns päälle Ui), ia ei woi fita to-
dexi taytta; olcon mnös hengens rickoimt. Jos jocu
puhu, eli kirjoittaa heistä, sitä cuin muutoin häwälse-roäinen on, wirasa jaiviran tähden; rucmlcon julkisesti
Mdexj, .jawetakvn sackoa wijsisata talaria. ,

Vl. Lucu.
Metelin nostainisesta ja cap?nasta.

1. z.
kehoitta ja yllvttä yhteisen cansan tottelemat-

•>») tomuteen Euningasta eli sitä wastan, joca Esi-
Hvallan puolesta toimittaa ja käffe; olcon hengens ricko-
nut. Jos sijtä capina nouse; olcon hucannut sekä
hengens että tawarans.' "

2. §. Jos miehet cocowat itzens yhteen, ja aset-
tawat itzens Cuningan, eli hänen Kaffynhaldians ka-
styä lsastan; nijn rangaistacon päämies, cuin ennen
sanottu on, jet nijsta muista otettacon, arwan jalken,
joca kymmenes mies pois hengelda, ja rangaistacon ne
jäljelle olewaistt cumbikin neljällakymenella parilla raip-
Pa-witzoilla eli cuucauden wangiudella, wedella ja lei-
wallä. Jos jocu on sijna tegosa wähemman osallinen;
rangaistacon asian haarain jalken.

3. §. Jos se tule tapetuxi „ jolla Cuningan kasiy
oli, eli se joea tahdoi capinata hillitä; olcon tappaja
rickonut oikiau kätens, ja lyötak.on hänen pääns pois
K nijn myös caicki ne, jotca sitä cuollutta
hosunet ja lyönet owat. Jos capinan nostaja tule ta-
petuxi; maatcott costamata.

4. §. Jos jocu käffe. sotawake ylös lickeelle nou-
astman, ilman Cuningan kastya Neuwonandajain
neuwon cantza; eli coosa pita sitä sotajoucko joca coto
luwan saanut on, sillä täyttäxens wahingollista juonit-
telemista waldacunnan turwallistttta, eli sen asuwai,

sten
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M wapautta wastan; nijn ei pidä kenengan hänelle
sima tilasa cuuliaisen oleman, ja ulcon hän rickonut
hengens, cunnians ja omaisudens. lus wihyllmen
lange äkillisesti sisälle maahan, ja ei taita Cuningan
kastya odottaa, nijn mahta tosin sotawaki totjumisexi
nostettaa; cuitengin tehtakön se cohta Cuningalle tiet-
täwäxi.

5. §. loca pätzasa aicomuxesa ylvsajattele, eli
ymbari nmacunnan hajottele walheita ja waäria huu-
toja, jotca costewat turwallisutta, eli
saatta sillä mattaan yhteisen metelln ja capinan; olcon
hengens rickonut, eli rangaistacon maanculkeudella,
'raippa -witzoilla, eli wangeudella, sen jälken niin n-
cos son.

VII Lncu.
Waarista myntajista.

MGs st lyö waäraä myntia/ jolle myntäminetl uf-
Sai; "comi on, olcon cunnians ja hengens rickonut, ja
taDttakön wahingon omaisudestans. Jos jocu muu
Mies lvö eli waiaa waarää myntia; olcon, cunniatoist
ja rangaistacon neljällakymmenella parilla raippa-wu»
tzoilla, eli cuucauden wangiudella wedellä ja leiwälla,
ja tehkön sitten työtä colme ajastaica Cruunun linna-sa eli pajasa; maxacon myös wahingon, jos hän jon-
gun sillä on pettänyt. Sama laki -olcon sille, zocasijhen neuwonut eli auttanut on; nijn että teco sijta on
tapahtllnut.

2. §. Jos jocu uloscaupihs sitä myntiä, cuin
hän tietä wäärän olewan, ehkä hän ei ole mynttämi-
seen neuwonut eli auttanut; tayttäkön wahingon, ja

«rangaistacon wangcudellä wedellä ja leiwällä, taicka
raippa-witzoilla, eli witzoilla, sen jälken cuin petos on.

3.8. Jos jocu tule wäärällä myntillä petetyn,
ja waicka hän sen hawannut on, anda sen sitte toiselle

ulos;
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ulos; rangaistacon wangiudella asian haarain Men,
ja maxacon wahingon.

4. s. Jos jocu leickele «ynttiä, mitä lajia hi>
wäns, eli sen muutoin yhdellä taicka toisella tawalla
petollisesti olcon cunniatans paitzi, ja ran,
gaistacon neljallatoistakymmmella parilla raippa-witzoil/
la, yhdellätoistakymmenella parilla witzoilla, eli usiam-
Malla, taicka wangiudella wedellä ja leiwällä, aiwa»
fen jälken euin ricos on, ja maxacon wahingon.

VIII. kum.
Sijtä/ loca petosta tete toisen nimesti fa

waärtnkäyttä sen ia muiden klrjoltulia.
1. §.

SOs jocu petollisesti kayttä CuninZan nimeä eli si-
nettiä itzellens hywitxi, eli toiselle wahingoxi; ol-

«on cunniatoin, ja rangaistacon snnä siwusa, mies
eahdellaneljältakymmenellä parilla raippa-witzoilla, ja
waimo ihminen neljällacolmattakymmenellä parilla wi-
hoilla, eli neljäncolmattakommenen päiwän wangiudel-
la wedellä ja leiwällä; ehkä ei sijtä phtäkan wahingo-
ta seuraa. Jos se tapahtu CuningaN Käjkynhaldian,
eli wngun Oikeuden nimeen, eli sinetin cantza; olcon
myös cunniatoin, ja rangaistacon mies cahdexallatoi-
ftakymmenellä parilla raippa-witzoilla ja waimo neljal-
lätoistakymmenella parilla witzoilla, eli cuudentoistakym-
menen vaiwän wangiudella wedellä ja leiwällä. Jos
he Mä itzellens calua eli rahaa; seisoconmyös warcan oikeuden alla.

