
Pabategon»,Caari. 27'. 28. Åuct».'

sta rangaistuxesta wapa, ja se jonga han tapol, maat-
con mitätöina.

XXVII. Lucu.
Salataposta.

i.§.

SOs mies eli waimo löptäan maalla tapettuna, ja
ei jocu tule tappoon laillisesti sidotuxi, yön ja

wuoden sisällä, eli syystä sijtä epäluulon alla; nijn pi,
ta kihlacunnan manttalin jalken maxaman sackoa ftllsalatapon edestä sata talaria: Ottacon CuninZas puo-
len, ja toisen puolen asianomainen.

xxviii. Lucu.
Taposta joca tapahtu syyn cautta/

ilman rneornufto tappaa.
1. §.

jocu lugunpitämättömydesta pane ladatun ja
x3> wiritetyn pystyn, eli muuta pois ty<
koans, josta lapset eli muut wähällä taitamat wahin-
gon, saada, eli laucase ladatun coettelemata sij-
nä cuin wäkee edesä on; eli ambu maalijn seinään, eli
mualle, elicka eläwita ja linduja cohden, sijna paica-
sa cuin hän tietä taita ja pita, että tawallinen on, ih-
misten siellä käydä ja olla: eli heittä sijya, eli pudotta
huoncsta ja rakennuxesta hirren, kiwen, cangen, eli
muuta, ja ei edeltäpäin waroita nijtä, jotca alla owat;
eli heittä jotakin pystyaidan eli caton ylitze, toisen car-
tanolle ja tontille, eli yhteiselle cadulle ja perustuxelle,
ackunasta ja reppänastä, eli ullacosta, josta wahings
tapahtua taita: jos jocu osandu edesa olemaan, ja saa
sijta cuoleman; nijn wedetän, näisä ja sencaldaisisa
asioisa, miehen-hengen coco eli puoli sacko; nijncuin
ricos on.

2. §. Jos jycu sysa, eli, lyö, toista, wihaisesta
M 3 miele-
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pahattgo» Caari. 28.29. Sjxau

mielestä, eli ylöncatzesta, kädellä taicka muulla, nijn
että. hän sijtä maahan ja loucka itzens kiween,
seinään, eli muurijn, että hän sijtä saa cuoleman;
wetakön täyden miehen hengen sacon.

3<.§. Jos (ocu tahto wälttä toisen hackausta,
lyömistä eli hämstöstä, ja sijnä samasa maahan lange,
ja lvucka itzens cuotliaxi; maxacon se, joca sijhen syy,
pää oli, puolen miehen hengen sacon. Jos se tapah-
tu muurin, rakennuxen, eli muun corkeuden päällä,
josa waara suurembi on; wetäkön täyden mies wahin-
gon sacon.

4. §< jocu pacotta to-isen ulos senealdaistenpaickaan, eli työhön, taicka myös semmoisella ajalla,
että hengen waara sijtä on, ja hän saa sen cautta
cuoleman; olcon sama laki.

5. §. loc.a lugunpitämättömästi, leikisä eli ki-
fauxisa, on syy toisen cuolemaan; maxacon sackoa nijn-
euin ricos on, täyden eli puolen miehen hengen sacon..
Jos st cuollut on itze cantza syy ollut cuolemaans; nijn
olcon sacko wahembi; Jota Tuomari coetella mahta.

6. §. Costa epäillys on, jos st cuollut taudista
eli toisen kätten cautta cuoleman saanut' on; nijn an-
dacon Tuomari, eli Cuningan Käffynhaldia sen cuol-
leen ruumin catzeldaa, ennen cuin se haudatuxi tule.

XXIX. Lucu.
Taposta <a mies-wayingosta/ loca enäm-

män tapahtu tapaturmasta/ culn tri*sen syyn cautta.
u §.

SOs nijn taidais tapahtua, että st, joca oikiasa
hengen hätätilasa itzens warjella tahto, eli pyytä

sitä kijnniotta, joca laillisesti wangittaman vita, lyö,
eli ambu händä cohden, eli nijtä jotca hända warjella
tahtomat, ja toinen tule erhetys-syömiseen, ja saa sij-

tä
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Pabattgcm saarl. 29. Jtucw.
tå cuoleman: Jos se coctellan tapahtunen hänen tah-
toans ja aicomustans wastan; tehkvn silloin
man sackoa asianomaiselle^caxikymmenda talaria. Ei
pidä usiambi cuin yxi lyöma eli ambuminen tapatur-
waxi luettaman: Jos usiambi haawa, yhdestä am-
bumisesta eli lyömisestä tule; olcon myös st tapa,
turma. .

2. §. Jos pyssyllä eli jouhella ammutaan maa-
lijn, taickä elämiä eli linduja cohden, sijnä paicastl,
josa se luwallisesti tapahtua mahta, ja cusa ei taiuu
ajatella ihmisiä edesä oleman; eli jos sencaldaiseen paic-
kaan heitetan kiwi, tango, eli mitä hywäns st olis,
ja jocu sijta saa cuoleman: Jos silloin laitaan coetel-
la, että tappo tapaturmasta, ilman hänen aicomu-
Mns ja tahtoans on tapahtunut; tehkön hän sackoa
caxikymmendä talaria, asianomaiselle yxinäns. Sama
laki olcon sijtä joca ambu eli heittä, ja st ensin sattu
maahan, kiween, huonesten, eli muuhun, ja
sitten pmcahta sijta, nijn että toinen sen cautta saa
cuoleman.

3. §. Jos toisen miehen huone, catto, eli seinä,
eli tacka caatu, ja lyö jongun cuolliaxi; olcon tapatur-
man sacko caxikymmendä "talaria, asianomaiselle yxi-
nans. Sama laki olcon, jos jocu saa cuoleman toi-
stn miehen kelwottomasta Masta, eli puto toisen mie-
f>en caiwoon, joca ei peitetty eli ylitzerakettu ole: eli jos
pcu anda muorolle kelwottoman aluxen: Jos han ennen
waroitettu on; tehkön puolen mies wahingon sacon.

4. §. Jos jocu pane satimia elalväin eteen me-
tzaän eli mualle, keihällä, wiwulla, cuopalla, eli pau-
lalla; nijn pitä hanm sen andaman cuulutta Sunnun-
daina, ennen cuin han sen teke, ja liettämän tehdä,cusa ne oleman pita. Jos hän sen laiminlyö, ja »g,
cu ihminen sijtä saa cuoleman; tehkön,puolen miehen
hengen sackoa. Jos nijn on cuulutettu, eli tapahtu
sencaldainen onnettomus tontin ja carlanon pijrillä, jo-
fa ei toistn oikia eulcutie ole; olcon tapaturman sacko.

M 4 5. §. Jos
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Pahategon Caari. 29.30. Unta.
s. §. Jos rastas waimo tapetan

nijn enätän tapaturman sacko kymmenellä talarilla.
6. §. locainen cuin luckimattomaan huoneseell

jatta ladatun pyssiin, nijn että lapset eu' muut ihmiset
ymmartamattömpdestä taitawat sillä wahingota tchda;
wetakon sackoa kymmmen talaria, 'ehkei yhtän wahin,
Zota sijta tapahtunut ole..

XXX. Lucu.
Jos lapsia eli palcollisia tapetaan
u tapaturlnaisesti.

MOs isa, eli äiti, tappa lapstns tapaturmasta, fofa»aJ cuitengin suuri huolimattomus on; nijn tehtäkön
puoli miehen-hengen sacko, ja kaykön perinnön cantza,
nijncuin Perindö Caaresa eroitetan.

2. §. Jos äiti macaa lapsens cuolliaxi; tutkicon
Tuomari siitä cohta jos se caupungisa on tapahtunut:
Maalla tutkittacon Papilda ja pitäjän wanhemmilda,
pitäjän tuwasa, josa Cruunun Woudi eli Nimitysmies
pitä läsnä oleman. st löyttään tapaturmasta ta-
pahtunexi, nijn pitä äiti waroitettaman, ja olcon saco-
fia wapa. Jos st coetellan toisin tapahtunen; nijn ly-
kattakon asia Tuomarin tygö. imettäjä pane

lapsucaisen; tehkön sackoa wifsi tala-
ria, ehkä lapsi ei saa sijta wahingota. Jos lapsi tuk
fijtä tucahutetuxi, eli jos se saa cuoleman muusta hänenhuolimattomuudestansa rangaijlacon witzolAa, eli karsi-kön wangiutta wedella ja leimalla; nijncuin ricos on.

3-,§. Jos isä eli äiti curitta lastans nijn cowa-
sii, että se sijtä saa cuoleman; tehkön täyden eli puolen
michen hengen sacon sen jalken, cuin asia on.

4* §> Jos ifändä eli emandä teke sen palcollisel,»
lens; kaykön sijta, nijncuin muusta taposta jocaitzesa
tilasa erittäin on sanottu.

XXXI. Lu-

184



pabcktegan fa&tu 31.32. 33. Äucii.

XXXI. Lucu.
Taposta ja muusia pahategosta

cuin lapsi <ikäistldä tapahtu.
i. §.

WOs lapsi-ikainen, joca on wanhembi stitzenda aja-
v3 staica, ja nuorembi wijttätoistakymmendä wuotta,
tappa toisen tahdoUans; niin maxetan hänen omaifude-
stans sackoa colmekymmenda talaria. Jos ei hän woi
sackoa tehdä; cmitettacon witzoilla cotona huoneia, eli
Karaja huonen taicka Raastmvan owen wieresa; sen
jalken cuin paha sisu, eli ikä on. Jos hän cohta
täyttä wijsitoisiakymmendä wuotta, ja coetellaan hänen
paha sisuns ja kiuckuns suurembi olewan, cuin hänen
ikäns suhten wasta; nijn rangaistacon hän, cuin tapsi-
ikäinen mies. Jos ei tappo tapahdu tahdosta, cuiten-
gin suuresta wiasta; nijn piestakön isåfoä eli äitildä, eli
jos ei nijtä ole, lähimmaisildä suculaisilda; ja pita sijnä
jongunMaan eli läsnä oleman.

XXXII. Lucu.
Taposta joca tapahtu hourulda.

l. §.

MlOs houru tappa jengiin; niin tehkön sackoa nt'fw 5 jotca händä wartioitzeman piti, caxikymmenda ta-
laria, asianomaiselle yxinäns.

XXXIII. Lucu.
Jos pahanelkinen eläin/ cli coira/ cuS-

letta miehen eli waimon.

KGOs pahanelkinen eläin eli coira cuoletta jonZun ih<fe£ misen, ja isanda ei tietänyt, eläimen eli coiran
pahanelkisen olewan, andacon ulos sen wahingollisen e-

M s lawan
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PabaeeZc»» Caari. 33.34. Ätictt. '

läwan cuoletettaa, ja sowittacon astanomaisen. Jos
jocu silda haawoitetaan; nifn maxacon sen isändä va-

randaian palani , e
ja olcon silla syytöin. Jos se taitan

coeteldaa, että hän tiesi sen pahanelkisen olewan; ma-
xacon puolen miehen hengen faron, fog jocu siitä cuole.
Jos st jongun haawoitta; wetäkön sackoa kymmenen
talaria huolimattomuden tähden, ja puolen haawain
facko. Jos jocu saa sijtä wirhen; andacon sijna siwmsa wirhen sacon, asianomaiselle yxinans. Jos hän
kieldä sen ollen pahanelkisen eläimen, eli coiV
ran, ja sijhen löytan puolet perustuxet; warjelcon itzens
walallans, eli wetakön sackoa cuin sanottu on. Jos
hän laillisesti tygösanotan sitä eläindä eli takaa euaUu
taa, ia ei fitå tee, ja tapahtu sitten wahmgo miehelle
eli waimolle, hengen puolesta; maxacon täyden mirs
wahingon sacon: Haawain edestä, joista ei cuolemata
tule, tehtäkön täysi haawain sacko.

2. §. iatuJututtaa coiran jymisten päälle,
eli pacotta ylöllisydesta, hewoista, härkää, eli muuta
eläindä jongun päälle, sillä saattaxens hänelle wahin-
gota, rangaistacon nijncuin han stn itze omalla kädel-
läns tehnyt olis, joco st on tappo eli haawa.

3. §. Jos jocu cotona elättää carhua, sutta, eli
muita mehän-eläwia, ja ei nijtä hywin sisälle-salpa, e-
li kijnnitä, ja jocu ihminen nijldä tule cuoletttuxi; ma-
xacon täyden eli puolen miehen-hengen sacon; nijncuin
huolimattomus on. Haawain edestä tehkön täyden eli
puolen haawain sacon. Cuoletettacon myös st eläivä
eohdastans.

XXXIV. Lucu.
Jos jocu haatvoitta toisen castvon eli eaw

lan; eli hacka polcki jäsenen/ eli lyö
ulos hambalta.

NQs jocu hacka toista caswoon, cki taulaan; eli lyö
*& pois
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Pahategcm Caari. 34. Äuett»

pois eli turmele nenän, corwan, käden, kasiwarren,
eli jalaan: elicka lyö ulos silmän, nijn että hän siitä
wirhen saa; nijn tehkön wirhe-sackoa wijsikymmendä
talaria, ja haavoittamisesta colmekymmenda talaria.
Jos usiammat jäsenet, cuin yxi,
eli turmelluxi; maxacon jocaitzen edestä sekä wirhe-et-
tä haawa-sacon, cuin sanottu on. Wirhe-sacon nmt*
titcon yxinäns, ja haawa-sacot kaykön
colmijacoon: ne pitä wijmeisexi ulosotettaman.

2. §. Jos jocu lyö tuistlda pois peucalo-so^men,
jalan etupuolen nilkasta, eli candapäan; wetakön sac,
koa colmekymmenda talaria wirhestä ja caxikymmendä
talaria haawoittamisesta. loca lyö etusormen poicki;
tehkön sackoa eaxikymmendä talaeia wirhestä, ja wijsi-
toistakymmendä talaria haawoittamisesta. Jocaitzen
nijden muiden sormein edestä, tehkön wirhe-sackoa wij-
sitoistakymmendä talaria, ja haawan sackoa kymmenen
talaria. Warwas jalasa,

e
olcon haawoittamisesta ta-sa arwiosa sormen canl)a kädesä; ja puolda wähembi

wirhen sacosa.
3. §. Jos jocu lyö toista nijn, että llm färjetän,

eli eriä, pääsä, käsiwarresa, reidesä eli sääresä, ja
poichackaus sijnä ei tapahdu: eli jos jocu pistä jongun
ruumin eli jäsenen läpitze; tehkön sackoa caxikymmen,
da talaria. Jos sijhen tule wirhe; wetakön sackoa
puolen pois hackausta wastan.

4. §. Jos hambaita uloslyödän; nijn tehkön jo-
caitzen edestä wirhe-sackoa cuusi talaria, ja haawa
sackoa cuusi talaria.

s. §. Jos jucu ly>) toista ja tahto wa-
hingota tehdä: jos toinen seiso edesä, ja saa haawan
eli pois hackauxen; nijn wetakön cuitengin fackoa js*
caitzesta, euin ennen sanottu on.

XXXV. Lu-
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188 pahategon, «taan. 35.36. H.ucu.

XXXV. Lucu. ;
Liha-yaawoista/ lyönuistä / cortva-

puusteista ja tucustuxesta.
1. §.

KHOs jocu tule haawoitetuxi, eli pistetyxi kasiwar-
xaf teen, reiteen, eli mualle ruumisten, fosa poishac-
kaus eli luun eroitus ei tapahdu; nijn olcon kymmenen
talaria sackoa joca haawasta.

2. §. Joca teke wahemmat haawat, lyö toisen
sinisexi eli werisexi; wetakön sackoa joca mustanemasta
ja werinaarmasta caxi talaria.

3. §. Jos toiselle corwapuustin, j'a ei
nay haitta ihosa; tehköu sackoa cuusi marckaa.

4. §. Jos jocu wetä toista hiuxista eli parra-
sia, nyhki, lycki eli tuuppi handa, ja ei näy haitta i-
hosa; olcon sama sacko.

5. §. Jos miehet tulewat yhteen äckirijdasta, ja
yri saa haawan ja toinen cuoleman; nijn rangaistacon
tapon edestä lain jälken, ja haawat olcon mitatöinä.
Jos he toinentoisens haawolttawat, ja ei cuole cumbi-
can; maxacoon cumbikin sackoa ricoxestans; cuitengin
puolta wahemman st, jota ensin lyötin.

6. §. Nijsa asioisa, joista 3. ja 4. §. §. eroite-
tan, ei mahda kengän muu päälle candaa, cuin oikia
asianomainen; jollei ricos tapahdu ajalla ja paicalla
cuin rauhaan cuulutettu on.

XXXVI. Lucu.
zlumga sacotettaman pitåf jos mies lyö

waimoans/ eli waimo miestäns/ taicka
lsanda eli emandä palcollistans.

I. §.

WE mies cuin kiucusta, eli jlwpumuxesa, el» toisen*J waimon tähden, lyä waimoans sinistxi eli werist-



Pahslegon Caari. 36.37. 38. L.ncu.
xi, raajaricoxi, eli wirhellisexi; olcon se caicki cahden-
kertaisesa facosa. Jos waimo lyö miestäns; stisocoonsaman oikeuden.

2. §. Jos isändä eli emändä lyö palcollistans,
nijn että st fijtä tule rajaricoxi eli wirhellisexi; olcoonse laillisesa sacosa, cuin ennen sanottu on. Jos hejjandä cohtullisesti curittawat ricoxens tähden; olcoon
mitätöinä.

XXXVII. Lucu.
Lapfi-ikaistn sacotuxesta haawan <a

wirhen edestä.
t §.

ssUOs lapsi-ikäinen, joca on wanhembiia) nuorembi wijttätoistakymmendä wuotta, teke tay-
den haawan; wetakön sackoa puolda wahemman cuinse joca täysi-ikäinen on, sekä wirhestä että haawoitu-
resta. Jos hän wähemmän lyömän teke, cuin on
mustanema, olcoon sama laki. Jos
ei hänellä itzellä ole omaisuutta sackoa maxaa; nijn
piestäkön wanhemmilda, eli holhojalda.

XXXVIII. Lucu.
Haawoittamisesta / joca eapaytu oikia-

sta tapaturmasta,
i. §.

MOcainen cuin haawoittamisesa teke jotakin tapa-
aä turmasta, ja ei aicomuxesta ja tahdollans; teh-köön sackoa nijn haawoittamisesta cuin puol,
da eli neljättä osa wähemman, cuin mieli-työsta, sen
jälkeen cuin tapaturma on. Jos st tapahtu täydestä
tapaturmasta, cusa hän ei taitanut wahingota edellä-
kättä huomata eli walttaa; olcon syytvin.

XXXIX. Lu-
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pahaeegon Saavu 39. Äucu.

XXXIX. Lucu.
ssninga haatvat pitå catzeldaman ja hol-

hottaman; ia parandajan-palcasta.
- 1.8.

S£>ca caupungisa tule haawoitetuxi eli lyudyxi' ean-
dacoon cohta Oikeuden edesa, ja nimitettäköön ta*

xi hywä miestä, erinomattain Caupungin Parandajat,
jotta ne haawat wisusti catzoman ptfd, jamjfrå todi-
staman. Jos ft tapahtu maalla, ja katajan f aka on
sisällä, eli käsillä; ottacon se cuin lyöty on, cohta §aa*
ston sen joca löi, ja hän olcon sitten welcapää,
samana eli Lähimmäisenä päiwänä tulla wastaman.
3:06 ei gåvaiåntaka ole sisällä, eli lähellä, t)\ jos
hän on m/n woimatoin, ettei han itze taida Kärajääu
tulla; mjn andacoon haawat catzottaa niildä, jotca sen
ymmartawät ja sitten nijsiä todista taitanut.

2. §. Jos jocu nijn pistetään, haawoitetaan, lyö-
daän eli muserretaan, että hän yön ja wuoden sisällä
cuole, ja coetellaan silloin selkiästi, että hän sijtä kät-
ten-tcgosta cuollut on; andacoon se cuin haawoitti eli
löi, hengen hengestä. Jos muu tauti sijhen tycw tul-
la taita, eli parandajan huolimattomuus, elicka muu
tapaturma; nijn langetettacoon cvconaisten, eli puoleen
miehen - hengen sackoon, caicki, sen jälkeen, cuin asian-
haarat owat.

z. §. Jos jäsen tule saamattomaxi ja rambaxi
yön ja wuoden sisällä, sitten cuin jocu lyöty eli haa-
woitettu on; nijn maxetaan sen edestä wirhe-sackoa,
cuin sanottu on, asianomaiselle yxinans.