2. §. loeainen cuin waaräfi teke Oikeuden tuo-
miokirjoja, muistokirioja eli kirjoituxia, eli Cruunun
lastoja ja muita tecokirjoja, jotca yhteifexi hyödytyxexi
ja ojcnnuxexi owat; rauta caulasa yhden
paalun eteen, ja rangaistacon työllä Cuningan Linnasa,
<li warustuxesa wissit wuodet, eli caiken elinaicansa,
uljneuin teco on.

z.3. 2c<
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3- §' Jos jocu ulospyhki,'ttygopane> eli muutta
tvistn nimen eli eli muulla tawalla waaraxi te-
le kirjoja, lastoja, käsikirjoituxia

, lähetys-kirjoja ja
mllita mamatuita,.eli ricki repi ja. pultta nijtä, ja kir-
joitta toiset siaan, silla wahingota tehdaxens' okon ouw
niatoin ja tehkvn sackoa neljäkymmenda talaria, maxa-
rvn myös wahingon. Jos hän,sen teke wiran, toimi-
tuxesa; wetakun caKertaisen sacbn.

4. §. Jos jocu awa toisen miehen lahechs-kir,
jan, luke eli anda toisen lukea, ilmoitta ja uloshajoit,
ta sitä cuin kirjoitettu on, ja etzi sillä hänen wahingo-
tans ja hapiaans, jota st coste; wetäkön sackoa caxi-
kymmendä talama,, eli enämmän, ja olcon sijna siwu-sa cunniatoin, jos moisen ansaitze.

IX. lucu.
saflnaimlsesta.

I. §.

SOs mies eli waimo luopu hänen laillisesta awio-
puolisostans, ja anda itzens wihkiä toisen cantzajoca naimatoin on; olcon se caxnainut hengens ricko-

rnrt, ja st joca ei ennen nainut ollut, rangaistacon nel-
jallakymmenellä parilla ra«ppa-wiMla, colmellakymme-
nella parilla witzvilla, eli cuucauden wangiudella we-
della ja leimalla; jos sen edellisen awioskästy hänelle
ennen tiettäwä oli. Jos ei he ole itzens stcoittanet toi-
nen toistns cacha; tehkön st caxnainut sackoa cahdexan,
kymmendä talaria,,, ja se toinen neljäkymmendä talaria.

2. §. Jos laillisesti nainut', mies eli waimo fit>
la itzens toisen can§a; wetäkun st nainut sackoa cuu-
sikymmenda talaria. Jos he stcoittawat, itzens kihla-
Mlstn jälken toinentoistns cantza; nijn, rangaistacon st
nainut neljänäkymmenellä parilla raippa, witzoilla, col-
mellakymmenellä parilla witzoilla, eli cuucauden wangiu-
della wedellä ja leiwalla. Sama rangaistus olcon;
jos st, joca Tuomarilda on,, selitetty jongun puolisoxi,
>mnft L anda
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«nda wHkiä itzens toisen cansia. Jos st toinen on
siitä ' tietänyt; rangaistacon colmella parilla colmatta?
kymmendä raippa -witzoilla, cahdexalla parilla toistakiM
wonda witzoilla, eli cahdenkymmenenpniwän wangiui-
della, medellä ja leiwallä.

, '. I
V Qttnt

Secoilnjrefta järjettömckn wondo-
cappaldcn caysia. .^

MAOcamen cuin stcoitta itzens eläimen eli muun jar-
tSm> jettömän luondocappalen cantza; ftnIpaa -pita
pois lyötämän ja hän lawosa ,ppltettaman, surmatta-
con myös sama elaitj'.ynna„ja,ptzMttacon.

2. §. Jos jcaj,ei.taida PdotM itze tecohon,
waan löytan olleen atconmxesn K walmisa sen-
culdaista cauhistusta täyttämään: nijn pitä hänen cau-
la-raudasa teFeman njötä plwlm wuotta, eli enärn-
män, asian haarain jälken. •■

Xl, 3ucu.
Murha-p°lV°sta.

MOs jocu ehdollans pistä tulen Cmingan sumw}
Linna» ja Warulwxen) Utow; Svuti tfymm)

Wnw- huonen, Asct - huone», rfi muun sencaldaisen
paalie; sen Mia käsi ja pää lyyMm wois, ja poltet-'
tacon hän lawofa; täyttäkö»'moös wahmgon, jos haii
mi; locainen cuin fichen kasse, nellwo di awullinen
on, uijn että teco sijta tapahtu; seisocon saman rau-
gäisturcn.

2. §. Jos j«u aicomuxesta sytyttä walkian toi-
K» taloon, ja poltta sima ylös huonetta, yhden cli u-

siam.
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siamman; sen pää lyötäkön pois, ia maxettacon wa-
hingo hänen omaisndestans. Jos Ihmisiä sijna sisällä
pala, eli.tule cuoletetuxi; niin olcon murhan -poltaja
sijna sironsa oikiaa kättäns paitzi.

z. §. Jos jocu pahasta sisusta sytottä walkian
mctzän, elo-auman, Heini-suowan, eli

olkl-ri>tta,n päälle, jotta caucana talosta oivat; rangai-
Mcon neliälläkymmenella parilla raippa-witzöia, col-
mellakymmenellä parilla witzoia, eli yhden cuucauden
wangiudella medellä ja leimalla: palkitcon myös wa-

4. §. , Jos murhan-polttaja sijna työsä käsitetän;
rangaistacon colmella colmattakymmenella parilla raip-
pa-wihoja, 'cahdexallatoistakymmeilella parilla witzoia,
t\i

c
cahdenkymmenen paiwän wangiudella wedella ja lei-

wallä, ehkei sijtä yhtään wahingota tapahduis.

XII. Lucu.
Murbasta ja julmista sisu-töistä nijden

päälle/ cmn el taida warjella.

sUOs mies eli waimo siirma toisen waijywaiscsti sa
«> salaisesti »„-tulcon muchaian paa pois lyödyxi,
mies teilatuxi, ja waimo lawosa p^oltetuxi.

2. §. Sama laki olcon,si<tä, »ocatappa lapsi-
ikäisen, nuoremman cahtatoistakymmettdä ajastaica, eli
jongun macawan,. uiwan, kylpöwcm,, eli sen, cuin
sencaldaisesa tilasa eli toimitnxesa en-, ettei han itzens
wariclia ;faiba. Jos jocu lyö eli haEvoitta händä;
sacotcttacon cahdeickerMlststi.

3.'§. Jos jocu otta toisen kijnni wakiwallalla,
repi ulos silmät, eli lyö ulos hambaita, leicka pois
kielen, nenän, eli muun- jäsenen; olcon henaens ric-
kornit.

\ 2 Xlii. Lu-
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XIII. LlltU.
Itzens-surmajasta.

-.§.

O»Os jocu tappa eli surma itzens; nijn mchta senxa> ruumis sildä, joca sen löyta, soimamata ylösoteta
taa, ja erinans laffettaa; jos Tuomari sitte coettele,
että hän tahdollans itzens on hucannut; nijn pita sen-
'caldainen itzens-surmaja metzaän wietamän teloittajalda
ja maahan caiwettaman. Jos st löytaan pään-hei,
coudesta, raiwoudesta, eli muusta sencaldaisesta tusca-
sta tapahtunen; nijn mahta hän muilda ihmisildä pi-
deldää ja haudattaa.

2. §. Jos jocu taita sen hengen pelasta, joca i-
tzens hirttänyt on, eli muulla tawalla itzens hucata tahto,
ja ei handä pelasta; rangaistacön äsiän-haarain jalken.

3. §. Jos jocu lövty macawan cuollunna, ja ei
cucan tiedä cuinga han huckunut on; st mahdetun cun-
nialliststi haudattaa. Jos hän jumqlatoinda elämä-
kerta on pitänyt; nijn pandacon Kircko-aitaan erinans.

4. §. Jos nijn, taita, tapahtua, että st jpca i-
tzens hucata tahto, ei saa sijtä cuolcmata; rangaista-
con wangiudella,ryedellä ja leiwalla, raippa- witzoilla
eli witzoilla, asian-haarain jalken.

s. §. Jos jocu petollisesti tunnusta, että hän sen-
caldaisen työn tehnyt on, joca cuoleman-rangaistujen
ansaitze; olcon fa\m laki.

XIV. 2ucu;
Wanhemmitten/ lasten/ weljein ja siM

ten tappamlststaz nijn myös/ jos jocu lyö'
eli nimittele wanhembitans.

j. §..
,

JROs isä, eli äiti, ehdollans ja wahwasta neuwussaKsj tappa lapstns; eli jos lapsi tappa isans, eli äi-
<*& JIIX "ns;

164



Pahategc»! Cäarl. 14.15. £uctt.
tms; mies waimons, eli wainw miehens; lyötakön
pois oikicl käsi ja paa, mies teilattacon, ja waimo la-
wosa poltettacon. Jos jocu tappa isä-eli äiti-puo--
lens: appens eli anoppins; appi -eli anoppi -puolensa
esscka jos ne tappawat lapsi-puolens, eli weli
cli sisar, toinentoisens; nijden pitä pää pois lyötämän,
mies teilattaman, ja waimo lawosa poldettaman.

2. §. Jos lapsi fis oma isans, eli äi/ians; W
con hengcns nckunut, eli rangaisiacon
nellä parilla raippa -witzoja, colmellaknmmenella parilla

eli yhden cuucanden wangiudella wedellä ja
leimalla, asian - h aarnin jalken. Jos' jocu lyö isä - eli
aiti-plwldans, appens eli anoppians, appi -eli anoppi,
pnoldans; wetakön sackoa sata talaria.

3. §. Jos lapsi langetta häwäsiys sanoja isää)'
eli äitiä wastay; rangaistacön colmecolniattakymmenella
parilla raippa -witzoillä, cahdexallatoistakymmenella W
rilla w>hvlllck, eli cahdenkymmenen paiwän wangnidcl-
ln wedellä ja leiwallä. Jos se tapahtu pnoli wanhem-'
bia eli appe, taicka anoppia wastaii; wetakön sackoä!
wijsikymmendä talaria. Rucoilcon myös caikisa naisa
tlloisa andexi julkisesti.

YV 'Viirit-' vlllsil

IsanMn 'tli tappamisesta/ yo-
sumijesta ja lysmiststa; nijn myös luwat-

lomista simolsta heitä.yftstan.
' ' 1. §..« i A

OUOs pakollinen ehdollans fappa, oikian)isandäns, eli
»» cmandäns; olconkacens japaans rickönut, ja tul-
con paällistxi mies teilatuxi jawaimo lawosa poltetuxi.

2. §. Jos jocu aicomuxesta 'hosu ja lyö isandäns
eli ehkä he cuitengan ci saa ttjra cuolema-
ta; rangaistacön cahdellaneljattäkymmenelln parilla raip-
pa-witzoil!a, neljaliacolmattakymmenella parilla'Mtzoil-
öföo L 3 la,
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la, e!> ncliälicolmattakymmenen paiwan
wedellä ia leiwällä. Jos se tapahtu picaisudesta;
irnn rangaistacon c<'>hdexa!latolstakonnneuellä parilla raip-,
pa-w!>,!)il!a, neliallä parilla ,to<sta,kymmendä witzoilla,,
eli cuildentoistaknlnmenen, paiwan wangiudella/ wedel-
la ja, loiwallä.

3. §. Jos palcollinen he-ita nimittele; wetäkön,
sackoa -nelakertaisesti si« wastan cuin faija luwattomi-
sta ftnoista, asetettu on.

4. §. Jos palcollinen asetta ihens heitä waffan'
nhcauxella, d\ ylöncatze sanoilla eli käytöxillä; rangaista-
an wangiudclla wissixi ajaxi, sen jälken cuin asia on.

s. §. loca tappa esimiehensä ftn cuin on pandu»sannan siaan \ andacon hengen hengestä, mies
taron ja wanyo lawosa ■

6. §. Jos jocu !ir> esimiMns eli sitä cuin <Vsannan siasa en; wetäkön neljankertaisen sacon.
7.8. Jos joci», heitä mmittelc; wctäkon colmi-

kertaisen sacon. Uhcanxesta/a solwaistuxesta; wetäkön'
sackoa wijsi talaria-, eli enämmän, nijncuin asia otv

8. §. .Nyyttari, Soltati, eli Puosmami, W»lyö, eli solwaift Rusthällaritans,. eli Ruotu - fofonpofe
caans, eli hänen waimoans, eli lapsia, taicka palcol-
lisiä, beidän wanhemmittens elj;iHndäns tähden; ol-
con cahdenkertaises saeos, ja mc&atita wahingon.

0. §. Caikisa .ncnsci asioisa ,pitä sen wicapään,
julGsti rucoileman andexi, cosca ei hanelda,hengeo/
fffn -

>

'

XVI. Lum.
Lasten-murhasi a.

<

I. §.

MOttw, joca luwattomasta stcannuxesta rascqxi tu-
«EP le, ia sitä «i ilmoita ennen synnyttämisen aitaaritze synnyttamisesä, ja sen iälken pane
sifians MUNq hanelda picä pää pois lyotämän ja hqn
, »1 lawosa
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lawosa poldettaman, edesanda sikiän cuollun-
na syndunen, eli kesimeraistn olleen. Jos se cohta e-
destvimitetan, ja coetellun otlcn . eli jos ei
löyta jotacuta wäkiwaldaista merckiä sen päälle; nijtt
mngaistacoi! äiti witzoilla' wangiudella cli työllä; kär-
sikön Myös sijhen tygö luwattoman secannuxen edestä.