4> §• Caikisa haawoittamisen asioisa, joisa sac-
koa tehdan; maxacon syypää parandajan palcan, esteen
ja caikel, muun culutuxen ja lvahingon, ja sijhen

kiwun ja särkemisen edestä. Coettlcon myös tuomari,
mitä sillä haawoitetulla dafurefcrns sijtä on,
ja maäratkön hänelle cohtullistn palckion.

XL. Lu-
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Pahategon Caari. 40. Äucu.

XL 3u(U.
Warcaude st a.

1. §.

£B€ cnin ensimmäisen erän warafta calua eN raha«zi,
ylitze kymmenen talarin; tehköön sackua colme kettä

nijn paljon cutn sen warastetun hinda on. Jos ei hän
woi sackoa maxaa; karsikoon ruumillans, cuitengin ei
corkiammalda, cuin warcauden werran jalken.

2. §. Jos joen warasta usiammasa paicasa,
cuin yhdesa, eli eri ajoilla, ja ei ennen ole ollut war-
caudesta Oikeuteen wiety ja rangaistu; nijn pitä cu*
frakin warcaudesta erittäin paicallans tutkittaman, ja
siellä jos hän warcauteen wicapäa on;
käyköön sitte tuomio warcaan ylitze caickein edestä, iwsa hän wijmein kaisa käytetan, ja rnngaistacon nijn-
cuin se, joca ensimmäisen kerran »varastanut on.

3. §. Jos waras warcauden tähden toisen ker-
ran Oikeuteen wiedaan; maxacon sackoa, neljakertaisen
warcauden werran. Jos ei han woi sackoa maxaa;
kärsikön ruumillans, cuin sanottu on, ja silloin enätän
rangaistus wijdella parilla raippa-witzoja, eli neljällä
parilla witzoja. Jos han tule colmannen tmanjal*
lens, ja warcaus astu sataan talarijn; hirttttäkoön,
joco se on mies eli waimo. Jos warcaus on wähem,
bi, paastoon hengcllans: mutta kärsiköön ruumilla war-
caudm werran jälken, ja tehköön työtä colme wuotta
Cuningaan wangnides. Jos hän warasta neljännen
erän; hirtettäköön.

4. §. Caicki st cuin warasiettu on, pita jällens
maxettaman, ennen «uin sacko ulos oletan. Jos ei
waras sitä woi; sowittacon asianomaisen työllä, cosca
waras ei tule hengeldä pois, eli Cuningaan työhön
tuomittu ole.

s. §. Jos jocu warasta hcdelmita puutarhasta,
hlimaljstofta, naurismaalda, eli caalimaalda, herneitä,

härkä-
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Pahatego» (Laati. 40. äikö.
härkäpapuja, tammenterhoja eli pähkinöitä, täyden mie,
hen tacan, eli cuorman, eli warasta ja poiswie yhden
cuorman, toisen hacatuita puita, hirsiä ja aidaxia,
seisocoon warcaan oikeuden. Jos se on wähembi, nijn
tehdään sackoa, cuin napistelemisesta sanotaan.

6. §. loca itzens sisälle cangotta johonguun paic-
kaan eli huoneseen warastamaan, waicka/)än « mitä-
kän löydä eli ota; rangaistacon ensimmäisellä erällä,
yhdexällä parilla raippa-witzoja, eli seitzemallä parilla
witzoja. Jos st tapahtu toistamiseen; olcon caxikertai-
nen rangaistus. Jos han taas tule colmannen kerran;
kärsiköön stitzemäncolmattakymmendä paria raippa-wi-
tzoja, eli yxicolmattakym/nendä paria witzoja: ja nel-
jännellä erällä cuusineljattäkymmendä paria raippaa
witzoja, eli seitzemäncolmattakymmendä paria witzoja.
Jos hän myös silloin on jotakin warastanut, karsikonsen edestä erittäin, cuin ennen on sanottu.

7. §. Jos waras murta itzens sisälle läpi acku-
nan, eli muutoin taloon, eli huoneseen yöcautena, jasaa haawoja eli tule olcon Jos
hän tcke wastuxen joco st on yö eli päiwä; olcon sama.
laki. Jos hän teke nijlle wahingota jotca omans war-
jella tahtomat; olcon cahdenkertaistsa sacosa; ja karsi-

kön sijna siwusa coto rauhan ricoxen edestä.
8. §. Jos muu mies otta warcaan kijnni, cum

f«, joca oikia asianomainen on, eli calusta waaria pi-
tämän pidäis' nijn on hänen caxikymmenes
penningi caikesta sijtä cuin warcaan myötä sijnä hänen
omans oli.

9. §. Jos asianomainen itze ei tahdo warcaan
päälle cnndaa Oikeudesa; nijn candacoon se, jonga
Cuningaan puolesta päälle candaa tule, ja natitcoon
asianomaisen oikeuden.

10. §. loca tahdollans päästä warcaan, ja ha>
nen pois tielda toimitta, sitten cuin han kijnni otettu
ja wangittu on; kärsiköön nijncuin Rangaistus Caarcosa, ja ennen täsä Caaresa eroitetaan.

XIX Lu-
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XLI. Lucu.
Jos ustammat ynnä lvarastawat/ eli

jocu tule siihen haucutelluxl/ eli kässctyri;
talcka muutoin warcaudesa osallinen on.

t. §.

MlOs caxi eli usiammat lijttäwät itzens ynnä wara-
&a* stamaan; nijn pita cukin coconaistn warcauden
werran jalken rangaistaman, ehkä cuinga he sen kesie-nans jacaneet owat. Ja ft cuin vmaans paitzi on,
nautitcon sen jallens, hänen omaisudestans, jotta vn
wara maxaa.

2. §. Ivs jocu haucuttele eli kaste lapsi-ikäisen
can§ans wamstamaan: ett jos mies sen teke wailnons
cantza; wanhemmat lastens, orwoin holhvja wattana-
laisen eantza; esimies sen joca hänen cuuliaism
dens alla on, isiindä eli emändä palcolliftens eli com-
rins canjja: seifocon saman oikeuden, cuin st joca toisen
terran warastanut vn. Jos hän toistamiseen sencal-
daisesa työsa löytäan, ja warcaus noust sadan talarin
ylitze; hirtettakön: ja se, joca haucuteldu eli kästettv vli
warajlamaan, rangaistakoon, nijncuin muu waras,
jos han taytem ikäcm tullut on.

3. §. Jos jocu vn muutoin warasta auttanut
neuwolla, eli työllä; feisocon saman oikeuden cuin wa-
ras itze. Joca tietens m kätkenyt eli naulinnut hä-
nen eli edelläkattä tietänyt, että warcaus ta-
pahtuman piti, ja ei sitä ilmoittanut' eli tiesi waraste-
tuxi ja autti sitä salamaan, eli myös muulla tawalla
vn warcautta edesauttanut: stisocoon warcaan oikeuden.

XLII. «UM.
goro - lvarcaudesta ja julmasta fisu-

warcaudesta.
gggr I. S.
MOs pakollinen eli mun käskyläinen warasta, na-w N pistele,
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pistele, eli aicomnxella jotain tuhla eli sala isandäns
vmaisudesta; st olcon caicki cahdenkertaistn sacon alla,
muuta napistelemistä ja warcautta wastan.

2. §. Jos jocuAvarasta wähän eli paljon, aa
sta tulipalo, wedenhätä, haaxiricko, wäkiwalda eli wi-
holliney päälle tule ja ahdista, eli myös jotakin cuin
fencaldaiststa maarasta ja hädästä corjattu on; st hir-tettäkön.

i, §. Jos hahdenhaldia, calunwetäja, eli heidän
wakens warasta sitä cuin heille annettu on culjettaa,
eli tallelle pitää; mamcoon ftn jällens; ja tehkön sac-
koa neljä kerta m/n paljon cuin warastettu on. Sij-
na tilasa olcon sama laki, cosca wicrasten holhoja, eli
Crouwari maja-miehelda warasta.

4. ,§. Jos jocu wieckaudella otta lapstlda joea
nuorembi on cahtatoistakymmenda ajastaica, xii sildä
cuin mielipuoli on, matkita, caunisiusta, eli muuta
nutä ikanäns he candawat; eli jos jocu warasta sau-
nasa; eli sildä joca rascasa taudisa macaa; eli jo!da«
culda cuolleelda ihmiselda; eli macawalda kedolla; eli
sijnä cusa yhteinen lijckuwainen tauti huonesa on: ol-
con myös sama laki.

s. §. Jos jocu warasta sijta hahdesta, eli calu-
sta, cuin randandunut ja ilman wäke maalle tullut on;
rangaistacon cuin nyt on sanottu.

XLIII. SitClJ.
&itå/ icta ivaxafta ulcona kedolla; ia

jos jocu otta toisen miehen wenhen/ eli he-
woisen; taicka lypsä hiirien lehmilns/

lambaans/ eli wuohens.
i. §.

MOs focu waraasta pellolda, eli nifful&a, etoo lei-
&U cattua, eli leickamatoinda, heiniä eli olkia suo-
watuita, eli stwwamattomia; eli toisen miehen hewoi-

stn,
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fen, eli carjaa, jotta ulcona kedolla syötteellä käywät,
aidan sisällä,, eli ulcona aidasta; olcon se carifetfaifc*sa sacosa.

2. §. Sama laki olcon, cusa jocu warasia met-
tiais-patzan, eli-calaa toisen miehen lammicosta, cala-
arcusta, wercoista, menoista, eli muista
calan-pyydyxista: linduja ja metzan.-elawittl jahti-pyy-
dyxistä, eli itze pyydyxet, ja muuta sencaldaista.

3. §< Jos jocu otta ja nautitze ilman lainamata
eli wuoromata, toisen miehen wenhen, eli aloxen, eli
hewoisen, ja coetellan, että han sen on tehnyt ilman
pahaa ja wihaista aicomusta; maxacon caxikettaisen
wuoron, ja caiken wahingon.

4. §. Jos jocu K'psä toisen miehen lehmää, lam-
masta, eli wohta; seisocon Käräjä- ett Raadituwan
owen edes yhden hetken, maito-astia kadesa.

5. §. Jos jocu repi toisen aidan, ja laste eläimen
pellolle, eli nijtulle, eli muihin tiluxijn; karsikon mm?
cuin Rakennus Caaresa sanottu on.

XLIV. MU.
SW/ joca pane ja rasitusta

Cunlngan werolllstcn alamaisten päälle.
1. §.

MOs jocu rohkene panna wewa, ulos-tecoja eli
&$ muuta raffoufla Cuningan alamaisten päälle; eli
petollisesti otta corkemba tullia ja 'weroa ulos, cnm
suostuttu ja päälle-pandu on; maxacon wahinZon, i<x
seisocon cahdenkertaisen warcan - oikeuden.

2, §. Se Cuningan wirca-mies ylhäinen eli aU
hainen, cuin itze eli muiden cautta ylitze puhu, eli
wiettele alamaisia johongun, calun cocomiseen, clistam
nuxeen, ulostccoon, eli työhön; maxacon wahingon,
pandacon pois wiralda, ja wetäkön sackoa caxi sata
talaria. Jos han semmoista wastanotta, cosca se nijn-

£)? a cuin
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cuin wapasta mielestä taritan; wetäkön sackoa satatalari-a, ja andacon sen jällens cuin hän otti.

XLV. Lucu.
&itåi joca petollisesti tpgönS lveta stm

nun sisälle-tulon; nijn myös/ jos Plös-
cando-mlcs jotain fijtä hucka.

1. §.

cuin petollisesti wetä alans Cmunun sisälle tu-
**y' loo; stisocon caxikertaisen warcauden - oikeuden.

2. §. Jos Vlöscandomies kaappi Cruunun, Cau-
pungin, eli muita yhteisiä rahoja, ja nijtä hucka; pan-
dacon pois wiralda, <a maxacon ne cuuden talarin ca-swon joca sadalda; tehkön myös sijhen tygö sac-
koa neljäkymmcnda talaria joca sadan edestä cuin häntygöns kaappinyt on. Jos ei hän taida täyttä jallens

ja st on wahembi eli sataan talarijn asti; teh-
kon työtä Cuningan linnasa eli warustuxesa, yhden
wuoden. Jos st astu jotakin sen ylitze, eli cahteen sa-
taan,'talarijn; tehkön työtä cuin sanottu on, caxi aja-
staica, ja nijn edespäin. Jos st afiu ylile yhdexan
sata talaria, eli tuhandeen asti; tehkön työtä kymme-
nen ajastaica. Jos hän on kaappinyt jotain sen ylitze,
tehkön työtä caiken elinaicans. Jos st käy ylitze cos*
den tuhannen talarin; la käykön ei
sitä wähcmmin caikisa naisa tiloisa, hänen omaisudens
waxoxi. Jos hän taita wahingon maxaa waan ei
sackoja, ja ne astumat tuhandeen talarijn, eli sen yli-
tze; niin istucon yhden cuucauden Cuningan waugiu-
desa wedellä ja leiwällä. Jos sacot owat wähemmät ;

ranaaistacon sencaldaisclla wangiudella cahdexan, eli
neljätoistakymmendä väiwä, eli colme wijckoa, nijncmn
Tuomari sen coettele.

XLVi. Lu-
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XLVI. 3mu.
Kilcko-warcauvesta.

WOca warasta sotakin Kircosa, feca st on Kireon
»0 omaisutta, eli rnnitöa jrnne tallelle pandua, ja se
on sadan talarin eli enämman werta; nijn hirtettakön.

2. §. Jos joa, siellä warasta wahemmän cuin
sadan talarin werran; cahdenkertaisesa saeosa;
tehkon myös sichen tygö työtä Cuningan Linnasa eli
Warustuxesa, yhden eli usiammat wuodet, sen jälken
tuin ricos on.

3. §. loca warasta jotakin toistlda Jumalan
palweluxen alla, taicka Kircon sisällä ia mualla, cusa
julkinen Jumalan palwelus pidetan, eli warasta ulcona
Kircko-maella, hewoistn, eli mita hywans; tehkön cch-
denkertaisen warcaan sacon.

4. §. Sama laki olcon sijtä, joca warasta jo,
sacusa ruumis eli caiwa ylös cuolleen ruu-
min, ja otta käarilijnan, arcun eli pugun; eli wara-
sta waiwaisten-huonesa, eli Kircon esi-huonesa; elic-
ka waiwaisten almukatkösta joca ulcona Kircosta on.

XLVII. Lncu.
Napistelcmisesta / taicka fljtä cnm

warastele.
I. §.

SOs jocu otta eli nappi kymmenen talarin wman,
eli wähemman, Jt ei mafyba warcauderi cutzut-

taa: waan andacoy han sen mcaisin, ja tehkön sackoa
puolen sen werta. Jos ei hän sitä woi; kärsikön col-
men päiwän wänZiuden, ja sowittacon asianomaisen
työllä. Jos hän sen teke toisen erän; maxacon tacai-

N 3 fin,
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fin, ja sackm toisen sen werran.' loZ st tapahtu col-
mannen erän; seisocon warcaän - olkeudw.

XXVIII. Mli
LoytMsestä ja lSyly-calusta/ ja cuinga

se pita hlöscuulutcttaman.
1. §.

fAOca jotain löyta, §anen pita sen cohta ilmoitta-
». man, ja clmluttaa andamän oolme Sunnundaita

peVästyxin, lählNMälsesä Kircosa maalla, eli caikisa
Caupungin myös Kihlacunnan Ramjasa,
eli Raadttuwasa. Jos st tule joea cadottanut on, ja
vfttta että se on hänen; ottacun omansa jallens ja an*
dacon cohtullitzn lvytöpalcan. Jos ei han tule yön ja
wuoden sisällä, sitte cuin cuulutettu on; ottacon Cu-
ningas caxi osaa, ja colmannen osan löytäjä.

2. §. Aarniosta ja wcdenpohjasta löylystä tawa-
rasta, eli muusta sencaldaisesta, johonga omistajata ei
löydy, ottacon maan-isanda puolen ja löytäjä toisen
puolen. Jos se on wanhaa mynttia, culdaa, hopiaa,
cuparia, mitaliia, eli muita taito-cappaleita; nijn pita
hänen sen Cuningatle» tärjoman. Jos Cuningas sen
lunasta; andaeon hänelle täyden hinnan, ja cahde<xannen osan werran sen hinnan pitäkön se'
cuin löysi. Meri-hyljystä ja Laiwa-löydöstä, eroitu
tan Merj-Laisa.

3. §. loca löytä hewoisen, harjan, lehmän,
lamban, wuohen, eli minga eläimen tahtons; andaeon
kerran cuulutetta, ja nautitcön isännaldä ruocon ja cai-
ken muun custannuxen, sitte cuin se hyödytys lucuun ftife
lut on, cuin hänellä sijta on ollut. Jos syytä on epä-
luuloon, sitä wastan, jocasano löytänens; nijn pita ha-
nen itzens warcaudesia puhdistaman cuulutuxella ja to-
distuxilla, ja omalla walallans, ettei hän sitä eläindä
pahudella ja cawaludella, waan nijncuin eulcu elä>

men
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nterT ylös ottanut. Jos ei oikia omistaja tule, im ja
wuoden sisällä; yijii pitäkö» eläimen se cuin löysi.

4. §. Jos jocu löytä kimalaisia toisen tiluxilda,
ja ei anna cuuluttaa, mutta otta ne pois; kaykön sij-
ta cuin sturawaists §. sanotan. Jos jocu asetta ylös
tyhjän kijmcllais patzan metzaan, eli mualle; eli rual-
la ja syöttella Kucuttele tygöns toisen miehen kijmalai-
set; tehkön sackoa colme talaria, ja andacon ne ta-
caisin.

s. §.. Jos jotain löytän, ja ei anneta nijn cmi-
lntettaa, cuin sanottu on; andacon Mensoja tehkön
sackoa caxi sen werta cuin han löysi, eli sijta salannut
eli hucannut on.

XLIX. Lum.
Jos warastettu calu osteta»/ eli pantti
otctan; ja cumga jocu mahta ltzens warcau-

pcsta puhdista; nijn myös fijtä/ joca pe-
tolllststl omista toisen miehen calua.

1. §.

kMOs jocu osta eli otta pandixi sitä cuin han tietä
xs warastetuxi; stisocon warcan oikeuden; ja joca o-
mans paitzi on, ottacon sen laillisesti jällens, ilman lu-
nastusta. e Jos jocu sildä jotain osta, josta epaluutv
on; tehkön Mckoa kymmenen talaria, ja andacon jäl-
lms sen cuin hän nijn osti, jos calu on warastettu.

- 2. §. Jos päälle-puhe tehdän sijta cuin wara-
stettu on, ja jocu sano sen ostanens, eli tahto muulla
taivalla, saama-miehen cautta, eli todistuxilla osotta
hänen oikeudens; nijn se calu pitä Oikeuteen, eli ta-
lollisen miehen taan pandaman, ja saama-mies, eli
todistuxet edestuotaman. Jos st tapahtu sen ajan si>
sälla cuin Tuomari eteen pane; olcon han syytöin, jo-
ca puolestans woipi poistaa, ja silloin wastatcon st
jonga tygö st johdatetan. Jos ei hän taida laillista

N 4 - saami-
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saamista osottaa ;t andacon sen ulos, josta päälle puhe
tchdän, ja tehkön itzens warcaudesta puhtaxi omalla
walallans, jos Tuomari sen cofttullisexi coettele. Jos
«i malalle käydä; seisocon warcan - oikeuden.
Jos hänelle on todistus, että hän sen rehellisesti osta-
nut on, ehkä ei hän saama-miestä edestuoda taida;
blcon syytöin.

3> §• Jos jocu pane merkin sen paalle, joca toi-
sen oma on, joco se on cuolwt eli eläwa: eli pane mer-
kin toisen merkin paalle, ia tahto jotain silla itzellensomistaa; seisocon warean-oikeuden.

L. tutu.
Jos lapst > ikäinen warasta.

I. §.

MOs lapsi-ikäinen warasta, euin ei ole rofjfM*
Tfs» stak»mmenda ajasiaica täyttänyt; andacon, set*
warastetun jällens, nijn usein euin se tapahtu; ja curi-
tettacon wanhemmildans eli Holhojaldans. Joca lap«
fi-ikäistä siihen haucuttele eli. wiettele, rangaistacm
mm ennen sanottu on.

li. Am.
Salaisesta cotowiemDck.

1. §.

mies falaistsii sotain pois wie waimoldans; ess
*®J waimo m«heldans; eli lapset wanhemmitdans, eli
ne tomentoistldans, cuin calun yhteydes owat' olcon hei-dan woimafans, zos he fita chypaäta sen tähden lailli-
ftsti etzia, tahtomat. Jos asia tule Tuomarin eteen;
nijn coetelcon hän aicomuxen ja asian haarat t ja so<
wittacW ranMstuxett sen jällen.

oi. g»
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LII. Luw.
guincja jocu mahla omans jättens-maa/
eli toisen laillisesti warcauteen sitoa/ ja sijtä

tutkia eli tiedusta andaa; <a jos toisclda
lotan calull ilman syytä poiswie-

roitta tahdotan.
1. §.

€I mahda clican itzemielisesti tacaisin ottaa sitä
cuin hän omaxens tunde, jocoft on häneldä wa-

taftcttu, eli han on sen cadottanut; waan turwatcon
sijtä Kastvnhaldiaan, eli Tuomarijn; cuitengin mahta
han sen sildä tacaisin otta, joca on irtain mies, eli
kuullan carcawan, eli cusa warastettn calu tuoresatyösa löytan.

2. §. Jos aihetta on, eli jotain tietoa, euhunga
eli warcan calu tullut on; nijn anocon lupa

kihlakunnan Woudilda, di Nimitysmieheldä maalla,
taicka Pormestarilda ja Naadilda cauvungisa, siellä
tiedujlaa, ja sanocon mitä hanelda pois tullut on ja
mingä caldaista, nijn myös hancn perustuxens sijhen:
nijncuin, että st epäluulon alainen on ennen warasia-
«iit, eli että sencaldaisia warcaus caluja hänen tyku-
nans nähty on; eli että hän nijtä on myynyt' taicka
että hän pitä itzens lymysä, ja näky syyn selkäans otta-
wan; eli että hän on ollut muiden sturasa, joilla war-
caus syystä taitan smmattaa: näisä ja usiammisa sen-
ealdaisisa tiloisa, ei mahdeta hakemista haneldä kielt-
tää, waan mengön hän sinne cahden Lautamiehen eli
cahden wannotettm caupungin palweljan, taicka mui-
den wierasten miestm cantza; ja ilmoittacvn siellä ky-
lan miehille eli isännälle, että he sinne lähetetyt owat.
Jos ci löyta sitä min perän haetan; nijn osottacon se
joca tiedustusta anoi; eli tehkön walans, että hänen
vmans pois tullut on, ja ettei hän pahan suomasta
tiedustusta hakenut ole. Ei eucan umhda toisin, ihe-

N 5 otetusta
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otetusta wallasta, tiedllsta. Jos jocu fm teke, ja ei
löydä warcautta; tehkön fackoa kymmenen talaria ja
täyttäkön wahingun.

3. §. Ivs kylänniies eli isanda asettaa itzens wa-
siuxecn, ja ei taltio sallia sincaldaista tiedustusta, waan
carra niiden päälle jotta tiedustaman pitä, hosumifella
ja lyömisellä, eli hawäistys sanoilla; rangaistacon nijn-
cuin 18 Lugusa 9. §. tasa Caaresa sanottu on.

4. §. "Jos ei isända itze ole cotona, waan e-
wandä; käykön tiedustus yhtä hywin eteens. Jos hän
vn naimatoin, ja anda jongun muun huonettans halli-
ta; olcon sama laki.

Liu. 2um.
Salawuoteudesta.

WOs naimatoin mies salawuoteutla pitä naimatto-
■*«* man waimoihmisen cantza; maxacon mies fackoa
kymmenen talaria ja waimo wijsi. Jos se tapahtu toi-
sen erän; sacotettacon cahdenkertaisesti: ja colmannen
kerran colmekertaisesti. Jos jocu nijn, muodon horjahe
ta neljännen erän, eli usiamman; pehkon fackoa joca
erän edestä, mies cahderankymmenda, ja nainen neljä-
kymmenda talaria.

2. §. Näistä saroista ottacon isä t\\a\ti, eli cdes-
wastaja, asianomaisen oikeuden, jos he päälle-candawat.
Jos ei he canna; nijn candacon st, jongaCuningan puo-
lcsta candaa tule, ja nautitcon asianomaisen oikmdeu»
Jos hän jongun syyttä, ja ei woi sitä täyttää; kärsi-
köön laittoman chyttämisen edestä, cuin Laki sano.

3. §.
e Jos ei ne woi maxa fackoa, cuin salawuo-

teutta pitänet owat; nijn rangaistacon mies ensimmäi-sen erän neljäntoistakymmenen päiwän wangiudetla, eli
tebkön työtä Kircosa, Linnasa eli Wamsiuresa, jatoisen
eitin edestä caxikertaisesti:. nainen rangaistacon puolda
ivahenlmällä. Jos st tapahtu colmannen kerran; ran-

gaista-
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Mistacon miss cahdentoistakymmenen paiwan wätMttbeffo-' wedellä ja leimalla, eli kymmenessä parilla 'mg*
pa-witzoja: ja sencaldaifttla wangiudella cah-
dexan paiwäa, eli neljällä parilla witzuia. Neljnnnel-
la erällä rangaistacon mies'cahdeickymmenen päiwan
wanZiudella wedellä ja leiwallä, eli seitzemäncolmatta-
kymmenellä parilla raippa - witzoja' ja nainen sencal-
daisella wangiudella caxituistakymmcndä paiwää/ cli
kymmenellä parilla witzoja.

jr- §< Jos jocu macaa mykän waimo- ihmisen\
eli isända palca - pijcans; olcon mies cahdenkcrtaistssacos, joco st on huoruus eli salawuoteus. Sijta/jo-
ca macaa hourun naisen, eli lapsi-ikäisen, ou ennm
sanottu.

5. §> ' Jos jocll otta sen awioxens, jonga hän
maannut on; nijn andacon Kirckoon ajattoman wuo-
teen-seuran edestä, caxi talaria cumbikin.

6. §. Jos orwon-hulhoja macaa pijan, joea ha-
ncn warjelluxens alla on; eli opettaja sen, joca hänen
opetuxens alle ustottu on' nijn,rangaistacon hän wan-
giudella wedellä ja leimalla, eli' muulla ruumin-ran-
gaistuxella, asian-haarain jälken; ja nainen wetäkön
fucfoä Lain jalken.

7. §. Jos jocu on salawuoteutta pitänyt usiam-
man,,canZa, ja ei ole ennen sencaldajsen ricoxcy tähden
lakiin-wiety; olcon yhdenkereain-en sacky cungin edestä,
cuiu sanottu on.

8. §. Jos lisiambi lapsi on siitetty' yhden naisen
canha, ja lakijn - wiemmen, ei ole .sillä'mälillä tstftahtw
nut; wetäkön sackoa, nijncuin yhden secannnnn edestä.n

LIV. Suctt.
Luwatlomassa sccannnxesta kihlaujresa / '

ja awloskässyn<chton alla.
i. §.

M,Os ylkä-mies macaamorsiamet?s, eli mies matab
'°" pijan,
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pijan, eli lesten, awioskästyn lijton alla, ja ei sitten
tahdo händä awioxi otta; kavkön si»tä, nijncuin Nai-
misen ja Perinnön Caareisa eroitetan.

2. §. Jos kihlattu mies macaa kihlamattoman
Naisen: eli jvs kihlattu anda itzens maattaa
kihlamattomalda miehelda; wetakön se kihlattu neljä-
kymmendä talaria sackoa, ja se toinen caxiknmmendä
talaria. Jos ei st kihlamatoin tietänyt, että se toi-
nen kihlattu oli; rangaistacon nijncuin salawuoteu-
den edestä.^

z. §. Jos miss kihla itzellens caxi, ja ensin ma-
caa sen edellisen morsiamen, ja sitten sen jaljellisen;
tehkön sackoa sata talaria. Jos hän ensin on maan-
liut sen jaljellisen, ja sitten sen edellisen; wetakön sac-
koa wijsikymmendä talaria. Sama sacko olcon, cusa
jocu kihla itzellens caxi, ja macaa ainoastans jaljellisen.

4. §. Jos kihlattu mies macaa sen naisen, joca
toiselda kihlattu on; tehkön cumbikin sackoa cahdcxan-
kymmendä talaria.

lv. 3ucu.
yhdenkertaisesta huoruvefia.

JÄJ£>s naimatoin mks teke huorin naidun waimon3cD> canha, eli naimatoin waimo- ihminen nainehen
miehen cantza; tehkön sackoa se cuin nainut on, cah-dexankymmendä talaria, ja naimatoin neljäkymmenda
talaria. Nyt syyttä naimatoin waimo-ihminen, joca
maattu on, naineita miestä, että hän hänen maannut
vn, ja Tuomari coettele, että hänen mlaM itzens sij-
ta wapahtaman yitå: Jos han woi walan tehdä; nijn
rangaistacon nainen, cuin salawuoteuden edestä.

2. §. Jos nainut mies eli waimo, teke hu«rmsen can§a joca kihlattu on; tehkön sackoa satacaxikym-
menda talaria, ja se kihlattu cahdexankymmendä tala-
ria: eli rangaistaan se nainut cahdellaneljattäkymme-

neliä
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nella parilla raippa-witzoja, neljalläcolmattakymmenel-
la parilla witzoja, eli neljancolmattakymmcnen paiwan
wangiudella wedellä ja leimalla; ja se kihlattu colmel-
la parilla colmattakymmenda raippa-witzoja, cahdexal-
la parilla toistakymmenda witzoja, eli cahdenkymmemn
paiwan wangiudella wedellä ja leiwalla.

3. §. Vhdenkertaisen huoruden edestä ker-
ralla, tehkön se nainut sackoa, satacuusikymmenda ta-
laria, ja se naimatoin cahdexankymmendä talaria: eli
rangaistacon nainut cuudellaneljättakymmcnella parilla
raippa - witzoja, seitzemalläcolmattakymnienellä parilla
witzoja, eli neljancolmattakymmenen paiwan wangiu-
della wedellä ja leiwallä; ja naimatoin colmella parilla
colmattakymmenda raippa * witzoja, cahdexalla parilla
toistakymmenda witzoja, eli cahdenkymmenen paiwan
wangiudella wedellä ja leiwalla. Jos jocu tule col-
mannen erän jällens; nijn lisätän sen rangaistus cuin
nainut on, cahdexankymmenen talarin sacolla, ja nai>
mattoman nehallakymmenellä talarilla; eli rangaistacott
nainut neljänäkymmenellä parilla raippa-witzoja, col-
mellakymmenellä parilla eli yhden cuucauden
wangiudella wedellä ja leiwallä, ja naimatoin
neljättäkymmenella parilla raippa-witzoja, neljälläcol-
mattakymmenellä parilla witzoja, eli cahdenkymmenen ja
neljän päiwän wangiudella wedellä ja leiwallä. Josse tapahtu neljännen kerran; nijn olcon hengens riäV
nut, se cuin nainut on, ja naimatoin tehkön sackoa
satacuusikymmendä talaria.

4. §. Jos naimatoin mies eli waimo on karsi-
nyt rangaistuxen salawuoteuden edestä, ja teke sittm
yxikertassen huoniuden; tehkön sackoa huoruuden edestä
cuin sanottu on, ja sijhen tygu salawuoteuden sacon.
Jos jocu tule colmannen erän ja erhetty salawuoteu-
della; nijn tehkön mies sackoa colmekymmendä talaria,
ja nainm wijsitoistakymmenda talaria. Jos jocu en-
simmäisen erän on tehnyt yxikcrtaisest huorin, ja sen e-
deftä Lain jälken rangaistuxen kärsinyt, ja sitte teke sa-

lawuo-
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lawuoteutta; wetäkön sackoa mies caxikymmenda ta!a-

ja nainen kymmenen talaria. Jos jocu horjahta
salcuvuoteuteen, sittc cuin hän toisen erän on tehnyt
yxikertaiststi huorin; rangaistacon colmikcrtaisella sala-
wuoteuden sacolla.

s. §. Caikisa tumattoman secannuxen asioisa, >o-
co se on huoruus eli salawuoteus; andacon mies Kirc-
kohon neljä talaria, ja waimo- ihminen caxi talaria.

6. §. Sacoista yhdenkertaisen huoruuden edestä,
cuin mies teke; ottacon waimo asianomaisen oikeuden.
Jos han andexi anda hänen ricoxens, ja ei tule eroi-
tetuxi hänestä; nijn ottacon asianomaisen oikeuden se,
jonga Lain jalken pandaa tule. Sama laki olcon,cosca waimo ricko.

LVI. Mu.
Kahdenkertaisesta huorudesta.

MQs nainut mies teke huorin toisen miehen waimon
HV canha; olcon molemmat hengens rickonet.

2. §. Jos nainut mies macaa toisen miehen
morsiammen, jonga hän tiesi maatuxi hänen ylkämie-
heldätts; rangaistacon neljalläkymmenetla parilla vaipt

eli yhden cuucauden wangiudella wedella
za leimalla,. *"*.

LVII. 3MN.
Haureuden edesauttamisesta ja

haureudesta.
i. §.

MOs jocu sencaldaisia huoneita ja cocmiria pita,
W 3 jD-fa riettalltta >a iestMltta harjoitttan; seiftcon
sencaldaisen haureuden edesauttamisen tahdeu colme
päiwaa eaakin edesä, ja colmandma päiwnna suomit-
tacon teloittajalda, ja pidettäkön sitten yhteisesa työsa

colme
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colme ajastaicaa. Jos jocu.löytän sijna toinen kerta;
suomittacon samalla muoto caakisa, >a tehkön työtä
caiken elinaicans.

, 2. §. Ne portot cuin huoneisa an-
dawat itzens haureuteen pidettaa, pita kijrusti kijnni o-
tettaman ja wangiuteen pandaman, ja sitten heidän ri-
coxens jällen tuomittaman sackoon eli yhteiseen työhön.
Jos he kertomat ricoxens; rangaistacon witzoilla asian-
haarain jälken.

LVIII." Lncu.
Llhallifesta stcannuxesta orpanain canffa.

1. §. ■
sWOs jocu macaa orpanans; tehrön cumblkin sackoa

<%s* neljäkymmendä talaria. Lihallisen secannuxen ede-
M, sen cantza, jqlki ennen, on ollllt hänen- orpanans a-
wiona, eli joca muutoin on maannut; sacotettacou
uijncuin salawuoteuden edestä.

2. §. Jos jocu ricko toisen kerran; olcon se cah-
denkertaisesa sacosa.

LIX. LIUU.
Sucmuhaudesta/ ja lihallisesta (tontut*

xesta mulsa kielfW polwisa.
n §.

MOs jocu macaa awio, eli awiottoman weren-lan<-
k$ gons oikiasa alasastuwaisesa eli ylösnousewaisesa
polwesa; nijncuin isä tottarens eli tyttarens-tyttären,
ja poica äitins, äitms äitin, eli isäns aitin; nijn pita
nijden molembain pää pois lyötäman, ja heitä ei Kirc-
ko-aitaan haudattaman. '

t
2. §. Sama laki olcon niistä, cuin ylösnouse-

waisesa eli alasastuwaisesa heimolaisuden polwesa, toi-
nentoisens can§a itzens nijncuin mies
waimons aitin cacha, eli oman äiti-puolens,'eli poi-"
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ranswaimon, poicans pojan, eli tyttarens pojan wai-
mon' tytär-puvleus, poica-puolens tyttären, eli tytär-
puolens tyttären; eli waimo miehens isän, eli oma isä-puolens eli tyttarens miehen; eli poica - puolelis canfja,
eli stn, elicka tytär-puolens pojan cantza.

3. §. Jos jocu macaa täyden fijarens, eli sisar-
puolens, joco st on oikiasta awiosta, eli tumattomasta
ftcannuxesta; nijn owat myös ne molemmat hengens
rickonet.

4. §. Jos lihallinen stcannus tapahtn weljen tyt-
taren, sisaren tyttären, taicka heistä tulleitten cantza; e-
li isän sisaren, eli äitin sisaren canfja; eli jos waimo
maatan' weljens pojalda, eli sisarens pojalda, sedälda
eli enoilda; olcon sama laki.

5. §. Jos yxikertainen eli carikertainen huoruus
tapahtu jongun can§a näisa suculaisuden eli heimolai-
suden polwisa; nijn mies teilattacon, ja portto lawosa
poldettacon.

6. §. Jos mies teke huorin Ijanen waimons nai-
mattoman siftren, eli waimo hänen miehens naimat-
toman weljen canfja; rangaistacon mies neljälläkymme-
neliä parilla raippa -witzoja, eli yhden cuucauden wan-
Ziudella wedella ja leimalla; ja waimo colmcllakymme-
mlläparilla witzoja, eli wangiudelia cliin sanottu on.

7. §. Jos mies macaa weljens leffen, eli caxi
sisarusta; eli jos waimo maatan Kuollen miehens wel-
jelda, eli cuollen sisarens mieheldä, eli cahdelda m[\t>
reldä; rangaistacon neljancolmattakymmenen päiwan
wangiudella wedellä ja leiwallä; eli mies cahdellanel-
jättäkymmenellä parilla raippa-witzoja, ja waimo
neljallacolmattakymmenellä parilla wltzoja.

8. §. Jos mies macaa waimons weljen eli si-saren setans lesten, eli jos waimo pitä li-
hallista cansiakäymista miehens weljen pojan, eli sisaren
pojan cantza; isäns sisaren elickä aitins sisaren mie-
hen tehkön sackoa cumbikin heimolaisuden ricko-
misen edestä cahdexankummendä talaria, eli rangaista-

con
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rvn cvlmellacolmattakymmenellä parilla' raippa -mitzo,
ja, cabdexallatoistakymmenellä parilla wihoja, eli cah-
denkymmenen päiwan wangiudella medellä ja leimalla.
Jos jombicumbi on nainut; ranqaistacon eahdellanel?
jattakymmencllä parilla raippa - witzoja, neljälläeolmat-
takymmenellä parilla witzoja; eli neljancvlmattakymme-
nen päiwän wangiudeUa medellä ja laiwälla.

9. §. Jos jocu macaa cuollen waimuns äiti-pIM
len, eli poica-puolens waimon; eli isä-puolens lcsten;
elicka jos waimo pitä lihallista cantzakäymistä michens
isä-puolen, eli wtär,puc>lens miehen can§a; eli m«'e*
hens äiti-puolen, jälken jäänen miehen cantza: nijn wes
täkön sackoa heimolaisuden ricoxen tähden cahdexankym-
mendä talaria, ja sijhen tygö tumattoman secannuxen
edestä erittäin. se tapahtu toisesa heimvlaijudesa
siwullapäin; älkvn enämbätä kärsikö, cuin muustacan
ftcannuxesta.

LX 3ucu.
Sijtä/ fom walytttele toisen päälle/

ja harjous-sanoista.
1. §.

MOs jvcu edesanda fvngun Oikeildesa, eli Cunin-
lcÄ Zan Kaffynhaldian tykönä, sen asian tähden,
min käy hänen, hengens eli runnians päälle, ja tahtohanda Men situa, mutta ei sitä woi; jacvetellan, et,
ta hän sen wäärästi ja ilkiasta aicomuxesta tehnyt on;
seisocon saman rangaistuxen, jvnga ale sen edesanne-
tun olis pitänyt käymän, jos hän syypää olis ollut.
Jos jocii määrää todistusta canda stncaldniscsa tilasa;
olcon sama laki.

,2. §. Jos ei hän sitä ole tehnyt wihan kiucusta;
wetakön sackoa caxikymmenda talaria, eli enämman,
asian-haarain jälken, ja rucoilcon ricvxens andexi jul-
kisesti Oikeuden edesä: maxacon myös raiken wahin-
gon.