2. §. Jos sencawainen portto on saanut keffene-
raisen' wca wahingollisesta' langemisesta, eli muusta ta<
paturckästa tapahtunut on, ja ei ole pannut sikiata pij,

waan cohta ilmoittanut, ia täitä osotta syyn
keffensDnnyttamiseen,/ niin rangaistacön ainoastanö lu-
wattoman secannuxen edestä.

3. §. ! Jos pomo teloitta eli ulosaia sikiäns; ol-
con hengens-rickonnt. Sama laki olcon Da, joca
sijhen neuwo <a auttaa.

4. §. Jos jucu on pyytänyt ulosaja sikians, eh-
ka ei sijta vhtan sw'aicutusta seurannut ole; wetakön
sac/Ha sata talaria, eli karsikon ruumillans.

fi §. - Jos' poWo beitta sikians ulos kedolle eli
cuialle, nijn että se näljästä, wiKista eli muusta tapau-
xesta cuole; olcon hengens-.rickonut. sikiä henqis
ylosotetuxi mt% tuuttikärst Wta, t-erweydms puolesta <

raugaistacon portto witzoilla. - ,Jos.ei ft"saa sijta \ya*
hmgota; kärsikön cliitengin wangiuden wissin ajan paal-
le, asian haarain jalken. .; ■

XVII Lucu.
SurmamMa myrkyllä/ ett muulla

tawuUa.

M Ocainm cuin sunna^,toisen myrkyllä,- f.
>#. eii lnuulla stncaldaisella; stnpäa pitäpois lyötä-,
man, mies teilattaman ja mainio lawosa poldcttaman.
Jos ci cuolema sencaldaisesta surman tarjosta seura;
otettacon cuitengin wicapäaldä hengi. $ ««

&o£ , S 4 2. §. Sa-
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2. §. Sama Laki olcm siitä > njjwa yhdellä tmA

ka toisella tawalla myOitta jotaön, niitä ikänans se
olla taita,,sijnä aiwmuxesa ctta silln. wsthiiigoitta jota*
cuta hengen eli tcrweyden puolesta. ■■ t .

3. §. Jos jocu on walmstanut myrckya, .\otaau.
ta.sillä surmataxens, eli ,os, hän on ollut farnafa neiw
wosa, elityosä osallinen: olc,on myös hengens rickonnt.
Jos hän ennen, kiinni otetan cuin hän on woinnUt,,
täyttä pahan tahtons, wetäkön sackoa sata talaria,eli
karsikon ruumillans.

r
4. §. Alkon yxikan, ehkä cuca hän olis,, roMc»

muydä »otacuta niyrcfnä, waan uscottawalle
M waimollc: ~os,tftisiy. tapahtu; wetakön sackoa wiisi-
kymmeudä talaria. Jos Mä on.wahmgota tapahtu/.
imt; säcon alainen.

XVIII. Lucu.
Kircko-rauWa ja OikeudenkapmiD'

rauhasta.
KROcaitzella pita oleman rauha'tiellä Kirckoon ia Oi-
*s> keuteen mennesä'ja sieidä palatesa/ joco hän tulo
smasta, michen, huonesta. loca silloin ha-
nen tappa, eli lyö hänelle mustaneman, eli werinaq«
man, costaxens hänelle; se- ja caicki m, zotca hänen
cantzans samas tahdos ja tegös olit, owat rickonet
Cuningan walan, 'ja'sen rauhan, cuin Cuningas on
wamipnut.pitMns alnmaisillens.,,

2. §. 'Jos ei fcdn\ t# sencaldaista wahmgota,
euin sanottu on; waan turmele eli muutoin wahingoit-
la hänen juhtans eli caluns, ricki repi hänen astns,
tembo eli IIM, eli jotacuta muuta sencaldaista tecöa
teke, josta hänen aicömuxens laitaan coeteldaa;
maxaem wahingon>, oja olcon cahdenkertaifesa sacofa
tappeluxen tähden,:, Qlcon myös neljänkymmenen tata-
un facko rauhan ricoxesta.
',»V :t i 3. §. Jos
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Z. §. Jos Ijooil wetä eli paljan miecan
wihasta, ■■• fircofa ■ Jumalan palweluxen alla> eli eufol
Oikeutta pidetän, ja teke silla wahmgvta; olcciti;fien*
yens rickonut. Stfflto tappo tapahtua hacattacow sijnH
fiwusa harien oikia katens>pois. Jos.ei hän woi wa-
hingota tehdä; wetakön sackoa caxi sata talarin
hän siellä jongun päälle tautta muulla tawalla, lyöden
ja hosuen, olcon sama sacko. \mhn

4. §. Jos jocu nyhki eli lycki toista wihaisesia
mielestä Kirco<a Jumalan palwelurm alla; tehkon sac-
koa sata tahtia. 1 Jos se tapahtu silloin cmn ei lu-
malan palwelus päällä seiso; eli jos joclr toru ja riitele.
Kircosa Jumalan palweluxen alla; olcon sacko puolda
wähembi. Jos setehdan mualla, ,cusa Jumalan,pal-
welus pidetän, ja Sellracunda on olcon sama laki.

5. §. Jos jocu kiucustaweta weitzen eli miecan
toista wastan, eli lyö händä Kircko-aidasa, cosca hän
mene Jumalan palweluxeen tt cli sieldä-Ohte, eli Kärä-
jä siasa, joco hänellä Käräjä asia on, eli ei; wetakön
sackoa wijsikymmenda talaria. : . ,Jos.sijhen tule mu-
stanema eli tverinaarma; nijn han on Cuningan wa-
lan,rickonut.