O 3. §. Jos
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3. §. Jos hänellä owat puolet todisturet; olcon
wapa syyttämise,, edestä.

4. §. Jos jpcu walhettele toisen päälle salaisesti,
ja se käy hengen eli cunnian päälle: eli julista sencal-
daista sanoma hänestä, ilkiästä aicomuxesta; olcon cun,
matoin, ja mngaistacon sijnä siwusa raippa-witzoilla,
eli witzoilla, wangiudslla wedellä ja leiwallä, eli maan
culkeudella, sen jälren cuin asia ja persona on: anocon
myös ricoxens julkisesti andexi. Jos st tapahtu Cu-
mngan eli Waldacunnan Säätpin tykönä, heidän yh-
teiftsä cocoUesans; olcon caxikertainen rangaistus.

5. §. Jos jocu kirjoitta ja julista semmoisen
häwaistys kirjan, joca coste yhden eli usiamman ar-
woon ja cunniaan, hywän nimeen ja sanomaan; olcon
se Laki, cuin 4. §. on asetettu; ja poldettacon häwai,
stys kirja julkisesti teloittajalda. Jos ei st käy arwon
ja cunnian päälle, mutta on muutoin häpiallinen ja
halwendawainen, rangaistacoil wangiudella eli sacolla,
asian haarain jälken, ja rucoilcon sijna siwusa julkist-
sti andexi. Jos jocu muu uloshajotta stncaldaisia
kirjoituxia pahasta aicomuxesta, nijtä cuuluisaxi tehdä-
xens; rangaistacon nijncuin hän itze ne kirjottanut olis.

6. §. Jos jocu wihan kiucusta anda toiselle har-
jous sanan, cuin arwon ja cunnian päälle käy, ja sen
taicka cohta eli Tuomarin edesa ojenda ja tacaisin otta;
tehkön sackoa cuusi marckaa. Muiden sopimattomain
ja ylöncatze sanain eli käytösten edestä; tehtäkön sackoa
yxi talari. Jos st tapahtu suuresa cocouxesa, eli yh-
teisellä cadulla, cusa paljon wäke on; olcon caxikertai-
nm facko.

LXI. SifCIL
OMsudesta payategoisa.

1. §.

kaffe, eli palckaa, autta eli neuwu toista
&$ johongun pahatecoon,; nijn etcä st sen cautta ta-

pahtu;
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pahtu; rangaistgcon phtäläljcsti sen cantza, cuin työn

2. §. Jos i'dcu muutoin on tyohon wahemman
syypää; rangaistacon raippa - witzoilla , eli witzoilla,
ivangiudella eli työllä, ricoxen jälken.

3. §. Nyt hän eikä ole auttanut
tecoon: mutta on edellapäin tietänyt, että se oli hanc-
keisa, ja ei sitä ilmoittanut; eli myös sitte cuin työ on
tehty, on saanut sijtä tiedon, 'ja auttanut sitä salaa-
man: rangaistacon asian - haarain jälken, raha sacolla,
eli nijncuin ennen sanottu on.

4. §. loca tieten huonesa pita ja sala jongun
suuren pahatekian; wetäkön sackoa neljakymmenda ta-
laria, eli enämman, cuinga asia on.

WaMistusMan.
I Luen.

Pahatecoin edesandamisesta/ <a wan-
gein ylöspitamlfestä.

i. §.

asiat, ja muut suuret pahatteZot, pita
|Sjy| ilman wijwytysta Oikeudesa edesannettaman.
2%-r ei asianomainen fM tee, waan lafie ne
salaan; tehkön sackoa caxikymmetlda talaria, eli enam-
man, nijncuin asia on; ja candacon pahategon paalle
se, jonga Cuningan puolesta candaa tule.

t Jos ei
hän sitä tee' olcon wircaans paitzi, eli tehköll sackoa
asian-haarain jälken.

2. §. muut suuret pahantekiat, pi-
ta cohta tuoren työn päälle kijnni-otettaman, wangiu-

O 2 teen
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teen pandaman, ja ilman wijwytysta Oikeuden eteen
asttettaman. Ei mahda tacausta olettaa, cusa asia
käy hengen eli ruumin päälle/ cosca ei rahalla mah-
da sackoa maxettaa.

z. §. Joca anda kijnni- pandaa jongun, cuin ei
ole suuresa pahategosa julkiststi löytty; olcon welcapaa
handa nijn cauwan elättämän, että hän Ockeudesa
asiaan sidotan, Jos hän ei woi händä elättä, eikä
tahdo asiaa paätöxeen ajaa: eli jos jocu on wiran
puolesta andanut pahantekian wangiuteen pandaa; nijn
nautitcon hän ylöspitämistn yhteisistä wangi-rahoista.

4. §. Jos waimo kijnni-pannan, jolla on lap*
sucainen, ja sillä ei taida mualla olla holhousta ja
ylöspitämistä; nautitcon fe elatuxexi puolen sitä wa-
sian, cuin äiti saa.

IL Lllttl.
3?ijfl4/ tuin wangiudesa molewat.

KHOs pahantekia wangiudesa cuole; nijncuin luma«i&J lan ja hänen Sanans pilckaja, isän-maan pettä-
ja, murha-mies, st cuin lärjettömäin luondocappalden
cansta itzens on se, joca muun sencaldai-sen rastan hengen-asian tähden on Wangina istunut,
ja bn työn tunnustanut, eli jos hän on ala - oikeudelda
stntähden cuolemaan tuomittu; nijn andacon Cunin-
Zan Kastynhaldia sen cuolleen cohta wangiudesta ulos-
wietaä Teloittajalda, ja /aiwacon hän sen maahan
hirsipuu-mäkeen, eli erinäns metzäan. Jos tappa-
ja, waras, eli st joca muuta stucaldaista hengen-asia
tehnyt on, cuole; nijn hänen ruumins mahta muilda
ihmisilda pideldaa, ja erinans Kircko-aitaan pandaa.
Sitten andacon Cuningan Kaffynhaldia sijkä tiedon
Zli-tuomarille.

111. Lw
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111. Lucn.
Tuomlon «MmisestH hengtN'afioisa.

i. §<

EHOsta pahantekiä on cuolemaan tuomittu; »ijn an-
'Sb dacon Cuningan Kasiynhaldia tuomion häneen
eteens luettaa wangiudesa, ja tehtäkun sitten se pai-
n>å

e hänelle tiettäwäxi, cosca hänen rangaistuxens kar-
siman pita.

2. §. Se, joca ciwleman - rangaistuxeen ulos-
wiedan, mnhta kyllä jollaculla juomalla wahwistettaa:
mutta ei pidä hänelle salittaman, wangiudesa, eli mat-
calla, sillä itzens juowuttaa. Jos st tapahtu; olconse yhden cuucauden palckaa paitzi, jonga sijtä tule
waarin pitää.

3. §. Ennen cuin pahantekiä mestaus -paickaan
tule, pita tuomio, yhteisen cansan edesä, julkisesti ylös-
tuettaman filda, joca sijhen on asetettu.

4. §. Jos wangi on wastahacoinen ia uppinistai-
nen, ja ei tahdo itzens walmistaa cuolemaan; käykön
cuitengin tuomio päätöxeen. Jos hän tunnusta wan-
Ziudesa toisen pahategon, cuin sen jonga tähden hän
jo tuomittu on: eli että muut sijhm osalliset owat: eli
jos julkinen sielun-waara on; nijn andacon Cuningan
Kastynhaldia sen tiettäwäxi Pli-tuomarille, joca tuo-
minnut on, ja odottawn sen wastausta. Tuomion
tayttamysta ei mahda ylöspidettaä, ja pahantekiatä ta-
caisin-wietää, sitte cuin hän mestaus- paickaan tullm
vn; ellei sitä rastambia syitä sijhen ole.

s. §. Cosca tuomio suurein ricosten ylitze täytetty
on, pita Cuningan Käjkynhaldian sen cohta tiettäwäxi
tekemän Z)li-tuomariNe, joca tuomion langettanut on.

6. §. Jos wainu) on rascasna, joca cuoleman-
eli muun ruumin-rangaistuxm ala käymän pitä: eli
jos wangi on nijn kiom, ettti hän itzens cuolemaan
walmistaa taida, eli rangaistustans ulosseisoa; nijn

. O 3 se
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st mahta ylösfysättää waimon canfja, cuuden wijcon
päähän sen iålfm cuin hän on synnyttänyt: jet tipiån
wangin can§a, suljen asti cuin hän parane.

7. §. Costa pahaiuekia ei hirtetä, polteta, eli
teilata, eli rangaistuxen,siwusa täsä Laisa ci ole ulos,
pandu, cuinga stn ruumin cqntza tehtclmän pita; käys
kön stn cansia, cuin 2. Lugusa tasa Caaresa sanotaan.

IV. Lum.
Mestarmanmsta eli Teloittajasta.

1. §.

GzfEloittaia olcon waimonens, lapssnens ja palcka-
wäkinens, otettu Cuningan suujclluxeen. Ei mah-da hänen wircans hapiallifna pidettäman, ja handa,

eli nijta cunniallisten ihmisten kansakäymisestä ulossul-
jettaman, sila rangaistusta walttäin, cuin muungin
Cuningan kiellon ricoxen edestä.

2. §. Jos Teloittaja teke merkillisen wian, cosca
pahantekia rangaistan, taicka ymmartamättömydesta,
elicka juopumiststa ja ylönjuomuxesta; rangaistacon kym-
menen talarin sacolla, eli enammälla, taicka karsikon
ruumillans asian-haarain jälken.

3. §. Jos hänen, eli hänen wakens päälle kay-
dan, mestaus-paicasa eli heidän töimituxcns
tähden, kiwillä, hosumisella ja lyömisellä; nijn owat
caicki ne jotca samasa tegosa, olit, Cuningan walan
rickonet, joco Teloittaja wircans oikein tehnyt on, eli ei.

V. Lucu
Ruumin-ranqaistuxesta työllä/ raippa-

witzoilla ja wihoiNa / nijn myös wangiu-
deUa wedellä ja leiwällä.

1.8.
MOs jocu langetetan työhön, eli suomittamaan, sen-

■ tähden
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tähden ettei hän woi sackoa maxaa, ja ei ole ruumina
rangaistus ricoxen siwusa tasa ulospandu; nijn
luetan yhdcxan äyriä joca päiwa-työlda; colme tala-
ria yhtä paria raippa -witzoja wastan, ja neljä talaria
yhtä paria witzoja wastan, colme lyöma joca parista.
Jollei raippa -witzain eli witzain lucu käy tasan sacko-
ja wastan, tämän lascun jalken, waan sacot nousemat
jotain sen ylitze; nijn enätän rangaistus yhdellä parilla
raippa-witzoja, eli witzoja.

2. §/ Mies rangaista» raippa-witzoilla, ja wai-
mo witzoilla. Ei mahda mies rangaistaa usiammalla,,
cuin neljalläkymmenellä parilla raippa, witzoja, eikä wai-
mo-ihminen usiammalla cuin kolmellakymmenellä voxiU<a witzoja. Maalla ja caupungisa toimittacon se ran-
gaistuxen raippa -witzoilla ja witzoilla, joca sijhen on
asetettu.

3. §< Kihlacunnan Woudi eli Nimitysmies maal-
la, ja se joca Caupungisa sijhen pandn on, pitäkön fiU
män sen päälle, että tuomio oikein taytetän: olcon myös
nijllä walda cohta curittaa sitä raippa-witzoilla eli wan-
giudella, cuin rangaisiuxen kehnosti toimitta.

4. §. Wangius wedella ja kimalla tuetan nijn
mulodon, että sackoja wastan yhdestä talarista kymme-
neen asti ja cantza, wastawat neljä paiwä; kymmene,
siä wijteencolmattakymmeneen asti, cahdexan paiwä;
wijdestäcolmattakymmenestä neljäänkymmeneen asti, ca-
xitoistakymmeM päiwä; neljästäkymmenestä cuutem-
kymmeneen, cuusitoistakymmendä päiwä; cundestakym-
menestä cahdexankymmeneen, caxikymmendä päiwä;
cahderastakymmenestä yhteen sataan ja kymmeneen, nel-
jäcolmattakymmendä päiwä; ja sackoja wastan ylitze yh-
den sadan ja kymmenen talarin, cahderancolmattakym-
mendä päiwa. Ei pidä ketään tuomittaman wangiu-
teen wedelle ja leimalle enämmäxi aicaa, cuin yhderi
cuucaudexi, eli cahderikymmenexi ja cahdexari päiwä-
xi, eikä wähemmäxi ajäxi, cuin neljäxi päiwäxi.

s. §. Wangiudella medellä ja leimalla, mahta
O 4 mica-
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wicapää rangäistaa; eusa Tuomari eoettele, että hänen
menestMns ja arwuns muun ruumin rangaistuxen caut,
ta hucatan.

6. §. Jos wangin-wartia salli jongun, foca wan,
Ziuteen wedclla ja leimalla tuomittu on, nautita mun-
ta juomaa ja moca; olcon yhden cuuca«,lden palckaans
paihi,, ja istucon itze castdexan paiwä Cuningan wan-
Siudcsa wedeUa ja leiwalla.

7. §. Jos se joca sackoon langetettu on woi se»
roajKaa, mutta tahto ennen karsia ruumillans; hänellä
ei pidä lupaa fi'ihen oleman, waan'kaykon facko tay-
dellisesti ulLs hänen omaisudestans. Jos jocu ei woi
täydelliftsti maxaa; seisvcmi tuurnin rangaistuxen caiken
edestä.

&§* Sackoja ei mahda ulos otettaa talonpojat
hän ei woi nijtä maxaa silmän talon yawtt

ja autwxi tekemista, eikä myvs silda, joca sijtä
kärsi elatuxesa ja »löspitamisesa; waan karsi-
kön se rieoxens edestä ruumin rangaistuxen.

9. §. Jos jocusuomitan työhön wissixi ajaxi, ja
ei sitä löyta; kysykön Cuningan Kaffynhaldia 2)ll>
luomarilda, euinga tyu pita muuxi rangaisiuxexi, muw
tettaman.

Ulosmittaus WW
I Lucu.

Mninaan Kästynhaldiasta / ja nijstä ka-
ssyiälsistä emn hänen alnrs tulewat.

(tjfifåUnmgaFt Käffonhaldian pita caicki Ulosmittauxen--f£)b asiat ahkeruden ja \)mk\\ can<)a toimittaman,



Ulosmittaus l. Ä.acu.

ja ei ketän, ricasta eli koohä, oikeudesans wijwytta^
taan, eli auttamattomaxi jättämän.

2. §. Ei mahda Cuningan Kästynhaldia cnjoto
siihen, cuin Tuomarin -wiralle tule: vlcon hänellä aii*
tengin walda veran -catzoa, että Laki ja Oikeus ala-
vikeuxisa welwollisesti woimasa pidetyxi tule. Jos hän
löytä toisin tapahtunen; andacon sen Howralille tktå.
Ei mahda myös Tuomarit cajota ulosmitcauxeen: muu-
toin cuin nijsa asioisa, cuin erinäiset säännöt sen myö-
denandawat, ia mssä ricoxen - asioisa, joita ei corkiam-
man Oikeudm ale lykätä.
, c 3, §. Aikön yrikän käffyläinen, joca Cllningan
Kaffynhaldian alla on, rohjetco ulosmittausta tehdä t

jollei hänellä ole Esimiehms kästuä; mutta tuomion
päälle, ioca on saanut laillisen woiman, cusa summa
ei nouse yli wiidenkymmenen talarin, mahta Porme-
stari ja Raade lllosmittauxen tehdä: nijn myös Cruu-
nlin wuodi maalla, cusa summa ylli cahdenkymmenen
talarin ei nouse.

4. §. loca ryh*y Cuningan Kastynhaldian wir-
caan, ia itze jotakin hanellens pantta; eroitettacon coh-
ta sijta cuin hän ottanut on, ja sitte langettacon hä-
nen Tuoniari cahdenkymmenen talarin sackoon, ja ma-
xaman wahingon. Jos ei hän woi maxaa: rangaista-
con nijncuin 10. Lugusa tasä Caaresa sanotan.

s. §. Jos jocu rohkene solwaista Cuningan Ka-
ffynhaldiata hänen wirasans, sanoilla, kirjoituxilla, ell
käytöxilla; tuomittacon sijtä, sildä Öikeudelda, cusa
ricos tapahtunut on. Jos ricos, on suuri; nijn'pita
hänen Howrätisä edesannettaman ja tuomittaman.
Jos jocu solwaise Cullingan Kastynhaldiata Tuckhul-
mija; käykön ftn cantza, cuin erittäin on asetettu.

6. §. Jos- jocu Cuningan Kösinnhaldian edesä
puhu häwöttömiä eli pilcka sanoia rijtä- »veljensä wa-
stan, cli pita sopimatoinda aandä, eli kiromiseen ulos-
puhke; olcon Cuningan Kaffynhaldialla roalda facotta
hänen, csrkeimmasti kymmeneen talarijn.

O f 7. s. Ne,
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7. §. Ne, jotta Cuningan Kästynhaldialda pi-
detan käffyja ja asioita toimittamasa, pita oleman
wannotetut ja toimelliset. Jos he ylitze-kaywät itze-
waldaisudesta, eli laiminlyöwät sen cuin heille itze cu«
sakin asiasa kasietty on; eli puoldapitäwisen ja woiton,
wuoxi ,t

jongun asian huojendawat; nijn olcon Cunin-
Oan Kastynhaldialla walda heitä sanoilla ja waroitu,
xilla nuhdella, eli sacoxi heilda cahden eli colmen cuu,
cauden palcan lähimmäisen waiwasten-huoneseen ottaa,
eli myös, jos ricos rastambi on, Oikeudesa edesandaa.
Cuinga st waarys rangaistaman pita, joca heille hei-
dan wirasans sanoilla eli loilla tapahtu; eli se cuin he
muille tekewät; sijtä eroitetan Pahategon Caaresa.

8. §. Jos mjn tapahtua' taidais, että se, joca
ulosmittamisen käsiee, eli pitä sen itze työsä toimitta-
man, lyö allens jongun osan sijtä cuin ulosmitattu
nijn andacon han cohta sen tacaisin, ja wetakön sijna
siwusa sackoa toisen sen werran, eli olcon wircaans pai-
tzi, nijncuin Tuomari coettele ricoxen olewan.

9. §. Cuningan Kaffynhaldian kastya wircans toi-
mituxis, pita jocaitzen totteleman: ja olcon hänellä woi,
ma, jos hän syyt löyta, uhca sacon eteen-panna, eli
andaa sen, joca wastahacoinen on, tygönsä tuotaa: eli
kieldaä hänen lähtemästä pois paickacunnasta. Jos
hän sittengin poislähte; tuotacon tacaisin, ja wetakun
sackoa caxikymmenda talaria. Sttaifa ja muisa sencal-
daisisa tiloisa, olcon yxi Cuningan Käffynhaldia toiselle
awullinen: jos ei hän sitä tee; wastacon sen edestä.

11. Lucu.
Zuinga tehtamän pitä/ cofca Ulos-

mittausta ehitan.
1. §.

Kaffynhaldlan tykönä mabta cukin hänen
<& asiansa suusanalla, eli lyhykäisen kirfoituxen caut-
ta edesandaa; ja pangon Cuningan Käffynhaldia sen

eteen,

218



Ulosmittaus Faari. 2. Ätmt.

eteen, »ota ehitän, wissin päiwän ja uhca-sacon, ettäsen päälle wastata. Sitten ei mahda usiambata fh
foitlista waiheteldaa ,

t
jos ei Cuningan Kastynhaldia

löydä tarpellisexi, enambätä waloa asiaan waatia.
2. §. Jos ei st, jota chitän, sitä caipawata,

määrätyn päiwän sisällä tydytä, eli wastauxella coh-
taa; olcon uhca-sackoon langennut, ja pangon Cu-
ningan Kastynhaldia toisen paiwan hänen eteens, suu-
rcmman uhca-sacon haastolla, ja andacon se caipawa
hänen wastuudesta sijtä tiedon saada. Jos ei hänwielä sittekän tule wastauxen can§a; nautitcon st etzi-
wä hänen oikeudens, ni>den perustusten jälken, cuin
hän osotta. Jos st,,joca pois oli, ei tydy sijhen, ja
luule itzellens lijca tehdyxi; olcon hänen woimasans,
sitten cuin se, joca woittanut on, paatvxen hänelle tiet-
täwäxi tehnyt on, hänen pemstuxens How-
ratisa, sen ajan Isällä, cuin 9. Lugusa 1. §. mainitan,
ja siellä asian jällens woitta: cuitengin pitä ulosmit-
tauxen yhtähywin tapahtuman, ja pandacon wie-
ran miehen taan, jonga st caipawa, täyttä tacausta
wastaan, mahta halduuns saada.

3. §. Caikisa nijsä tiloisa, joisa se, jota etzitän,
itzens salafa pitä, ja ne sen todistawat joiden olis tul,
lut Cuningan Kästynhaldian kästyn hänelle tietää an-
fcaa; andacon Cuningan Kästynhaldia kirjallisen ilmoi-
turen hänen owens päälle naulitkaa, ja tehkön sitten
asian cansta, nijncuin hän suusanalla tygö sanottu olis.

4. §, Jos st tule, jota etzitän, ja ei kiellä sitä,
cuin hänelda waaditan, waan ano aicaa; irijn suota-
con st hänelle, sen jälken cnin asia on, ja wijwytyxen
saldia taita: ei cuitengan ylitze colmen cuucauden.

s. §. Jos bän kieldä sen cuin caiwatan, eli tah-
to sen tehdä epäildawäxi: ja Cuningan Kastynhaldia
coettele, ettei hänellä siihen perustusta ole; nijn autta-
con sitä caipawata oikeudellens. Jos epäillys haara
on stncaldainen, että assa sen cautta rijtaisexi tule; ly,
kätkön sen Tuomarin alle: ja ottacon sitte st caipawa

haaston
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haaston rijta-weljens päälle, yön ja wuoden sisällä sen
jälken, eli olcon sijnä asiasa caickia puhetta paitzi. Ei
mahda selkiä ja rijdatoin welca rijdeldäwan tähden y-
löspidetyxi tulla.

6. §. ylcon welcapaa an,
daman kirjallisen päätöxen, sen perustusten cansta, ja
kirjoittaman siihen ala, minga ajan sisälle se, joca ei
siihen tydy, saa etziä Howrätisä muutosta, sen jälken
enin 9. Lugusa sanotan. Cuningan Käffynhaldia Tucfr
hulmisa, tehkön tl'ettawG'i uloslyödim julistuxencautta,
piwlipäiwän aicana, että hänen päätöxens asiasa, pi-
ta lilosannettaman paiwä jälken: ja saman päiwan
päälle pitä päätös asetettu oleman: Hän mahta myös
cohta suusanalla sanoa hänen päätöxens, jos nijn taiv
witan.

111. Lucu.
Ulosmittausta Tuomioitten paMe.

i. §.

GHOs jollakin on tuomio toisen paalle, jota wastan&sl pandu ole, eli tacaperin moittamus Oi-
keudenkaymisen Caaresa sallittu; olcon se, joca asian
cadott«nut on, welcapaa sen ajan sisällä, cuin tuomios
eteenpandu on, rijtaweljens tydyttämän. Jos ei han
fita tee, käykön tuomio silmän wijwytystä ulosmittau-
xeen. Silloin pitä myös caiken osotetun ja tarpellisen
culutuxen ynnä ulosotettaman; cosca ei se nouse ylitze
wijdenkymmenen talarin: Jos se on suurembi; nijn ha-
kecon Tuomarila. Caikisa muisa ulosmittauxen asioi-
fa, olcon sama laki.

2. §. Jos tuomio löytän pimiaxi; nijn osottacon
Cuningan Käffynhaldia rijraweljet Tuomarin tygö,, senpäälle selitystä etzimän.

3. §* Jos Käffynhaldia wijpy, ilman oikiata fty-
ta, laittamasta tuomiota täytetyxi; wastacon caiken wa<
hingon «uin fijtä tapahtua taita.

4. §. Jos
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4. §. Ivs st joca asian cadottanut on, ja jonga
lilosmittauxen ala käymän pitä, osotta, että hän coi*
kiammasa paicasa tuomion willityxen, eli muun wian
ylitze walittanut on; taytettakön cuitengin tuomio, waan
nijn, että se, joca woittanut on, pane tacauxen sen e-
desta, I'onga han tuomion jalken nostaa eli hallita saa,
eli pandacon se tacawaarickoon, jos ei kieldo tule, u-
ll>smittausta wastän.

s. §. Jos joen on woittanut cahdesa ala-oikeu-
desa, ja nijta wastan weto pannan; nautitcon sittekt»
ulosmittauxen, ja toimittacon tacauxen sen edestä cuin
hän käsijns saa, eli andacon calun tacawaarickoon pan-
daa. Jos jollakin on ala-oikeuden tuomio, jonga päal-
le ulosmittaus sturaman pita, sen jälken cuin Oikeu-
denkäymisen Caaresa eroitetan; olcon sama Laki. Coft
ca calu on nijn ulosmitattu: nijn sitä ei sitten
hajoitettaa, eli ilman sen isännän tahdota myytää, en-
nen cuin asia Howratisä tuomitan. Jos han siellä
cadotta; kaykön se, cuin on ulosmitattu, eli tacawaa-
rickoon pandu, tacaisin, sen caswon ja tulon canffa.

6. §. Jos st joca cadottanut on, ei woi
da, mitä tuomittu on, ennenkuin asia Howrattijn
tule; nijn pangon sen edestä täyden tacauxen: jos ei
han sitäkan woi; nijn pangon mcauxen itze edestäns,
eli mengon wangiuteen asian päätöxeen asti. Ulosmit-
tauxesa laillisesti wedotuisa asioisa, eli nijsa jotca Cu-
ningan coettelemuxen ala tulewat, säätan lawiammal-
da Oikeudenkaymisen Caaresa.

7. §. Jos jocu pyytä estä tuomion täyttämistä
sentähdei?, että se cuulu usiamman paalle cuin hänen
yxinäns; nijn pitä itzecungin, cuin läsnä on, oikeuden
edestäns tekemän: ja Cuningan Kästynhaldia andacon
kirjans, että st, jolla, toistsa Maan-herran Läanisä,
asumasia, eli omaisutta on, mahta siellä maxaa. Jos
tuomio cuulu caickein päälle yhden edestä ja yhden
caickein edestä; nijn käykön ulosmittauxen cmijia, cuin
4. Lugusa 12. §. sanotan.

z. 5. Jos
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8. §. Jos sillä, cuin tuomion tavttaman pita,
on walmista rahaa eli ittainda calua sijna Maan-her-
ran Länija, cusa tuomio langeis; olcon silla
tanut on, walda siellä etzia maxoa. Jos siellä cusa
tuomio langeis, ei loyta muuta cuin kijndiäta omaisut-
ta, ja se, joca asian cadotti, asu mualla; nijn pita
hända etzittaman siellä cusa han asil. Ei mahda ha-
nen knndiata omaisuttans, eli mitä sitä seura mitat-
laa, nijn cauwan cuin hän walmilla rahalla cli irtai,
mella calulla woi maxaa, cuin edespäin eroitetan.

IV. Lucu.
Ulosmittauxesia welca - kirjoitusten / stl-

tim käsi, kirjoitusten ja hywam miesten
päätöxen pääUe.

1. §.

MZElca-kirjoituresta pita welcapaatä etzittaman siellä
*>'-& cuin hän asu, eli itzens jongun ajan yluspitä,
paitzi nijsa asioisa, joista 4. §. sanotan.

2. §. Jos jocu tule Cuningan Kasiynhaldian ty-
gu, selkiälla ja kieldamättömalla welca-kirjoituxella, ja
maxon aica jo ulcona on; nijn tule hänen cohta saada
ulosmittauxen. Jos welcapaä kieldä kätensä ja kirjoi-
tukensa, ja löytan wääryttelewan; andacon Cuningan
Kästynhaldia ulosmittauxen tapahtua, ja lykätkön rico-
m Tuomarin alle.

3. §. Jos jocu sano että hän on tullut waadi-
tuxi, eli pacotetuxi, haucutelluxi, eli wietellyxi, anda-
man welca-kirjoituxen ulos: ja on sen päälle puhunut
lähimmäisen cuuden wijcon sisällä, Tuomarin, eli Cu-
ningan Kasiynhaldian tykönä, taritze myös perustrixia
ja todistuxia edestans; nijn lykatän asia Tuomarin ty-
Zo. Jos sama welca-kirjoitus jo on mllut toiseen eli
colmandeen kateen, eli usiamman tygö, jotca toinen,
toiseldans sen hywäsa uscosa lunastanet onnu, ja scn

päälle
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päälle etzitän ulosmittausta; olcon sama laki: ia ran,
gaistacon se Tuomarin tykönä, jcca wäkiwalda eli ca-
walutta teki, nijncuin Laki woipi.

4. §. Jos kasi-kirjoitus on pandu maxetta sille
jolla st on; nautitcon han täydellisen ulosmittauxen,
jonga knsisa se on. Jos käsi-kirjoitus luytan pannuxi
inaxettaa jolleculle wissille miehelle, ja welcapaa on sij-
na sen tulla toisen kateen; olcon sama
laki. Näisä tiloisa mahta welcamies etzia welcapaä-
tä, cusa hän luytan.

s. §. Jos welcamies ilman welcapaan sencaldai-
sta luwata, on jättänyt hänen käsi-kirjoituxens toiselle;
niin ei hänellä pidä oleman muuta oikeutta, cuin sillä',
jolle käsi-kirjoitus on annettu.

6. §. ■■ Jos jocu on saanut osotus kirjan missin
miehen päälle, ja ti saa hanelda maxoa; nautitcon u-
lobmittauxen sen tykönä joca osotlis kirjan andoi, ynnä

casivon caMa, cuuten afti sadalda. Jos tämä edes-"
wetä, että st joca osotus kirjan on saanut, on sijhen
syy ollut, ettei maxo oikialla ajalla seurannut ole;
kön cuitengin ulosmittaus edes, ja stisocon sitten hänen
ehdosans, etziä Tuomaria, ja woitta sen tacaisin, jos
han woi.

7. §. Jos welcapaa tunnusta welcans, mutta
tahto sen cuitata jotacuta welcamiehen tykönä
saamista wastan: ja Cuningan Käsiynhaldia löytä fa*
man saamisen selkiaxi, wahwaxi, ja maxon ajan jo t*
desmennexi; nijn mahta welca welcaa wastaan cuitat-
taa, nijn pitkalda cuin st ulottu. ,

8. §. Määrä lastu ei mahda maxoxi luettaa:cusa st löytän, picä se ensin ojettaman, ja maxo sittensen jalken tapahtuman.
9. §. Jos jocu welca-kirjoituxesans ei ole wisi»

sia maxo paiwaa nimittänyt; nijn mahta welcamies, e-
tziä omansa tacaisin, cosca han tahto, cuin 9. Lugusa
4. §. Cauppa Caaresa mainitan. Olcon cuitengm
Cuningan Käsiyuhaldialla woima, eteenpaxna paiwän

maxolle.
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maxolle, pidemmän eli lyhemmän, sen jälken cuin hän
löytä asian-haarat, nijncuin 2. Lugusa 4. §. tasa Caa,
resa sanottu on.

10. §. Jos wissi paicka nimitetty on, josa ma-
xo tapahtuman pita;, ojendacon Cuningan Kafkynhal-
dia itzcns sen jalken. Jos ei wissiä paickaa ole nimi,
tetty; nijn coetelcon hän, misä maxo> welcapään culu,
tuxella tapahtuman pitä.

n. §. Ei yxikän mahda hakea toisen miehen saa-
kawata welcaa, -jollei oikia welcamies ole oikeuttans
hänelle kirjallisesti jättänyt, eli muulla tawalla sijhen
lupa andanut.

12. §. Jos caxi eli usiammat vwat welca-kir-
joituxen alakirjoittanet Mä sitomisella, että yhden caic,
kein ja caickein yhden edestä maxaman pitä; nijn tule
welca-miehen saada täyden welan ulosmittauxen ke-

tykönä tahtons: ja olcon Dä sitten sama oikeus
nijta toisia wastan, si/tä cuin hän ylitze oman osans
maxanut on. Jos ei he nijn ole itziäns sitottet, ja he
ei ole calun vhteydesa; nijn ulosmitatan itzecungin ty-
kunä hauen osans pää.<lugun jalken.

13. §.. Jos welca-kirjoituresa, on wissi ja luwal-
linen caswo luwattu; olcon silla lilosmitatesa yhtäläi-
nen mUus pää-welan can§a. Caswosta, cosca welca-
miehet toinentoisens cantza edusta welanalaistn omaisu-
teen rijtelewat, mainjtan sijnä 17. Lugusa 15. §. Caup-
pa kaaresa.

14. §. Sowmnotla joca Tuomarin edesa, eli
muutoin tapahtu, olcon sama oikeus, cuin muulla
ftlkialla kasi -kirjoituxella.

15. §. Jos jocu rijta mvlemmilda puolilda on
lykätty hywain miesten alla, ja luwattu tylyä heidänpäätöreens; nijn käykon sitten st lllosmittalixeen.

v. 2u*
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V. Lucu.
Ouinga Ulosmittaus tapahtuman pitä.

u §.

WOs welcapaa ei ole tydyttanyt welcannest'ms fen
fö» ajan sisällä, mm etteiwandu on; .rrijn kaokön u,
losmittaus hänen olitzens sen lalken cuin CuniiiZan
Kajkynhaldian paalös cuulu. Jos Han lähte matcans,
tli pita itzens lymysä; sijna mahm Ulosmittaus cuiten,
Zin Jos wifsi calu pitä ulosmitattawan,
ja ei sitä löyta; rap pitä se walmcka rahalla, cli cul-
lalla, eli hopialla, maxettaman. Jos hau sano ettei
hänellä sencaldaijta ole; wahwistacon sm, M welca-
hiics nijn Cuningan KaffDnhaldian
eli Tuomarin tykönä tzaickacunnasa, jos se siellä foweb
jammajA tapahtua taita: sitte menZön irtain calu miV
tauxen alle, nimcuin edespäin sanotan.

2. §. Mitä welcapaa taita wahimman paitzi ol-
ta, nijn cum sitä,, jolla hän elatustans etzi, päå loij*
meistri ulosmitattaman.

3. §. Cusa irtain calu käy mittauxeen, pita se
mwattaman sen, jalken tuin se myyda taitan. Jos
welcapaä ei tydy,Men hindaan, eli welcamies ei tah-
do calua sijta pitaa; nijn myytakön se julkisen nlos-
huudon cautta. Cuinga irtaism pandin cansia käytä-
man pitä, sanotan 10. Lugusa 2. §. Cauppa Caaresa.

4* §. G mchda Otan uloshuutoa tapahtua,
<nnen cuin wiffi päiwä siihen on nimitctM, ja julkisestj
ilmoitettu: Ei mahda myös mitan myytäa, muille mie-
liri, ja welcapaalle wahingoxi, eli silloin costa «mnoa-
ftans harwat owat eoofci: Sentahden pita parhat ca-
lut sijhen asti säqstettaman, että enin cansa on eocoon-
nckut. wahingo hawaitan tapahmnexi, ha«
tlen oman hpödytyrens eli syyns tähden, foca nloshuue
tcknisen päälle on afttettu;- täyttäkön hän wahinZou,
ja rangalsiacon sen jälken cuin asia on.
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s. §. Jos welcapaallä ei ole rahaa taicka irtain-
da calua maxaxens; nijn pitä kijndian omaisuden miu
tauren alle käymän. Jos ei he sowi mitä ensin mi-
tattaman vita; nim käykön se sijhen, joca silla paicalla
macaa, josa hända etzitän, ja silloin pannan yhteen
seka paawelca että caswo cuin sen päälle ylösiuosnut
m,

e ja nautitcon welca-mies anekin stn edestä, sitämyöden cuin st tähdellä olewa sisälle-tulo sijtä omai-
sudesta taita wastata cuutta joca sadalda coconaisesta
wclasta. welca-mies sitte tahto sen laillisesti käyt-
tää; käpkön sijtä, nijncuin 9. Lugusa Maan Caaresa
on pandista asetettu.

6. §. Jos wissi pantti kijndiasä omaisudesa on kir-
jallisesti pandu, ja welca-mies ennen tahto etzia Mxoairtaimesa calusa, joca pikemmin taitan rahaxi käättää;
olcon hänellä sijhen walda. Jos hän tahto pandista
kijnni-pitaä, ja sitä aicaa, että pantti ensin Lai-sa käytetäis; etzikön anekia sijhen, cuin ennen sanottu on.

7. §. Cusa huonet, tontti, maa, eli wesi-raken-
nu>'et ulosmitatan; ei mahda heitä nijn
färjettää ja eroitcttaa, että st cuin ylitze jääpi, tule
isännällä hyvdyttömäxi.

8. §. Jos ei sillä, jonga tykönä ulosmittaus ta-
pahtu, ole muuta huonetta ja asumasia sisälle-käytä-
wätä; nijn mahla hän maalla istua huoneisa colme
cuucautta, ulosmittauxen jällen, ja caupungisa ensim-
maiseen lähdendö-päiwaän asti. Jos toinen on sijhen
palcalla eli wuorolla sisälle tullut; käykön nijncuin 16.
Lugusa Maan Caaresa eroitetan.

9. §. Caicki ulosmittaus pitä tapahtuman ilmansen olkeuden wähennysta, cuin toisella on welcapään
omaisuteen.

10. §. Jos welcapäallä ei ole mitan jolla han
welan maxaa; nijn mahta hän, jos welca-mies si-
ta waati, kijnni-pidettaä: coetelcon jitte Tuomari
cuinga hän köyhtynyt on, ja kaykön M, cuin Caup-
pa Caaresa sanottu vn.

Jos
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11. §. Jos muuta on, cmn täytettämän pita;

mahta Cuningan Kasiynsialdm iihm-ftcon eli wanaiu-
den cautta, waatia handa sijhen jvca wastahacoinen on,
nijncuin asia löytan.

VI. Lucu.
ssuinga kijndia omaisus arwatta-

man pitä.
I. §.

fif'£s st, joca anekin on saanut, eli jolla pantti-oi-
ie» keus huonefa eli maaja on, tahto sen lmllisesti
käyttää; nijn pitä arwio tapahtuman, ennen cmn lail-
linen seisomus-aica on culunut, cuin 9. Lugusa Maan
Caaresa sanotan: Ja pita maalla Kihlacunnan Tuo-
mari cahden wieran miehen camia, ja caupungisa, col-
me Raastuwan-oikeuden Jäsenistä sen omaisuden ar-
waman.

*'

2. §. Arwio-miesten, sotca ei wannotetut Tuo-
marit ole, pita edelläpäin, welcapäm ja welea-miehenläsnäollesa, walan tekemän, että heidän pitä sen calun
nijn arwaman, cuin he, parhan ymmänyxen ja tun-
non jalken, coettelewat sen maxawan.

3. §. S'tte cuin caicki wisusti arwattu ja ylös-
pandu on, pita arwio -miesten kirjan sen päälle anda-
man.

4. § Se cuin arwiohon ei ole tytywäinm,
pitä yhden cuucauden sisällä maalla, ja cahdexan päi-
wän caupungisa, etziman Cuningan Käffynhal-
dian tykönä uutta arwioka: ja nimittäkön hän sijhen
muita ymmärtawaisia miehiä. Colmatta arwiota mah-
ta saman ajan sisälle ja samalla tawalla etzittaa, ja
ei usiambata.

s. §. Arwion cantza Prukein, Wasarain, sa*
jäin, ja muitten Rakennusten ylitze, käy-

kön nijncuin erinomaiset paatuxet nijsia woiwat.

P 2 VII. Lu-
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VII. suot.
Sijtä/ cuin ulosmittamistsa eroitetta-

man pltä.
1. §.

«GOs sen omaisuden seasa, cuin ulosmitattaman piV
%3 ta, löytän toisen calua; se ei pidä mittauxen ala
käymän, cuin n. Lugusa Naimisen Caaresa, ja 17.
Lugusa Cauppa Caaresa sanottu on.