6. §. Jos jocu otta toijen tien-,omain asiains,
ja toimitustens. tähden, cosca han,, taicka Kirckoon ; j$
Oikeuteen mene:,., eli sieldä palaja: ja siellä hänenpäällens täytetän, eli tappelus tule nijden wälille picai-
sudesta, eli se, että toinen
on Kirckoon, Kärajään eli Rliaoikilpaan aiconut; sil-
Mi rangaistacon
ningan wala ricottu. -»*£~UV

°7. §.' Costa jocu' ■ sowitutt ja
sacotetun asian päälle, M cestaxens sille, joca hända
wastaan Oikeudesa todisti,,^eli.sentatzden-, että han siel»

asians händä wqsta.q,n»«warjeli, tappa, !zhaawoitea>
lyo mustaneman, eli werinaarman; silloin M hän, ja
eaicki'ne,, jotca hänen caMns samasa ja
ti)ösa,olit,,Cunmgan walay rickonut.
.il, L 5 8. §. Jos
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8. §..• Jos iocu lyömisellä jet hosumisella randa
tåtta imi gun Tuomarin eli muun Cuningan wircamie<f
hrn päälle wiran toimituxesa, eli sentähden hänelle co*
pnf ofcon Jos hän.tappa hänen;

m»os edelläpäin hänen oikia kätens vois h loS
foeu häristä eli-uhca händä, eli anda hänelle fyåpiållii
fiä' sanoja; tehiön sackoa wijsikymmenda talaria, eli e-
nämman, sataan talarijn asti, nnncuin rieo? on; ja a-
itocon anderi. Jos nifanåt käywat anvon ia cunnian
pMe; tchkön sackoa cabdenkmaiM, ja olcon cunnia-
toin. > Idcci ei woi sackoa maxaa; rangaistacon wan-
t,nMla wedrllä ja teiwallä, eli raippa - witzoilla, eli
MUU». Jos'•«{■ st tapahdu wiran tähden; rängai-
siMu/'Nijncumitaki, muutoin woipi.

VW Jos locir rohkene lyömisellä ia'hosumisella
miden"päalle carata, heidän wirasans/ eli wiran tah-
lM, jotca Cuningan/ eli hänen wircamiestms eli-r £itf*
kenden asioita kaywat; niin hän on rickonut Sumnaaft
Mlän. ?m beidän päällens uhcaurilla, eli häwäi-
st!>s'Millä" Mdän; maracon se, joca sen teke, kym-
nimen talaria sackoa. Jos st tapabtu yhteisesä wfM
paicasa; tehkön sackoa caxikymmenda talaria. Jos lyt

asioifa tekewät wäkiwalda, eli wnäryttä,
sanalla eli työllä; olcoU facko cahd«tkettainen sitä wa-
stan, cuin muutoin sijnä asiasa asetettu on.

AIA. iUIU.
\a niistä/jot-

ca wanM warjelewat/ eli päastäwät.
./. i. §.

MOcainen cuin ricko ,CMingan wangihllonen, wan-
«B gia ulosauttaxens- Hi laina.fijhen caluja ja
la;eli)w'sriele jongM pahantekian nijiä wästan> M
M tNWät'^handa kijnni - ottamaan, niin että han sen
cautta pois paasto el, Wstä wangm ehdollans inalle:

.z eli

170



pabateflou Ceacu to-'2o. Ittä». i?t
el, yhdellä, taicfa foifdln : ccwaiube!in mitta hända u-
tcö; sen pitä wetämän ictcfoa sata talatia. '..

2:
e
§. Jos >ocu otta !va!!g!!i .nijldä,

jotca hauen fijnni * ottanet mw\t ja Kallella pitäwat, es
li wangiuteen, el, Oikcudni eteen, eli tuomittuun mn,

»viemän pidäis; ■ ql.con Cmunaan wMn
iKfoiiuf Jos hän haawoitta heitä, eli lyö mustane-
man-eli werinaarman; ni>n on hän ja cörcftVne cunl
ha.en canj?a"s taydesä neuwosa ja samasa työsa M,

rickonut.
3r §• ■. Jos päästä wangin malle lait

mmlssönnsstä, eli kätkemättömydestä; olwn wircaans
paitzi< ia rnngaistacon sijna siwusa sacolla,
la, työllä eli raippa-witzoilta, nijncuin laimiplpöminen,
eli myös sen pois-paäsnen ricos on.

Koto-rauhasta ja ryöwydestH.
i. §. .

SNOs jocu aiwotulla mielellä; että tehdä wahingota,
jö* mene cÄtla tvifen t»gö, hänen cartanoons eli huu-
neisijn, joco ne stisowat sisällä, eli ulcona pibasta, ja
owat hänen umans, eli haurlla luwan cli wuown
ecuitta, eli jos han mene toisen eli laiwaatl>
olcon se wuowttu eli oma, ,a tappa siellä isännän itze,
hänen wäkens eli maiamiehens' nijn pitä hänen, .joca
ftn teki, ja caickein nijden, jotta siänen cantzans sama-sn tahdosa ja työsa olit, o>kia kattaans ja
waillä oleman. Jos han| muuta wahingota teke, haa<
woilla, mustanemilla, eli werinaarmoilla' rangaistacon
Cuningan walan ricöxen edestä, enin edespäin fanoratt. 1
Sama laki olcon sijta joca samancaldaises aicomises
carca iongun päälle,, tiellä eli cadulla, ja aja handä
taca,toisen miehen huoneseen, taloon eli aluxeen, jo-
honga hän pacons »tta, ja siellä händä wahingoitta,
oli heittä taicka ambu hänen,perääns, nijn että st

i • sattu
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sattu sitten cuin han pihaan, huoneseen eli aluxeen
tullut on.

2. §. Jos ei yhtäkään wahmgoo tehdä talosa,
huonesa el, aluxesa, waan jocu tule wedetyxi, eli pa-
cotttuxi sieltä ulos wäkiwaNalla, ja hänen päällens f>
tm stncaldainen ricos tehdän; olcon sama laki.

3. §. Jos se joca cotona on, ulos huonee-
sia, talosta, taicka aluxesta, costa han siellä suojas
olla taita, ia saa wahingon; eli >os st wahingoitetan •
joca suojelustansa siellä etziä tahto, ennen cuin < han fuv
ne pääsnyt on; nijn ei ole Cuningan wala ricottu.

4. §. Jos yxi eli usiammat, mene cotia toisen
tygö, ja tahtomat hänelle, eli m'lie cuin hänen talo-

wahingota tehdä, waicka ei he mi; nijn
tehköön itzecukin cohdastäns, neljäkymmendä talaria
sackoa, coto-rauhan ricoxesta. Jos ne myös lyöwät
jotakin ricki, eli turZyelewat; waMon wahingon.

?. §... Jos,wu. tule. toisen tygö, hänen, huone,seens, tmMn3)'U'alm'eens, ia tapahni tappelus acki-
tuitusta nijden walillä; sijna ei ole Cuningan wala
eikä coto-rauba ricottu: jos ei nijn ole, että hän.
ne pois wlhoifans, ja Maja sitten täyden aiwmuxen'
tan§a wahingota tekemän, ja sen täyttä; coctelcon aiU
tengin Tuomari ajasta ja asian-haaroista, jos st mah-
ta sen äckituitun alle luettaa.. .

6. §. Jos jocu heittä, toisen miehen huoneseen,
taloon eli alureen, kiwen. corennon eli muuta, wahin-
gota silla tehdaxens; tehköön sackoa wijsi talaria. Jos
sijtä tule haawoja; tchkön sijhew
tygö haawoittamisen edestä, nijncuin Laki sano.

?.,§. Jos jocu kijnni-otta, köytti eli sito jon<
Zun joca ei ole syyhyn woitettu, ilman ilmeistä paha-
tecoa, jonga tähden han kijnni-otettaa ja wangiuteen
pandaa mahta; hän on Cuningan walan rickonut.
Jos jocu otta toisen wakiwallalla, omasta eli toisen
miehen huonesta, catulda, tieldä eli mualda, ja poiß
wic wastoin hqnen wangiuteen, eli muuhun

paickaan;
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paickaan; olcon sama laki, ehkei Hän mitan wahingo,
ta tehnyt olis.

8. §. Jos focu kiduttaa toista, waatiaxens.handasen cautta tunnustuxeen josacusa silloin on myös
Cuningan wala rictttu; ja tehköön hän sackoa ilman
M cahdenkertaisesti, haawoista, jos nijta sijna tule.

9. §.''Jos' jocu ryöwä ja tayde.lla wakiwasalla
vtta toiselda hänen huonesans, talosans, laiwasans,
ravulla eli tiellä, jotakin, mitä ikänäns st olla taita,
mamman eli wahemman; otettacon pois hengelda.

io. §. Jos jocU mene toisen miehen puutarhaan,
joca suljettu on, ja otta hedelmita wakiwallalla, ja
tahto isända eli hänen wäkens sitä warjella: jos sil-
loin tappelus tule nijden wäl,itla>. fq isändä eli hänere
wäkens Aa haawan, mustuneman, eli wermaarman;
sijna.'dn Cuningan wala ricotiu' Jos he faawat
muun' wahingon; olcoon cahdenkertaises sacos, ja coto-
rauhan ricvxesta! wetakön sackoa neljakymmenda tala-
via, nijncuin ennen sanottu on. Jos tappo tapahtu;
otettacon pois, .oikia käsi ja hengi.,

n. §. Jos jocu taidais pahudesta, eli itzewaldal>
sudesta ja tuimudesta, maahan hacata, turmella, eli
monella Muodolla kelwottOmaxi tehdä toisen miehen he-
delmiä candawaisia puita, eli sencaldaisia, jotca talona
caunistuxexi istutetut owat; täyttäkön, wahingon arwio,
miesten sanan jalken, ja wetaköön sackoa wakiwallan-
teosta joca puulda kymmenen talaria.

12. §. Jos jocu, ilman oikiata packoa, wäkisin
maahan repi, eli turmele toisen miehen rakennuxen, eli
pysty-aidan; wetaköön sackoa carikymmenda talaria, ja
riucu-aidan edestä, kymmenen talaria, maxacoon myös
wahingon. Jos jocu muutoin ricko eli repele; saco-
tettacon, nijncuin Rakennus Caaresa eroitettu on.

13. §. Jos jocu aiwotulla mielellä mene ja teke
wahmgota talonpojalle, eli hänen waellens, cosca hetyötä tekemät, pellolla, nijtulla, eli muilla hänen tihi*
xillans: eli jos jocu aja pois jongun hänen saraaldans

ja
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ja tiluxeldans, toisen miehen samalle, j'a teke Janellesiellä wabingota; wetäkon sackoa neliakymmendä wla,
ria wäkiwallasta,, ja haavoittamisesta, olcon cahden-
kertainen sacko. Jos jocu wakiwallalla ricki-hacka eli
turmele toisen peldo-aseita, calan-pyydoxia, eli muita
camia min hänen työhöns tarwitaan; wetakön sackoa
eapikyminenda talaria, /a maxacuon-wahingon.

14. g. Jos jocu, on ottanut sisälle toisen miehen
eläimen pcllolda, eli nijtuldq, ja se tule, jonaa eläin
oma on, ia otta sen wakiwaljalla jallens; tehkön cax«>
kymmendä talaria sackoa. Jos hän sen sala poieotta;
sacotettncon, nhncuin Rakennus Caaresa sanottu on.

XXI. Lucu.
Ztzteisestä maa - ja tie-rauhasta.

'f£k&s jocu lyö itzens rnöwamäan, maalla eli wedel-
•»»Mä., maalla taitfa Caupungifa, joco hän ryöwä
wahän eli paljon' nijn pitä hänelda ja caikilda ni/ldä,
jotca hänen cansians samasa tahdosa ja työsä olit; oi-
kia käsi ja pää poislyötämän ja he teilattaman. Jos
he jongun päälle carcawat, »a ei woi paha tahtoanstäyttä; olcot cuitengin hengcns rickoneet.

2. §. Jos jocu tekc petollisia walkeita, eli ylös,
paue,Mlcka johdatuxia eli meriwijttoja, että sillä exyt-
taa ja anda tila haaxirickoon; rangai-
stacon cahdellaneljättakymmenella parilla raippa-witzoja,
wnift'a ei mitään wahingota tapahdu. Sama laki olcon
siitä jo.-a samancaldaisesta aicomuxesta poisrepi, eli y-
lösotta' oftttajat eli meriwijtat meren careiida eli ran-
nuilda, eli täyttä »a tucki oikiat pur/e ja wenhen wa»-
lat, \åimå eli wirroisa; laictacon mnös caicki endisten
tilaani iallms. Jos wahingota ja haaririckoa tapah,
tn; jootäkön hamil caulans pois ja hän teilattacon,
ja wayinao muMaibu hänen omaisudestans. Jos j&
en lainnnlyö pläspitaä johto walkeita ja nijtä wiritkä

aiiiaU
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p«f>atcgon. Caäri. atu SLvlcu. ■m
Malla ajalla, wetäkön sata talarla sackda ja palkitcon
Mchinaon. Jos tapahtu aicomuxefta; ranga>staco»
nijncuin ennen tasa §. sanottu on.
Ni I 3. §.' Jos jocu teke wakiwalda nijlle, fotca HM-
xiricon kärsineet owat, ja cuoletta jongun; se lyötakm
Murseaxi, ja pandacon sitte teilin ja pyörän päälle, ol-
con myös rickonut eaiken irtaimen calunsa. Jos jwt
nijtä ia pahoin rundclc -otettacon pois
bengeldä, ja hänen irtaimesta ealustans ottaeon Cu-
ningas puolen M'-asianomainen toisen puolen.