2. §. Jos silla, jota welau tähden etzitan, ei ole
muuta jolla han maxais, cuin wuoden palcka, eli jocu
wissi armolaina; älkön enämbi cum puoli sijtä käykö
joca wuosi, welan maxoxi. .

3. §. Jos sijtä rijdellän, cuin eroitettaman pita;
nijn lykatkon Cuningan Käsiynhaldia asian Tuomarin
eteen, jos syytä on asiasta epäillä, ja pangon sillä vtw
Mä rijta-calun tacawaarickoon. Sama laki olcon,
cosca miehet etziwat etua toinentoisens edellä.

VIII. lucu.
Tacatvaaricofta ja kijnnlpitamiststa.

kMOs jocu etzi Cuningan Kaffynhaldian tykönä, että
Jö* welcapää pitä kijnnipidettämän; eli hänen caluns
tacawaarickoon pandaman, silla waara on, että han
poispakene, eli pistä calun lymyyn: Jos Cuningan
Kastynhaldia coettele, että caipawalla on syytä sijhen;
nijn säätakön, jos han tacausta lvastan eli ilman,
mahta sen kijnnipitamisen eli tacawaaricon nautita.

2. §. Ei sitä mahda welan tähden kijnni pam
ta, eli pidätettää, jolla omaisutta Waldacunnasa on,
millä hän maxaa, ja oikeuden tehdä taita, eli woipi
panna pandin eli tacauxen.

3. §. Cosca jocu on saanut welcapään-kijnni pi>
detyxiz, eli hänen tacawaarickoon pannilxi; nijn

olcon
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olcon welwollinen, cohta anoman Cuningan Kästynhal-
dian paatosta, eli ensimmaisna Oikeudenkaymisen pai-
wana asian Tuomarin tykönä edesandaman, »os ei st
nijn selkiä ole, että illosmittaus sen päälle seurata tai-
ta: Jos ei han sitä tee; käykön se kijnni pitäminen e-
li tacawaarickoon paneminen taeaisin.

4. §. Se, cuin tacawaarickoon pandu on, mah-
ta panttia eli täyttä tacausta wastan nostettaa: ja se
joca pakeneman on luultu, wallallens päästettaä, jos
hän taeauxen edestäns pane, ettei hänen pidä carca-
man, eli itzens salasa pitämän. Jos tacausmies sitten
ei händä edestoimita; käykön siitä, cuin 10. Lngusa
Cauppa Caaresa sanottu on. Cuinga tacaus-miehet
hywari luettaman pitä, sijtä ewitetan Oikeudenkaymi-sen Caaresa.

s. §. Ei mahda welanalaisen miehen waimo kijn-
rn pandaa: mutta tosin Leffi, jos hän itze welan teh-
nyt on.

6. §. Jos sisälle tulo eli wuoro tamwaarickoon
pannan; nijn nimittäkun se caipawa yhden eli usiam,
mat, jotca sijtä omaisudejta waarin pitäwät, )'a sisälle
tulon eli wuoron sijtä ylöscandawat, ja asian päatö-
xeen asti tallella pitäwät. Jos st jota etzitän, sano et-
ta.toimitut mies ei ole kyllä waca; coetelcon sen Cu-
ningan Kästonhaldia. Jos ei han hända hywäxi löy,
dä, nimittäkön st caipawa toisen. Cuningan Kästyn-
haldialla olcon myös walda kieldä kijndiän ja irtaimen
calun myytämästa, eli hajoitettamasta, jos syitä sijhen
vn.

?. 3. Jos iocu, jonga hallusa toisen miehen ca-
lu on, kielttaän Cuningan Kästynhaldialda, sitä ulos-
andamasta, ja teke sitä wastan; täyttäko» omallanssen cuin hän ulosannoi, ja wetäkön sackoa kymmenen
talaria.

8. §. Joca itzemielisesti cajoo siihen caluun, jon-
ga Cuningan Käffynhaldia on andanlit tacawaarickoon
pandaa, åi Ennmun merkillä merkittää; wetäkön sac-

P z foa
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foa ne[jdFi>mmeni)å talaw; Jos ei hän wui fatfoa
maya; karsikon nelsantoijmkymmenen paiwan ivanani*
dci! wedellä ia.leimalla. Sama laki olcon sijta, joca.
pllä Cruunun merckia, jos ei hänellä sijhen lupa ole.

9. .§. Jos welcapaa Malitta, että hän silmänsy>,ta on kiinni pldctti), ja Tuomari coetttle, että wel-
camies ilman pactia on sitä anonut; wctäkön hän fac-
koa caxikymmendä talaria, eli cnammän, nijncuin asia
on, ja maxacon waliingon. Jos calu o,n tacamaaric,
koon otettu; tayttäkön caiken wahinZon.

10. §. Jos jocu etzi keeldoa toisen v.ialle, lähte-
mästä kaupungista, ennen cujn hän Oikeuden cdesä

eteens on qftttMM; sitä ei
plda kielttämän, eli kijnni pitamisexi tummat).

n. §. Jos jocu tahto lähteä pois oaickacunna-
sia, juca melcaan on tullut, elatuxen, (monen murron,
hahden palcan, eli mmm stncaldaistn edestä; 01-,ort
welcamichella walda pita hänen omaisudens ivaamtu*
rercns. Jos ei omaisus ulotu; nijn mahta Cunin-
gan Kässynhaldia kieldä hänei» pois lähtemästä paicka-
cunnasta, ennen eitin hän welcamiehens tydyttänyt, elj
jos asia epäildäma on, edeswastajan ja ede-
ftans pannut on. Jos ei hän sitä tottele; kayköll {i[*
tä, cuin i. Lugusa y. §. sanottu on.

12. §. Jos majamies muutta pois, /fa
ei maxa huonen wuoroa; olcon Cuningan Kässynhal-
dialla sencaldaisesa lilasa walda, hänen kijnni pitä, pj*
|en asti cuin hän oikeuden edestäns on tehnyt.

iz. §. Ei makda se, joca welan tähden kijnni,
paiidu on. häpiällisefä wanqiudefä pidettäa. Jos wel>
camies ei näytä, eltä welcapaa woi ruockia;
vijli aichacon hänelle neljä äyriä päiwäxi. Jos ei se
tapahdu sitte cuin welcamies tygo sanottu on; auda<
coll Cuningan Käffynhaldia hänen irrallens.

14. §. Jos welcamies ano, että welcapään pe-
rän mahta cuulutettaa, stntähdm, ettei handä loytä
taita; nijn andacon Cuningan Käffynhaldia handa e-
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tziä sieldä jofa hänellä coto, palwelus, elatus, eli ylös-
pitäminen on: lus ei hända siellä löytä, eli jos yhdel«
lä eli toisella tawalla, ei taita tietoa saada, cusa hän
olestele, ja hänen warans ei, näwy ulottuman hänen
welcans nijn olcon Cuningan Kastynhaldialla
walda andaa hänen peräns cuulutettaa.

IX. zucu.
Zuinga muutosta Zuninqan Kästynhal-

dlan päätöxescl mahta.
i. §.

ÄO3 rijtaweljet ei tydy Cuningan Käflynhaldian paa?
518 töxeen, ja he owat läsnä ollet, cosca se ulosan-
nettin; olcon heillä aicaa etzia muutosta,
ennen kelioo cahtatoistakymmenda colmandenakymenen-
denä paiwäna, se lukemata cosca päätös langeis.
se, joca ulosmittausta haki, silla ajalla ei ollut läsnä,
ja se päätös on langennut händä wastan; olcvn hänel-
la sama aica sijta paiwästä, cuin hän sen Cuningan
Kastynhaldian tykönä wastan otti: Jos hän on woit?-
tanut; andacon cahden wieran miehen ecuitta rijta wel-
Mens, jos, ei hän läsnä ollut, cosca päätös langeis,
yhden uloskjrjoituxcn sijtä, ja nautitcon hän sijtä pai-
wasta, nijn pitkän ajan cuin sanotw on, walituxens
Howrättijn sisällepanna. CuninganKaffynhaldian päa-
töxen ylitze Tuckhulmisa, /oco se kirjallisesti eli suusanal-
la annettu on, pitä walltuxet sisälle annettaman, en-
nen kelloo cahtatoistakymmenda wijdendenatoistakymme-
nendena päiwanä, se lukemata, cosca päätös langeis, j,o-
co rijtaweljet owat läsnä ollet, eli ei. Jos paiwä si-
sälle lange Sunnundain eli muun Pyhäpäiwan päälle;
käykön sen cantza, cuin Oikeudenkaymisen Caaresa sa-
notan. Jos asia ei kay ylitze colmensadan talarin,
eli sen werran; nautitcon caipaja ulosmittauxen Cu-
ningan Käffynhaldian päätöxen jälken, ehkä muutosta-
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km sijna ctzltty on, ja nostacontäyttätacausta wastan,
tnita ulosmitattu on.

2. §.• Cusca owat oikiaNa ajalla jfaM
rättiin sifAe annetut: ja Howratti löyta, etcei mami
tajalie siihen Msä ole; niin cmdaean cohta päawxenssen päälle. Jos Howrätti coetrele walltuxet' olewan
fencaldalftt, että toinen rijtanxli ensin cunldaman p,>
ta; niin mchta missi päiwä, ichcasacolla hänen eteens
pandaa itzens selittää. Jos ei hänen wastauxens sifat,
ie tule; hangon gnföiatti unden päiwän hänenja tiettäwlxi ettei hän enä cuulduxi tule, joshän sen laiminlyöpi. Jos ei hän sulekun tule ■ n?a*
stauxens cansia; andacon sisälle uloskirjoitu-
xen walituxistans, ta otettacon asia sen päälle eteen,
M päatettäkön taidans jälken.,

3. §. Jos Howrätti m«os löytä Cuningan Ka-
Hnhaldian felityxen assasa tarpellisexi; pangon HoM
ratti hänelle sijhcn wissin ajm eteen.

•4. §. Jos jocu ilman fyytä watitta Cuningaw
Kastynhaldian päätoren \)Ufsc; wetäkön fackoa perattu,
man walituxen' edestä, kommenen talaria, eli enäm-
mau, astan-haaram Howrätille yxinöns, jO-
maramn rijtaweljens wsshingonja culuturen, cuin
rätti echtulliscxi eoettele. Jos .joro kirjoituxisans fbtewaift EuniuZan Käffhchaldiata;. wetäkön sen edestäsacköa erittäin, niin paljon eli enämmän cuin sanottu
»N:" mroilcon m»os julkisesti andexi, jos ricos sen an-
\ai&: ft käy Cmingan Kastynhaldian arwon j<*
»unnicnr påatfe; andacon Hmvratti syynalaiseu päällä
siellä erninctöaay f» tuomiktawn hän> «hncuin Lakisano.

?: §. Jos nijn laivms tapahtul?,, että ©imngatr '
Kässynhaldiss airomuxesta, wchasta ja cateudesta / eli !
mcm wvittons Lähden, eli muiden ou tehnyt
wulittawallewåmttå; ttromittacrå ricoxens tähden lail,
lliesti,, nipetrm Sifeudenkäymifen Caaresa Tuomari-
sta sanotan, ja täpttäCoii caiken, wahingon.

6.3. Jos
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6. §. Jos joen luule itzellcns «losmittauxesa waä-
rin tchdyxinijlda Kastylaisilda,,
Kajkynhaldian cuuliaisuden alla; Kalittacon sen' yli-
tze hauen wkönäns, ia han heilda on
lljca tehty. Gämalhq MotoWykon walitusien canstasen uwsmittanxen ylitze, cuin Aia-WuMa erinäisten
fäandöin cautta salllttu on. ,

X. Sucit*
ssuinaa se ranaaistaman M/ joca Ma-

asiolfa ei woi muxaa sila uhca-sackoa,/ eli
sackoa/ cuin hänen plUllens pandu on.

1. §.

'MOs fbeu langeteta» fackoon, tyhjän walituxen Tuo--5W marin, eli Cuningan Kastynhaldian ylitze: eli f&*
pimattoman puhen ja kirioituxen tähden: eli jvs hän
uhca sacon ricoxeen on ja ei woi maxaa;
min rangaistacon wangiudella, ja wastacon cahdexan
paman wangills kymmmda talaria, neljantoistnkym-
menen paiwan cahtakymmenda talarm, colmen wijcon,
neljäkymmenda eli wijttakymmenda talaria, ja yhden
cuucauden wangius sata talarin', sataan jawijteenkym,
menem asti, ja nijn edespäin: ei mahda cuitengan ke,
taan pidettää näisä. asioisa edemmaldä wangiudesa,
cuin caxi niucautta. Jos ei chynalaisella ole mifta hän
itzeils ylös pidais: nautitcon cuin mun,
km wangi.

2. Z. Caicki ne sacot, 'cmn Cumngan> Kassyn-
haldialla, on tämän jälkeä jdngun
Mille panda, tskm hänen ouians: paihi uijfa afioisa,
pisa muutoin säckty on>

*; Wlcu-
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Mttldcnlapmisett
Ua ar i.

I. lucu.
ZhttistD Oikeuxista <a Tuomio-istui-

mistä yllpmw.
_

i. §'.
GWNsimmainen tuomio - istuin maalla on Kihlacun--■2|\ nan - oikeus: Sijnä tuomitze Kihlacunnan Pää-3E' tuomari, cahdentoistakymmenen talonpojan cans-sa, cuin Kihlacunnasa asuwat, ja siihen walitut owat:
Ne caxitoistakym«endä cutzutan Kihlacunnan Lauta-
miehixi.

2. §. Sitälikln on Lalmannin-oikeus, .johonga
Kihlacunnan-oikeudesta wetoa taitan: Ja siellä tuomi-
tze Lalmanni cahdentoistakymmenen Lautamiehen cans-sa Kihlacunnan-oikeuxista hänen Lakilugusans.

z. §. Caupungisa on Kammarin-oikeus ensim-
mainen Tuomio-istuin: Siellä pifd vxi Raädimies o-
leman, ja hänen CanJa-istujans CaupMgin Kami-
narit.

4< §. Toinen Tuomio-istuin on Raastupa-oi-
keus: Sijnä pitä Pormestarit ja Raadimiehet tuomi-
tzeman. Nijsä Caupungeisa, joisa ei ole Käminarin-
oikeutta, on Raastupa-oikeus ensimmäinen Tuomio-
istuin.

s. §* Näiden ylitze owat Howratit, joihin oi-
keudenkäytwsen asiat Lalmannin ja Raastupa oikelixi-
sta tulla mahtawat,, nijncuin edespäin tasa Caaresa
sanotan.

6. §. Ei mahda ffa ja potea, appr ja wäwy,
ka>'i-weljea eli heimo, yhdesä Oikeudesa istua, cosca ei

usiam-
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usianibata cuin fWjemdn Oikeudesa ole. El mahda
iwwS ikänäns usiambata min caxi, jotca owat sijiia
lanaiMidefa ia heimolaisudesa, cuin nyt sanottu on, vfol
desa Oikclidcsa istua.

7. §. Tuomarin pita tämän walan wannomanl
Minä N- N. lupau ja wanron, Juhalan ja hänen
pyhän Ewangeliumins cautta, että minä tahdon m et,
ta minun pitä, parban ommärryxcni ia tundoui jalkcn,
caikisa Tuomioisa oikeuden tehdä, ei wähemman ftjftr
Ijäne cuin rickaile, ja tuomita Jumalan ja Ruohiy
Lam ja Lailllsten Asetusten jalken: ei ikänans Lakia,
waännella, eli waarottä edesautta, sugun, heimolailu-
lm, ystawyden, cateuden ja wainon, eli pelwon tah-
den: ei myös lahjajn ja andimitten, eli muun syyn
tabden, ehkä mingä warjon alla se olla mahdais, ja ei
jita wiallisexi tehdä, cuin wiatoin on, eli sitä
maxi cuin wiallinen on. Ei pidä minun myös, eikä
ennen cuin tuomio julistetan, eli sitten, ilmoittamay
niille, cuin Oikeutta käywät, eli muille, nijta kcscus
sturia, cuin Ockeus suliettuin owein sisälle pita. Ta>
män caiken tahdon minä ja pita minun, nijncuin »()?

den cunniallisen, ja Tuomarin, uscollisesti
pitämän, ilman wieckantta ja pahoja juonia, nijn totj-
ta minlta Jumala auttacon hengen ja sielun puolesta.
Ei mahda yxikan Tuomari-lyircaan astua, ennen cuin
hän nijn wannonut on.

8. §. kalmannin sa kihlacunnan Paa-tuomarin
pita tämän walan ebesa wannoman: Jos
hän on caucana sielda, di jos'l)an ei taida sinne tul-
ta, ennen cuin Käräjä pidettämän pitä; asettacon
Howratti cusa se tapahtua nzahta. Lautamies tehkon
walans Käraiäsa. ja Raadimies tehkö»
walans Naastuwasa/Cuningan Käffynhaldian, eli sen
läsnä ollesa, jonoa hän siaans asetta, ja Käminäri
Pormestarin ja Raadimiesten edesä.

,9. §. Jos Tuomari ilman luwata salli jonZun
edestäns tuomita; olcon wircaans paitzi.

10. §. IyH
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10. §. Jos Lalmannilla, eli Kihlacunnan Paa-
tuomarilla on estettä, ettei hän wircans toimittaa täit
da; ilmoittacon sen Howratille. Jos st laillisexi coe,
tellan; asettacon Howratti yhden toimellisen miehen,
ioca wiran hänen siasans edesseiso. Sama Laki olcon
Pormestarista; jos ei Raastupa-oikeus ilman handa
vie tuomion woipa.

n. §. pitä wisusti coetteleman Lain
Man ymmarryxen ja sen jälken tuomi-
tzeman: mutta ei sitä wastan, oman hywän luulons
jälken. tawan jälken, cuin cohtullinen on,
«nahta hän myös ojeta tuomions; cosca kirjoitettua
lakia ei löydy.

12. §. Jos Tuomari langetta waäran tuomion
ilmeisestä huolimattomudesta, eli ymmartämättömyde-
ftä; olcon wircaans paitzi peräti, eli wissixi ajaxi, eli
wetakön raha-sackoa colmeen osaan, asian - haarain
jälken, ja tayttakun caiken wahingon. Jos hän sen
teke aicomuresta, wihasta ja mainosta, eli yftawyden,
«li lahjan ja woiton olcon wircaans paitzi, ja
alkön saaco sitä ikänäns jällens, maxacon myös wa-
bingon, ja lahjat langetcon waiwaisille. nijn tai-
bais tapahtua, että jocu stncaldaistn wääran tuomion
cautta, tulis pois hengelda eli cunnialda; rangaista-
«on Tuomari, tämän pahudens ja ilkeydens lahden,
itze hengen eli cunnian puolesta.

11. Lucu.
Kihlacunnan-KarchM.

gJOemsefa kihtacMnasa Ma kihlacunnan Pää-tuo-
JM «arin Kärajaa pitämän, oikiasa Käräjä paicasa,
colme kerta wuodesa: ensimmäisen kerran talwella,
Knutin päiwän ja Huhti-cuun wälillä: toisen kernin
suwella, Walpurin päiwän ja mitzumaarian wälillä:
colmannen kerran syxylla, ensimmäisen paiwan wälil-

lä
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VikeudenkZ)?misen Caari. 2. K.ucu.

Id Syys- musa ja wljmeiscn Marras-musa. Nijsa
maan -paicoisa, cusa ei nijn monda Kärajaä tarwim,
kaykon sen cantza, nijncuin erittäin asetettu sn. Jos
Kihlacunnan Paa-tuomari pane warhemmin eli hiljem-
min Karajan ulos, cuin nyt sanottu on; wetakön jae*
koa caxikymmendä talaria.

2. §. Kihlacunnan Paa- tuomari olcon welca>
päa tiettawaxi tekemän Cuningan Kaffynhaldialle, tm
na päiwanä hän tahto Karajatä pitä, ja andacon sen
sitten mulutta Saarnatuoleista Kihlacunnasa, kymmen*
dä wijckoa ennen.