„4. §. loea sytyttä tulen randaUndunem ' oii
maalle ajettuun aluxeen, josa wäke eli ealua'sisällä on;
bfeen sekä hengens etta irtaisen ealuns rickonut, ja näuf

asianomainen ensin fåoden wahingons palkion
såm waldoimesta ja kijndiästä omaisudestans. Jos
joeu ryöwä' iota'km'randaunduneesta, eli maalle ajetu-
sta aluxesta, enämmän eli wähemMn, nijn cauwan
cuin alus wäki läsnä on, eli. icalua/corjata tahto; nijn
teilattaeon, ja wahingo palkittacon,. min, sanottu on.
Sama laki" oletin nnsta, joten neuwollä- ett työllä aut<
taneet owat.

t Warcaudesta raudan istuneesta aluxesta,
eroitetan sijna 4,2. Lugusa.

s. §. loca ryöwä tulipalosa, wedenhädäsa, eli
cusa wihollinen ahdista, eli euft jotakin, muun waa-,
ran edestä eorjattu ja autettu on, eli ruton ja lijckus
waifen taudin aieana, paljon; hän on ric-
kunut ockian kätens,. hengens ja waldoimen omaista
deus. Wareaudesta nåifä tiloisa, säätän sijnä 42.
Lugusa. ) '

,

6. .<§. Jos joeu wäijy toista, cusa ikanäns ft o-
lis, tehdäxens hänelle wahingota hengm eli jäsenen
puolesta, ja haawoitta hänen, eli lyö hänelle, mustane-
man el, werinaarman; nijn hän on Cuningan walan
rickonut. Jos hän ceke jungun muun wäkiwaldaiscntyön panolle'eli hänen calullens; tehkön säckoa rauhan
ricoxesta ,a tegostans earikertaisesti, ja maxacon wa-
hingon.

.?.' ' 7. §• Jos



P<chmOoKs<saari. » 22. SLitcu.
7. §.■ Jos jocu carca toisen paalle yhteisellä tiel,

la eli cadullq, lyömisellä ja hosumisella,' eli hacka ja
rickimurta matcamichen ajocalut; tchkön sackoa neljä-
kymmendä talqria rauhan ricoxesta ja tappeluxesta lain

maxacon myös wahingon.
8 §. Jos jocu pora ja,luihcst,- elkiwallaisudesta,

yhteisillä teillä, caduilla ja cujilla, eli jolleculle sanoilla
eli muulla Wvalla, rauhattomutta teke; wetakön sackoa
wijsi talarin,, puolen edesandajylle.. ja toisen puolen
waiwaisille, ehkei yhlän wakiwaldaisutta ja wahingota
tapahtunut ole.

9. §. loca purca, eli turmele yhteisiä sildoia,
cnkista peniculman patzaita, eli peniculman kiwejä, e,
li muita tecoja, jotta yhteisexi hywaxi,
eli caunisturcxi, ylöspandut owat; maxacon sackoa
neljakymmendä talaria ja wahingon jallens.

AÄII. xttCif*
Waimotvaen - rauhasta.

sUOs jocu wakisin otta waimo-ihmisen, ja wasioin
a»J hänen tahtoani täyttä vahan himons, ja laillisesti
jlihen sidotan; olcon han hengeens paitzi, jawaimo fyy-
töin. Ei mahda myös yxikän waimo-ihmiselle sitä soi-
mata, neljänkymmenen talarin sacon haastolla. Jos ei
han woi paha tahtoans täyttä; tehköön cuitengin sackoa
wäkiwallasta sata talaria. Jos han sijna tapetaan;
maatcon costamata. Jos jocu pita lihallista secannusta
hvnrun waimo, ihmisen canj;a, eli sen, jvca ei ole täyt-
tanyt cahtatoistakymmendä ajastaica; olcon sama laki. I

2. §. Jos waimo -ihminen on wakisin maattu,
jauhan ei, cohta sitä tiettawaxi tee, eikä canna senpäällä lahimmmfesä Kihlacunnan Käräjasa, eli yhden
cuuoauden sisällä Oikeuden edesä Caupungisa; nijn äl-
kön hänellä sitten olco walda, wäkiwallan ylitzc walit-
ta, jos ei han laillista estettä osota.

3. §. locai-



pahategon T«art. 93.23. K.ncu.

3. §. locainen cuin wakisin otta ja poiMie toi-
ftn miehen waimon eli morsiamen, mastoin hänen
tahtoans; olcon hengens rickonut, waicka |an ei olis
handa maannut. Jos macaminen sijhen tpgö tule; ol-
con myös rickonut caiken irtaimen caluns.

4. §. Jos jocu poiswie wakisin kihlamattoman
pijan eli leffiwaimon; olcon rickonut waldoimen omai-
sudens, ja rangaistacon wiela paauistxi yhden cuucau,
yen wangiudella, wedella ja leimalla. Jos hän sen
macaa, mastoin hänen tahtoans; olcon hengens ja ir-
taimen caluns rickonut, cuin sanottu on.

s. §. loca haucuttele eli poiswie waimon mie-
eli tyttären isans eli äitins tyköä, taicka nij-

den tykoa, jotca heidän siasans öwat; wtåUn sackoa
sata Malaria, eli enämman, eli karsikön ruumillans,sen jalken cuin ricos on.

6. §. Sijta calusta cuin caikisa naisä tiloisa ri-
cotan; ottacon Cuningas puolen, ja sen toisen puolen
asianomainen.

7. §. Jos jocu taopa sen waimon, cuin han tie-
ta rascasna oleman; siwa otettacon vikia käsi ja hengi
pois. Jos han lyö händä nijn että sikiä sijta huckan-
du; tehkön miehen hengen sacon. Jos ei hän
sijta tietänyt, että hän silloin rascasna oli, cuin han
hällda löi; lisattakön hänen haawa sackons
kymmenellä talarilla.

XXIII. Siitti.
Nijden rangaistuxesta / fotca Knnmgan

walau rlckowat.

WOcainen cuin Cuningan walan ricko, mies eli
*& waimo,.Caupungisa taicka maalla, wetäkön sac-koa sata talaria, ja olcon cunniatoiu. Jos sijna ta-
pahtu tappo eli ryöwys; olcon oikian kätens ja hen-
gens rickonut. Jos jocu toisen erän ricfo CuninZan

M walan;
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pahategon Caarl. 2;. »4. £.ucb.
walan; tchkön sackoa caxi sata talaria. loca ei woi
fackoa maxaa, rangckstacon sen jälken, cuin Rangai-
stus Caaresa Jos st cuin Cuningan walan
ricku, tule samasa tyvsa tapetuxi, haawoitetuxi, eli lyö-
d«)xi; nijn olcon mitätöin, caicki se euin hän saa.