3. §. Käräjä hetkellä pitä kihlacunnan
marin ja lautacunnan aicaisin karaja paicasa
ja wiftneisexi kello yhdexän aamulla: Jos han sen lai-
minlyö, ja ei tule kello cahtentoistaky^mmeneen; we«»
täkön sackoa kymmenen talaria, pitäjän waiwaisills
yxinäns. Ennen cuin Oikeus istu, pitä Jumalan
palwelus pidettaman: Sitten cuuluttacon kihlacunnanPäa-tuomari Käräjän ja käräjä rauhan, ja lukecu»
julkisesti ylös ne asetuxet, jotca yhteiselle cansalle, Kara-
jäsä ilmoitettaman pitä. Gen jälken ottacon hän as
siat eteens täsä järjestyxesä sisälle-kirjoituxet,
cuin silloin anotan, sen jälken cuin 7. Lugusa säatän,
nijn myös ylösmulutuxet: sitälikin Cruunun ja yhteis
set asiat: sen jälken ricos asiat: ja sitte nijden rijdas
jotca Käräjä pakasta caucana asuwat; Sitten joca a*
sia» nijn cuin hän löytä tarpellisuden waatiwan. Pit/
kat asiat pitä wijmeisexi edesotettamali; ja andacoiz
kihlacunnan Pää-tuomari jocaitzesa asiasa päätoxen,
sen jälken cuin se tapahtua taita, ennen cuin hän K<#
räjä paicasta lähte.

4. §. Costa kijndiä omaisus jo*
sta Cruunulle wero lange, nijn ilmottacon sen kihlacun*
nan Pää-tuomari Cuningan Kästynhaldialle, cosca
colmas ylöscuulutus tapahtu: nijsä maan-pai-
coisa, cusa ainoastans yxi Käräjä wuodesa pidetän,
tehkön sen silloin cosca toinen kerta plöscuulutetan: ja

Ennin-
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Caari. 2. Ättot.

Cunmgan Kastynhaldia toimittacon sitte tiedon, ennen
euin Lain-kayttämmen ulcona on, jos Cruunu sen
lunastaa tahto. Jos ei se tapahdu; olcon Kihlacun-
nan Pää-tuomarilla walda, antaa sen paalle kijnne-
kirjan.

s. §. Cruunun-woudin, eli Nimitysmiehen, pi,
tå aina Karäjäsa läsnä oleman ja aldisna Oikeudella
llijhin toimituxijn, cuin nijden wircaan tulemat.

6. §. Kihlacunnan Paa-tuomarin pitä wiatto-
Mn tuomio-kirjan pitämän, ja se» itze allakir,oltta-
man: pangon myös ja kihlacunnan sinetin sen
ala. Lopulla lijttakon sijhen ylöspanon nijden sackoin
paalle, cuin Karajasa langennct owat, ja cuinga ne
on jaetut. ■ loca wuoden" tuomio - kirjan, lahettakönhän Howrattijn, ennen Mickelin paiwäa, wuotta sen
jalken; cahdenkymmenen talarin sacon haastolla. Tuo-
mio-kirjaan pita myös caicki catzelemuxet maan ri,doi-
fa, ynnä tuomion canlZa, nijden päälle sisälle wedettä-
män,

7. §. loca Karaja-paicasa, pita Kihlacunnan arc-
ku oleman: Sijna katketan Kihlacunnan sinetti, Her-«ain-päiwäin päätöxet, yhteiset asetuxet, ja ne kirjat
eum Kihlacundaa costewat. Ei mahda Kihlacunnan

tuomari nijstä mitan hajoitta sildä, cuin hänen
zalkens wircaan tule. Siellä pita myös Kihlacunnanosa saroista tallella pidettäman, ja Kihlacunnan Pää-
tuomari tehkön joca wuosi nijstä tilin, cuinga ne Kih-lacunnan yhtnsexi hywäxi owat tullet, ja lähettäkön sen
lastun Cuningan Kastynhaldian tygö. Kihlacunnan
örckuun pitä colme awainda oleman: Kihlacunnan
Päa-tuomarilla olcon yri nijstä; toinen Cruunun-wou-
dilla, eli sille jonga Kihlacunnan miehet sijhen walitze-
rvat; colmas sillä joca ylinnä Laudasa istu.

8. §
e
. loca Kärajän lopulla andacon Kihlacuil-

fra» Pää? tuomari ylöspano-kirjan sackoin eli rangat
stus'rahain päälle, Cruunun woudille, ja olcon hänwelcapää uloskistoman sacot ilman maxota, ennen la-

himmai.
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Gikeuvenkffymisen <EMti. 2.3. Ättctt.

himmaista Käräjata. Jos Cruunun woudi sen ajan
laiminlyö, ?afe cum sacoitettu on, ei taida sitten ma-
s«l tayttakön. han sen itze. Jos. hän jotakin sacko-
rahoista pidatta waiwastans; wetakön sackoa neljä-
kymmenda tglaria, Kihlacunnalle yxinäns.

IN. kueu.
Lalmannin * K6ra'i<W.

1. §.

AAlmannin pita kerran wuodes hänen lakiluZuftns
«* Karajatä pitämän, Pertulin ia Mickelin paiwäin
Milla; jos ei^ maan-paicka toisin waadi: jäätiettä-
wäxi tehkun hän Cuningan Kässynhaldialle päiwan:
andäcon myös sitten sen cuuluttaa, culme cuucautta
ennen.

2. §. Ennen cuin Lalmanni Oikeus
mio- istuimeen, pita Jumalan palwelus pidettamän:
ja ottacun Lalmanni awuxi ja neuwoxi muutamita lai-sa harjoitettuja miehiä, istuman Oikeudesa. Mutta
Lalmannin Lautamiesten canjja pitä yxinäns tuomitze-
man. Siellä,pitä myös Cruunun woudin eli Nimi-
tysmiehen läsnä oleman.

3. §. Lalmannin pita nijn. aicaisin Käräjan alca-
man,

c
enin kihlacunnan Käräjästä sanottu on. Ei mah,

da hän tutkia ja tuomita muita asioita, cuin ainoa-
stans nijtä, hänen alans wedotut mat Jos
nijn tapahtu, että kihlacunnan Oikeus on ylöslykän-
nyt yhden eli usiammat asian haarat josacusa asiasa,
eli coconans ohitze mennyt, waicka ne owat ollet sisäl-,
le haastetut, eli asiaan tulewat; olcon myus Lalman-
nilla walda, ne ylösotta ja tuomita yhtähaawa sen
cantza cuin kihlacunnan oikeus päättänyt on, jos st ft-
weljasti tapahtua taita.

4. §. Ricoxen ja pahategon asioin alkön Lal-
Manni cojkeco: cuitengin tuomitcon hän wähembäin ri-
eoften ylitze, nijncuin härjous-sanain, menon pitämi-

sen.

239



240 ®tttnstn\&ymlfin Laaria, z-. 4.-K,uc«.
sen, Käräjä rauhan rickomisen ja tappelujen, cnin
Karajan päälle-stisoesa tapahtumat, ja ei tarwitze pit<
kaa tutkimista. Jos wcu on wetonut fiina asiasa, jo-
hon yxi wahembi ricos, tullut on, cuin on saanut al-
cuns sijtä wedotusta rijta-asiasta, ja on sen cantza liki
yhdistetty; sijnä mnhta ricoxen asia'seurata pääVash,
ta, ia tuomitcon Laimanni niiden molembain ylitze.
Jos se un muu ricos, eli scncaldamen, että se wica,
päa d mahda rahasacolla päästä, nijn ei saa Lalman-
xii sitä ylösotti

s. §. Ei Lalmanri Karäjasta Pvlsmennä,
ennen cmn hän päätöxen ett tuoniwn jocaitzesa asiaja
en andanut, enin Wien tygöns tullut on. Sitten la»
hettäOn hän tuomio - kirjans Howrattun, ennen wij»
meistä päiwä Elu-cuusa wuotta seu j«'tken; sen faconhaastolla, cuin 2. Lugusa kihlacunnan Pää-tuomarista
sanottu on: ja ojendacon itzens. caikifa muisa sm jät-
ken, cuin siellä eteen Pangon myös täh-
delle Maan-arckuun yhtapitäwaisen tuomio-kirjan, nijn
tnyöi ne Raamatut cuin Lalmannm Oikeudelle tule,
wat.

IV. Lucu.
Winga erinomainen Kihlacunnan ja Lal-

männin«Karajä pitä pldettäman/ joca
WÄi'käräjäll cutzutan.

t
i. §.

MOs syytetan rastaan pahatecoon. ja lailli-Jöl nen Karäja ei cvhm sisälle wnge; pangon Kihla,
cunnan Tuomari ja ilmoittacon sen Cunm>
gan Käjkynhaldialle: tygösanvcoN myös Cruunun-wou-
dia, että hän cuHu Lautacunnan cvcoon, nijn myös ne,
jotca sijna tarwitan. Jos yhteinen huuto nouse rasta-
sta ricoxesta, ja epäluuloon sijtä syy Iwcm; nijn aset-
tacon myös Kihlacunnan Tuomari Eri-kärchan, ehkäcucan sen päälle ci rannais. *

2. §. Jos



(Diftttöeitfaymifert Taavi. 4.5. SJaan

2. p.
t Jos miehet rijtelewät, »a päallecandaja ano

eri Kärajatä; nijn etzikön Huwrättia. Jos hän tahtocustannuxen pita; andacon Howrätti sen myöden, waic-
ka ei he molemmat sijhen suostuis. Jos wastaja kai)
alle käden; älkön muma custanmista maxaco, cuin sen
joca laillisesa Käräjasä tehtämän pidäis. Ei mahda

kihlaclmnan Paä-tuomari sencaldaisisa tiloisa oman
mielens jalkm Wäli-kärajatä asettaa, Qos jocu asia
on nijn pitkä, ettei se taida laillisesa Käräjasä ratcai-

rijta-weljet Oikeuden edesa suostumat Wali,
kärajäan; nijn pitäkön sen kihlacunnan Pää-tuomari:
tehkon cuitengin sen Howrätille ja Cuningan Kaffyn-

tiettäwäxi. Eri Lalmannin Kärajästä
olwn sama laki.

3. §. Cruunun ja muut yhteiset asiat, mahtaa
eri Kärajäsa ratcaistaa, jos nijn tarwitan,

ja käykön sen eanf?a, nijncuin ennen sanottu on.

V. Lum.
Kaminäri-Oikeudesta.

MAlninärin Oikeus tutkicon ja tuvmikcon caupungi-
*» ja caicki tipat ja myös ricvxen asiat, jos ci ne
Lain eli erinäisten^asetusten jalken, toisen Oikeuden ala
Ale. Jos asia käy hengen eli cunnian päälle; nijn pi?
tä ftll siellä tutkittaman, ja ei tuomittaman, ja tutkin-
do cvhta Raastupa Oikeuteen lähetettaman: Mutta
Tuckhulmffa tuomitcon Käminarin Oikeus ja ti Raa-
stupa Oikeus, stncaldaisisa asivisa, ja lahmäkön tuo,
mion cohdastans sisälle, Hvwrätitl coettelemuxm ala.

2. §. Käminäri oikeuden tuomio-kirja pita rai-
kilda ni»lda ala - kirjoitettaman, jvtca Oikeudesa
wat: ja lähttettäkön se ynnä sackorahain ylöspanon
canfja Howrättijn, ennen Mickelin pmwää, wnotta sen
iälken; cahdenkymmenen talarin sacon haastolla. Kä-
minärin Oikeudella- Tuckbulmisa, olcvn sijhen aicaa

& wuoden
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Gikcndenkaymisen Crtftri. 5.6. Lncn.
wuvden loppuun asti. Jos saapi sacko,
rahat; ni>n ei tarwita sacko,rahain ylöspano Howrat-
tijn tuhetettää.

VI. Lucu.
Raastupa -Oikeudesta.

iMOca wijcko pitä Raastupa - oikeus pidettamän,
iIM Waauamama, Kestiwijckona, ja Lauwantama,
nijn myös usiammin, jos tarwitan. Silloin pita Por,
mestarit ja Raadi - miehet kello cahdexan Raastupaan
tuleman, ja tuomitzeman caicki asiat, cuin Kaminaw
oikeudesta, wedotut owat: ojendacon myös, itzens sen jäl-
ken, cuin 3. Lugusa 3. ja 4. §§. laillisesti wedotuista
asioista Lalmannin-oikeuteen saatty on. ■■ Siellä pitä
myös sekä tutkittaman että tuomittaman caicki waihe-
tus-kirjain ja meri-oikeuden asiat, nijn myös caicki
riidat majan-muutoxesta sisälle ja ulos, ehkä mingä
Tuomio-istuimen ala ne rijtelewaiset muutoin annetut
owat.

2. §. Jos mies eli waimo pyytä eroittaa ojani
omaisudesa sen toisen osasta, eli jos jocu welanalainen
tahto yhtähaawa ylönanda omaisiidens welcamiehillens,
että sitten heistä wapaxi tulla; sijtä tuomitcon myös
Raastupa-oikeus, ja eroittacon welcamiesten wälillä,
jos ei he sowi cunZin oikeudestans ja edustans, sijhen
cuin heille jätetty on, nijn myös jos petos welcapään
tykönä löytän.

3. §. Naastuwasa pita sisallekirjoitusten, ylöscuu-
lutusten ja lainkäyttämisen tapahtuman, ja ne rijdat
paatettaman, cuin nijsta, eli perindölunastamisen ja
yhdesäasuwaisten oikeudesta, ylostulewat. Ricoxista ja
Pahategoista käokön, nijncuin sijnä f.Lugusa 1. §. Ka-
minarin- oikeudesta sanottu on.

4. §. Cusa Kaminarin - vikeutta ei ole: oleon
Raastu'

242



Caarl. 6. 7. ilaca.

Raastupa-oikeudella walda tutkia ja tuomita caicki ne
asiat, cuin muutoin Kaminarin-oikeuden ale tulewat.

s. §. Jos rijta nouse perinnöstä, orwoin-holho,
jan wirasta, nijn myus cuollen, miehen eli waimon
wijmeisesta tahdosta ja asetuxesta heidän omaisudestans;
tuomitcon myös Raastupa-oikeus nijsä asioisa, cusa
ei orwoinholhous-camaria asetettu ole, sencaldaisia y-
lusottaman ja ratcaistmaan. Orwvinholhvus-cämari
vttacon waarin wallanalaisten perinnöstä ja parhasta,
ja tehkvn tiiin sijtä: ja Raastupa-oikeus tuomitcon ftn
Mtze, costa, walitetan.

6. §. Raastupa-oikeuden Tuomio-kirjasta vlcon
fnma laki, cuin 7. Lugusa sanottu on.

VII. Lucu.
Sisälle -kirjoituxista/ ja cuinga nijden

cantza tehtämän pita.

welcamies, itzellens wamutuxexi, tahto andaa
lV» Karajasä eli Raastuwasa, sisälle kirjoittaa welca-
paan kijndiän vmaisuden; pyytakön sitä kirjallisesti Oi-
keudesa, ja sijnä siwusa sisälle pangon uloskirjoituxen
joca todistailla wahwistettu. on, hänen welcakirjoituxe-
stans, eli walikirjasta, eli nxlhwoista todisturista, ettäse welca muutoin on hywaxi tuttu, eli laillisesti wah-
wistettu: ja ylösluettacon ne caicki julkiWi, ja wedete
täkön welcamiehen anomus sisälle Oikeuden tuomio-
kirjaan: anncttacvn myös hänelle todistus siitä, joshän
sitä waati. Sitte pangon eteen
wissin päiwän, sen päälle wastata. Jos silloin
welan tunnusta, eli jossei hau tule, määrätyllä ajal-
la, wastauxen cemfjö sisälle, ja welcamies ofoft(Lr että
hänen anomuxens hänelle ilmoitettu on; vlcon sisälle*
kirjoitus wahwa ja woimallinen welcamiehen puolesta,
sijtä päiwästä cuin hän sitä Oikeudesa etzei: kir/vitta-

Q 2 cvil
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<Meudenk3ymise!l (Laati. 7. g. £ucu.
con myös Tuomari sen welcakir/oituxen päälle. Joswelcapää ja osotta cohdastans selkeillä
perustuxilla, että se maxettu on, eli muusta syystä tyl)-
jaxi tullut; olcon hän wapa sisälle-kirjoituxesta. Jos
ei welcapää sitä woi; annettacon sisälle -kirjoitus myöV
den. Jos jombicumbi ei tydy Oikeuden päätöxeen;
olcon hänellä lupa walitta sen plitze Howratisa, sen a-
jan sisälle, euin 16. jSugufa.i. §. asetctan.

2. §. Jos ei welcapää maxa, ennen cuin kym<
menen wuotta edesculunet owat, sitten cuin sisälle -kir-
joitus tapahdu»; nijn andacon welcamies sen uudistet-
taa: nautitcon cuitengin etu-oikeuden, ensimmäisen ss-
sälle-kirjoitnxen jnlken. Jos ei hän tee sitä, olcon hä-
nen sisälle-kir.oituxens woimatoin, jos ei bänella lailli-
sta estettä ollut ole. Cusca welcapää hänen welcans
täydellisesti maxanut on; andacon sen Oikeudelle tietä
ja kirjoitettacon se cohta tuomio - kirjaan, ja ylöspan-
dacon myös sen wuoden tuomio-kirjaan, juna sisälle-
kirjoitus tapahdui.

3. §. Sitten cuin Kihlacunnan jo-
ca kerta wuodesa on Käräjätä pitänyt, hänen Tuomari-

lätzettäkön hän Howrättiin cuucauden sisälläsen jalken caicki ne sisälle-kirjoituxet, cuin silloin, ta-
pahtunet owat; colmen talarin sacon haastolla jocapäi-
wäldä, cuin hän sen laiminlyö. Raastupa Oikeus
tehkön sen ioca cuucaieden edestä, neljäntoistakymmenen
päiwän sisälle sei: jälken, saman sacon haastolla. Jos
ci yhtän sisälle -kirjoitusta tapahtunut ole, andacon myös
sen tietä. Cuulutuxista ja Lain käyttämisestä, olconsama laki..

VIII. Lucu.
H owrätistä.

, joca Cliningan corkein Lautacunda on,
tule perancatzoa ja waarin ottaa, että nijsä Tuo-

mio-
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VlkeuVeMymiM Caan'. 8- Äuci*.

mio-istuimisa cuin sen alla owat, Oikeus tehdan Lain
ja sen oikian ymmarryxen jälken.

2. §. Erinomaisesti tule Howratin tuomita na-
mat asiat: 1. Caicki sinne wedotut asiat. 2.

Ala-tuomarein harhailemisten ylitze, itze oikeudenkay-
misesa. 3. Candet Cuningan Kastynhaldian paatosten
ylitze ulosmittauxen ja fita tuin sijhen tule: ja
olcon Howratille walda naisa asioisa tuomita

rickoon, jos sijhen syitä on, nijn myös että st joca
»voittanut on, saa sen nostaa tacausta wastan, ja että
rijta cumpani sitte mahta, cuuden cuucauden sisällä
Howratin paätöxesta, etzia oikias Tuomio -istuimesa
woitta sen tacaissn, jos han 4. Hengen asiat,
jotca Ala-oikenxilda tutkitut ja tuomitut owat, ja ne,
jotta sen 2s. Lngun s. §. jälken pitä sisälle läyetettä-
män Howrätin coettelemuxen ala, ennen cuin tuomio
täytetä»; nijn myös wähemmät ricoxen asiat, cosca
jocn Ala-oikeuden tuomion ylitze walitta. s. Nascas
pilcka Jumalala ja hänen, pyhä Nimeens wastan, sit-
te cuin Ala-oikeus sen ensist tutkinut on. 6. Juonit-
telemiset ja ricoxet itze Cuningasta, ja hänen Cunin-
gallista Huonettans, eli WaldacuNnan wapautta wa,
stan: Maan - vettäminen: neuwon -pitämiset wihollisen
cansta: Nicoxtt Waldacunnan Neuwonandaita wa-
sian, cuin heidän wircaans coffewat: Ia tutkicon How<
ratti näistä caikista itze, cosca se tapahtua taita. 7.
Cuningan Kästynbaldian Ala - tuomarein wiran xi*
toret. 8. Ri/dat perinnöstä wapamiesten jälken: hei-
dän asetuxestans cuoleman hetkellä heidän omaisude-
stans: Holhouxista lasten ja perillisten ylitze,
cuin wapat owat: nijn myös jos wapa-mies eli hänen
penllisens tahto, julkisen uloslyödyn ilmoituxen calitta,
ylönanda omaisndens welcamiehillens, ja cungin oikeu-
desta ja edusta sijhen; eli jos yxi plioliso pyytä eroittaaosaans sen toisen erinäisestä welasta. 9.Howratin pita myös tuomitzeman nijden vicoftcn ylitze,
joiden cautta wapasucuinen mies ricko hengens, cun-

Q ■> nians,
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nians, wapaudms, omaisudms, eli pmndö-oikeudens:
nijn myös cax^campach-esta, ja muusia tappeluista, e-
li ricoxista hapiallMq' sanoilla ja toiUå, wapasucuisten
miesten eli heidän wertaistens walillä, sitten cuin Tuo-
mari paickacunnasa, cusa työ tapahtunut on, sijta en-sm on tutkinut: usiambain asiain canha, cuin How-rättein alle, eli jommancumman heistä erinomaisesti,
erinäisten asetusten jalken, tulewat.