XXIV. Luen.
Muusta taposta.

i. §.

WOs mies eli waimo fongun tahdollans, ja
t£& ilman oikiata hengen hätaa; andacon hengen hen,
Zesta, ja alkun sijnä auttaco sowindo, eikä asianomai-,sen esirucous.

2. '§. locainen cuin kaffe toista tappamaan, sei-socon, saman cuin hän itze vlis tapon
tehnyt; otettacon myös sen hengi, joca tappoi.

'3. §. Jos jocu anda itzens palcattaa toista tap--
paman; lyötäkön ja teilattacon nijn hywin se
.cuin tappoi, cum myös st, joca palckais.

4. §. Jos jocu woitetan andanexi neuwm tap-
poon, ja st stn cautta on tapahtunut; eli että hän on
kiinni pidellyt sitä tapettua ja awullmen ollut: taicka
osuttanut tappajalle paickaa ja tilaa tappaxens: M
nannut sijhen mieckaa eli muuta asetta: eli toimittanut
jongun sinne, cusa hän tiesi sencaldaisen waaran ha*-
nen edesans stistwan; nijn pitä sekä hänen että tappa-
jan, hengelda pois- otettaman.

5. §. Jos usiammat acki rijdas owat candanet
kättä stn cuolleen ja sijtä hackauxesta, pistosta
eli lyömästä, cuin hänen Mllens löytän, taitan selkiä-
sti coetella, cuca heistä cuoleman-haawan andanut
6n|; nijn otettacon häneldä hengi, ja ne muut tehkön
eukin cohdastans, täyden eli puolen miehen-hengen sa-
con, sen jälken cuin asian-haarat owat.

s. §. Jos hc caicki owat yhtäläisesti hosunet eli
lyöneet sitä cuokttta; nijn pita nijlda caikilda hengi o-
tettaman. 7» §. Jo,
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Pahatego» Caari. 24.25. L.ncu.
7. §. locainen cuin wiha- mielestä syöxe tli §tiu

tå toisen wirtaan elijärween; taicka caton paalda, ra-
kennuxelda eli muulda corkeudelda alaslyckä, nijn että
hän sijtä saa cuoleman; andacon hengen hengestä.

8. §. Jos jocu ilman packia, wihasta uloswetä,
weitzen eli miecan, taicka wiritta pyssyn, eli nosta muu-
ta ajetta toista cohden: pistä, hacka, lyö eli ambu
handä cohden, ja toiseen nijn, että han sijtä
saa cuoleman; kaykön sijta, nijncuin muustakin mieli-
taposta. Jos ei wahingota tapahdu; wetäkön cuiten,
gin sackoa caxikymmendä talaria, cahteen osaan, €u*
ningaalle ja Kihlacunnalle, eli Caupungille.

9. §. Jos jocu lyö toista kiwellä, cangella, puul-
ta, seipäällä, saumalla, kädellä, eli muulla, nijn että
hän sijtä cuole: eli tarttu toisen curckuun eli caula-lij-
naan, nijn että hän kiristy; andacon hengen hengestä.

10. §. Jos caxi toinentoistns tappawat acki-rij-
dasta: eli jos he heittämät wirtaan eli
jänveen, alas rakennuxelda, caton pääldä, eli mual-

he molemmin sijtä cuolewat; maatcon mität-
tömänä, ja haudattacon heidän mumins eri-paickaan
Kircko-tarhasa.

n. §. Ulosmanamiststa campaus-tapelluxeen, ja
taposta cuin sijna tapahtn, on erinäns säätty.

xxv, Sttcu♦
Jos tappaja eli pahantekiä tapaan/

cosca hända Wni-otta tahdotan.
i. §.

MOs eli muu pahantekia asetta itzens wa-
«V stuxeen sitä wastan, joca handä kijnni-otta ja
wangita tahto, eli carcamifesta estaa, ja silloin tape,
tuxi tule; maatcon mitätöinä.

2. §. Jos tappaja, eli st cuin hengeas rickomt
on, muulla tawalla, ja ilman wastustaiVaista tått*
tapetan; nijn tehdän hänen edestäns sackoa, sata ta-

M 2 fotfa
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laria Cuningaalle, ja sata talaria Kihlacunnalle eli
Caupungille.

XXVI. Llttll.
Kuinga tappaja pita rangaistaman/ coscapacoon ja wapatlle jalwollle pääsnyt

ou/ eli syitä sijhen on/ että hän
hcngens pltnä mahta.

r. §.

ZUOs tappaia carcaa ja tule wapaalle jalalle; niin
*»* tutkicon Tuomari cuitengm taposta tuoreen työn
paälla. Jos ei tappaja etzi Cuningaan rauha, kirjaa,
yun ja wuoden sisällä: eli jos han saa raudan,, ja ei
tule edes estetöinna sen ajan sisälle, cuin hänelle rau-
ha-kirjasa eteen pandu on; nijn tuomittacon rauhatto-
«axi ylitze coco Waldacunnan, ja caickein sen alla o-
tervaisten Maacundain: ja maxettacon hänen omaisude-
stans täysi miehen-hengen sacko, colmesata talaria.

s*';§* Jos han tule edes Cuningan rauha, kir-
jan päälle, ja cuole, sitte cuin han asiaan langetettu
on, ja ennen cuin hänen paiwans ulcona on; nijn ma-
xetaan hänen omaisudestans täysi miehen-hengen sacko.

3. §. Jos Cuningas, eli hänen Tuomionshal-
dia coettele tappajan työn olewan sencaldaisen, että
han mahta sowittaa asianomaisen, ja hengens pila;
nijn märacon sackoa sata talaria Cuningalle, ja sata
talaria Kihlacunnalle eli Caupungille, ja asianomainen
namitcon sen cuin hänelle luwattu on. Jos tappaja
«iole ennen cuin han asianomaisen sowittanut on, nijn
marettacon hänen omaisudestalls tapsi miehen hengen
sacko.

4. §. Jos jongun päälle nijn kaydan, ettei hän
taida hengens pelasta, ellei hän tapa sitä joca händä
hengen puolesta ahdista, ja han taita sencaldaisen ha-
tätilän wahwoilla perustuxilla osottaa; nijn olcon caike-

sta
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