3. §. Mitä Howrätti tuomitze, sitä wasian ei
mahda kengän wedota. Mutta cuinga se, joca cadot-
tanut on, mahta Cuningan tykönä muutosta etzia, siz-
ta eroitetan 30. Lugusq.

IX. Lucu.
Jos Tuoman Oikeudenkäymifen

njan launlnlyö.
1. §.

Kihlaeunnan Tuomari eli Lalmanni ei tule lail-
MV listen Käräjään, mutta anda Oikeuden maasa
maata; wetäkön KiHlacunnan Tuomari colmekymmen-
da, Lalmanni cuusikymmeudä talaria sackoa, jos ei
he näytä laillista estettä, ja maxacon, nijlle wahiugon
jallens,, jotca Oikeutta Jos hän yhden Käräjä-
päiwan pois on, costa Karajä usiammat paiwat seiso;
wetäkön Kihlacunnän Tuomari kymmenen, ja Lalman-
ni wtjsitoistakymmendä takana sackoa. Jos he catzel-
muxen, eli Wäli-karäjän laiminlyöwät; olcon facko
puolda wahembi.

2. §. Jos Lautamies on pois Karäjästa, joco se
on Laillinen eli/Hali-käräjä, eli catzelmus; lvetakön
colme talaria sackoa. Vhden päiwan edestä facotetan
cahdexan äyrijn. Jos Käräjä eli Catzelmus Lautamie-
sten laimilyömistn tähden maahan lyödan; wasiacon
he myös wahingon.

3. §. Jos Pormestari ei tule Raastupaan. sinä
paiwänä cuin Oikeudenkäyminen pidettämän vita; we-

takön
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täkön ftlkoa colme talaria, ja.Raadi-mies joca Oikeu-
desta pois on, caxi talaria: Kaminari wetäkön yhden
talarin fackoa.

4. §. Jos Howmtisä Oikeu-
denkaymisen paiwan laiminlyowat; wetäkön cukin wij-
si talaria sackoa.

t s. §. Caicki namåt sacot langetcon waiwaisille
prinäns.

X. Lucu.
Laillisesta Tuomio-istuimesta eaickinaistsa

Olkeudenkäyllusen asiolsa.
1. §.

idcu tahto candaa toisen päälle, joco se on we-«s lasta, elj muusta rijta-asiasta, cuin hänen perso-
nans cojft; ni/n haastettaa hänen siihen Oi-
keuteen, jonga alla hänellä on asumasians ia cotons.
Waimo ja lapset, ollesans wanhembains tykönä coto-
na, tulemat sen Oikeuden ala, cuin mies ja isä, ja
pakolliset sinne, cusa he palwelluresa owat. n Se jolla
ei cusaan wahwa cotoo ole, eli joca wieras on, etzitän
siellä cusa han löytän. Jos se haastettu tahto jallens
candaa hänen päällens, joca on haastaa andanut; ol-
con han myös welcapaä wastamaan famasa Ockeude-sa, jos asiat toinentoisens cansia yhdistetyt owat.

2. §. Jos rijta nouse perinnöstä, eli sen cuollen
wijmeisesta tahdosta: eli welcaa caiwatan sen jälken,
joca cuollut on; tuomitcon sijta se Oikeus maalla eli
caupungisa, cilsa se cuollut asunut on, eli cusa hänel-
lä on ollut hänen wircans, waicka perilliset toisen Oi-
keuden alla asuwat eli tulewat, eli calun käffenäns
jacanet owat. Jos leffi on pacotettu ylönandaman
welcamiehille caiken omaisuden, eli eroittaman osans
miehen osasta; chikön Oikeutta sijna paickacunnasa, m-sa mies asunut, eli cusa hänelle wirca ollut on. Jos
perillistt tahtomat itzens, perinnöstä wieraaxi tehdä; tinv

Q 4 wntcon
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watcön siihen Oikeuteen, jonga alia se ollut on, cum
perittämän piti.

3. §. Jos ei perilliset tydy, cosca saettu on,
waan jocu sano osans halwemman olewa»; eli jos jo<
cu pyytä täytöstä, jonga osa sitten wahetty on; etzikön
hän tasausta, eli täytöstä, siellä cufa perindö langeis.

4. §. Jos jocu tahto candaa sen päälle, cum
holhoja ollut on, perindöns tilin olcon hänellewapaus sitä tehdä, taicka- siellä', cusii hänen cotons 0*
li, joca peritty on, ja holhoja sen holhojan wiran
päällens otti, eli myös siellä cusa holhoja asu. Jolle
jotain hällittawaxi uscottu on; wastacon hän, eli ha-
nen perillisens, jos hän cuollut on, siellä cusa hän o*
maisuden hallinnut ja cdesseisonut on.

s. §. Jos rijta tllle callpasa ostajan ja myyjän
watilla caupungift, marckinan aicana, eli muulloisin,
ja sitä cohta cannetan; tuomitcon sen Oikeus > siellä
euin cauppa tehty on. " Ei mahda cucan sitte haastet-
taa cotoans, jos ei han sijhen <aupungijn tlile, cusa
cauppa tehtin. Melasta euin majamies teke elatuxe-sa, huonen wuorosa, ja muuja tarpecsans, olcon sama
laki. Cusa riita tule ylössanomisesta, ja maja» lyuuZ
toxesta huoneista, cuin caupungisa wuorotllt owat; futy
kön sen can§a, nijncuin 6. Lugusa 1. §. sanottu on.

6. §. Jos riita tule welasta, jonga usiammat
tehnet owat, ja itzens sitonet, yxi caickein edestä ja
eaicki yhdeli edestä maxaa; olcon welcamichellä walda „

etziä cnmba tahtons heistä, siellä cusa se asu. Jos ei
he nijn ole itzcus maxoon sitonet, ja rijta nouse welan
ftlkeydesta, eli itzecnngin osasta sijnä; olcon myös wel-
camiehellä walda haastaa heitä caickia sinne, cusa jo-
m heistä asu: ja käykön sittengin maron canffa, nijn-
cuin ,4. Lugllsa fs. §. Ulosmittaltxen Caaresa eroitetau.
Mteys-ctMpatteita etzitän, siellä cllfa yhteys-seura on..

7. §. Jos caxi eli usiammat owat osalliset yhde-
fa rijta-asiasa, ja fita ei taita Hymn seliltä, jos ei he

caicki
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caicki yhtä fyaåwa yhdesä paicasa ole wastamasa; etzi-
kön paällecandaja sitä Oikeutta, jonga a!a st tule, jo-
ta asia enimmasti c»ffe.

t 8. §. Jos rijta syndy kihlauxesta, sen tayttami-
sesta, eli erosta' tuomitcun se Oikeus jonga ala mi?
nen tule, ja hänen cotons on, joco han on
daja cli Evasta/a. Jos nainen tahto ctziä miestä cufä
han löytan; olcon hänellä myös lupa siihen.

9V §. Jos nainen maattu on, ja sano, että seawioskDyn lupauren alla tapahtunut on: mutta mies
eitin hänen maannut'on kielda; tuomitcon Oikeus sij>
ta sijna paickacunnasa, cusa nainen maattu oii.

10. §. Jos mies ylönanda waimons, eli waimö
miehcns, ja tietan cusa se syypää olestele; haastettacoft
siihen Oikeuteen, cusa se wiatoin silloin asu. Jos et
tietä cusa han on, joca pakeni; käykön sijta, nijncuin
13. Lugusa 4. §. Naimisen Caaresa sanottu on.

ir. §. Ei pidä yxikän asia, mitalla cuin oikiasa
T:wmio-istuimesa ylusotettaman, ehkä rijtaweljet ii;e
toisesta Oikeudesta yhteen sopia, tahtomat; jos ei
ningas löydä syytä sijhen,lupaa an£q;ä.

12. §. Mikä. jotacuta paa - asiata seura, nijn-
cuin wahingon palckio, ja Oikeudenkaymisen
muun sencaldaisten cansa, cuin jocu on eroittanut cai-
watarens erittäin, siitä ttlomitan fijnä Oikeudcsa, jo-
ia pää-asiasa tuominnut on.

13. §. Jos jocu on rijtaweljens poikiaan Tl!omiu>,
istuimeen haastettua andanut, ja ou Niwennut
siellä asiasa wastaman; niin ptta se myös sama«a Oi-
kcudesa päatettämän, ehkä wastalan sääty on Oikene
denkaymifem alla muuttunut,, eli hän on joutunut toisen
Tuomio - istuimen ala, eli hän cuole, ja hancn perilli-
stns toisen Lakilugun alla owat. Näisä tiloisa olwn
«icos asioisa sama laki.

14. §. Jos miehet rijtelelvät inaasta ja tihwifta
maalla, ioeo ft on omaisuden.oikeud.im, istunnosta ja
Nautinnosta, rakennuxen puutoxesta, pahasta ruoeofta,

Q 5 'vero-
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werosta, asuinsiain rajoista, eli tumattomasta wiljele-
msesta toisen tiluxilla; se pitä caicki tuomittaman silda
Oikeudelda, cusa maa on. Jos nijn olla taidais, et-
ta pää-kylän tiluvet Ulottumat ylitze kihlacunnan rajan
toisen sisalie, ja se, cuin siellä cohtaa, tah-
to iotain sijtä päälle puhua; candacoli sijna Oikeude,
fa, cusa paa-kyla on.

15. §. Jos maan Kihlacundain, Laa-
min, eli Maacundain walilla; käykon sijtä, nijncuin
14. Lugusa s. §. Maan Caaresa sanottu on.

16. §. Jos Cruunun talot, yxi eli usiammat,
maasta ja kylän eroituxesta; ratcaiston Cu-

ningan Kasiynhaldia heidän walillans.. Jos jommalla-
cummalla puolella on perindu eli wapa maa; tulcon se
kihlacunnan Oikeuteen. Jos yhteisys näiden raioihijn
sattu; olcon sama laki: ja asettacon Cuningan Kastyn,
haldia jongun, joca wiran puolesta läsnä on, cosca
Cruunulla on osa asiasa. Tuomitcon myös Kihla-
cunnan-oikeus tumattomasta wiljelemiststa Cruunun-
maan paälla.

17. §< Vhteisyxistä Wuori-maacunnisa, eli mut*sa paicoisa, cusa Wuorten työt owat, ja huhdanpoltta-
misesta nijden paalla: Nijn myös cusa rijta on muori-
miesten taloin istuimesta, pajain ja wasaritten kaytta-
misesta, sylten polttamisesta, Malmisuoneista, waran
lainasta wuorten-töiden haldian ja Waran laina<
jan walilla, ja muista sencaldaisista, cuin wuorten-toi,
den käyttämiseen, pitelemiseen, ja waarin ottamiseen
tule; kaykön nijncuin sijta erittäin säätty on. Lain
käyttämistä Prukein ja wasarain päälle, etzitän kihla-
eunnan Oikeudesa: tuomitcon se myös wcden tydytta-
misesta toisen wahingoxi; jos ei rijta sijtä ole itze Pru-
kein wälillä.

12. §» Jos myyjä ei taida wastata cauppans;
etzikön ostaja handä laillisesti siellä cusa hän asu.

i9< §• Huoneista, tontista ja cartanosta cauvmv
gisa, tuomitcon se caupungin Oikeus, cusa ne ewat.

Jos
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Jos caupungilla on maata ja manderm sijna ymbäri,
joca huoneista kylmillä on, /a ei caupungisia soitettu ,

ja rijta tule sijta caupungin asilwaisten wälilla: eli pa-
hateco siellä tehdan; tuomitcon myös caupungin Oi-
keus sijta. Jos rijta nouse tilusten eroituxesta Por-
warein walillä, ja pää-kylän, joca caupungin maan
rajoihin sattu; tuomitcon sijta kihlacunnan Oikeus.

20. §. Jos' rijta nouse, cuinga caupungisa ra-
kettaman pita; kaykön sijtä, nijncuin erittäin asetettu
on. Waiwasta ja rasituxesta jonga naburin toiselda
kärsimän pitä, eli ei, tuomitcon Rgastupa Oikeus.

21. §. Ricosten ja pahatecom asiat rastammat
ja ivähemmat, tutkitan ja tuomitan siellä cusa työ teh-
ty on, ehkä minga Oikeuden alla hän muutoin tulisi
cuin rickonut on. Jos jocu on usicrnimasa paicasa
tehnyt yhdencaldaisen pahategon; tutkicon ja coetclcon
Tuomgri cusakin paicasa, jos hän tecoon wicapää on:
mutta tuomittacon caiken edestä silda, Oikeudelda,,cusa
handä wijmeiseri Laisa käytetän. Jos hän erilaissa
pahatecoja, jotca rastat, owat ja l)eugcn päälle kaywät,
on tthnyt eri paicoisa; ,nijn pitä custakin tutkittaman
siellä, eusa se tapahtunut on, ja käykön sitten tuomio
wicapnän ylitze siellä, cufajt tehty on, joca rastain
Jos caicki ricoxet owat wahät; tuomitan hän itzecunL
gin edestä siellä min se on tapahtunut, ja siellä myös
tuomio täytettäkön.

22. §. Jos Ruotzin alamainen teke tapon ett
mmm rastan ncoxen,, Ruotzin alamaisen päälle ulko-
maalla, ja ei händä siellä kijnni oteta, waan tule hän»
tähän Waldacundaan sisälle; nijn,tuomitan hän sielläcusa hän käsitetä», Simtyn Oikeuden jalkm, jos asia
m ilmeinen, ehkä joen asianomainen ei päälle canna.
Jos merimies ricko matcuftaesans ulcomaalda; sijta es
witetail Meri-"laisa.

23. §. Jos jocu seiso yhdcsä kihlaeunnasa janat
hmgoitta sen, joca on toisesa; wasta<on siellä clisa wa-
hingo tapahdui. Jos )ocu kirjoitta häwäistys-kirjan,

ja
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ja lähettä sen toiseen paickaclindaan; tuomittacon sielläcusa se edesannettin.
24. §. Jos jocu Oikeuden edesa syyttä toista,o,

siacusta ricoxesta, ja han löyttan wiattomaxi; tiitmiu
«on myös sama Oikeus, cumga se rangaistaman ja
wahingo maxaman pifä, joca syyttömästi edesandoi ja
soimais, ehkä hän muutoin toisen Oikeuden nla tulis.
Jos stn canne, joca edesandajan ylitze

sencaldaincn, että se vita eri pää-asiana pi-
dettäman: eli on edesandajan wiran wica, ja joca fa>nen ammattians coffe; tuomittacon siinä Oikeudesa,
jonga alla hän sencaldaisesa tilaiH on annettu.

25. §. Joca toista sanoil-
la, puhesa, eli kirjoituxisa, eli työsa, nijden Cunin,
Zan Wircamiesten edesä, cusa ei Tuomio -istuinda ole;
tMmittacon sen edestä eiffimäisesa Ala - oikeudesa, sijnä
paickacunnasa, cusa ricos tapahtunut on. Jos hän
solwaise itze Wircamiebia; tuomitan Howrätisa.

26. §. Ne asiat, cuin Waldacunnan yhteiseen
huonen-hallitureen, Cruunun caickinaisiin sisälle - nitoi*
l)in, nijn myös ne, jotca »jongun ammattiin ja wir->
caatt, corkiamban eli alhaisemban ja wicoihin nijsä m
fferoctf; coetMn ja tuomitan nijldä, joille Cuningas
wartioitzemisen ja peräancatzomisen sen ylitze usconut
sn, sen jalken cuin erinomaisisa asettixisa sijtn sanotan.

27. §. Jos jocu maalla tahto etziä Cruunuis
woudia ,c

Nimitysmiestä, eli 2)löscandomiestä, sentäl)-
den, että he owat t>inel!e waaryytta tehnet, caiekinai-sesa ulosmittauxesa, ylöscannosa, eli omantahtoisen
paällepanon can§a, epatasaisudella kyydisä ja uloste--
Zoisa: eli että he pantin laittomasti myynet owat, ja
muulla sencaldaisella tawalla; nijn tehköu han sen KW
lacunnan Oikeudesa, sijnä paickacunnasa, cusa ricos
tapahtunut on, eli siellä cusa se asu. joca watitta.
Caupungisa käykön näistä asioista, nijncuin s. Lugusa
1. §. sanotan. Joca ei tydy Oikeuden paatöreen, fjä*
neliä olcon kupa walittaa Howrätisä, sen ajan sisällä,

cuin
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aiitt 25. Lugusa 5. §. edespäin saatan. Olcon cui-
tengin Cuningan Kastynhaldialla walda, näisä asioisa
cohta ujeta mitä nijn tapahtua taita, ja auttacon sen
oikeuteens, joca kärsim)t ott.

' 28, §. Ricorista yhteisisä cala-satamisa, säättän
Hamina -asetuxisa. Ia mitä paitzi näitä wielä olis,
nijn ojendacon st itzens, joca josacusa asiasa paäNecan-
daa tarwitze, sen jalken, cuin joca Oikeudesta erittäin
sanottu on.

Xl. Llltll.
Kuinga Vaasto pila otettaman/ <a sille

toimltettaman joca haastetan>
1. §.

MOs jocu tahto toisen päälle candaa; nijn tule
fc# marin anda kir/allisen haaston: ja mmittakön hän
sijnä päällecandajanja asian, nijn myös misa paicasa
ja minä päiwäna hänen pitå wastamaan tuleman. ,&>

ca haastelan: tehkön myös sijna tiettäwäxi, että ellei
hän itze tule, eli hänen laillinen asian-aiajans, asian
cuitengin pita eteen - otettaman ja paatettamän.

2. §. Wahisa asioisa, jvisa ei rijta ole maasta
eli huoneista, mahta se, jota etzitan, suusanalla haa-
stettaa: ja olcon silloin sama laki, cuin kirjallisesta haa-stosta sanottu on.

3. §. Jos jocu ano, haastoa usiambain paalle
yhdesa ja samasa asiasa; nijn mahtawat .he caicki yh-.
dm haasion cautta sisälle cutzuttaa, ja andacon hänsm haaston cullengin oikialla ajalla tiettäwäxi tehtäa.

4. §. Päallccandaja olcon welcapaa,
wastajan saada haaston neljätoistakymmenda päiwaa
ennen, jos han asu Kihlacunnan sisällä: Nlcona
cunnasta, eli toistsa Caupungisa colme wijckoa: Ulcona-
Lalmannin Lakilugusta, cuusi wijckoa: colmannesa eli
neljannesa Lakilugusa, eli edembana, yhdexän wijckoa.
Tuckhulmin caupungi luetan eri Lakiluguxi. Ruotzin

ja
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ja Suomenmaan walillä, olcon haafton aica colme
cuucautta, joca cuucausi luettu colme>ikymmenexi pdt>
waxi: Pomerin ja Ruotzin wälillä neha cuucautta.
Jos st cuin haastettaman pitä, on ulcona Waldacun<
nasta, olcon hauella cuusi cuucautta aicaa sijta ruin
tzan haaston sai. Costa haasto julkisen
catitta Oikeudm owen päälle tapahtu; pita myös cuu-
dcn cuucauden ajan eteen pandaman. Mitä stn pitä
täyttämän, joca nijn muodon anda welcamichens Haa-
staa, ja cuinga sen cantza sitten tehtaman pita, sam-
tan 16. Lugusa Cauppa Caaresa. Caikisa naisa tiloi-
sa, cnft haasto waati pidembä aicaa, cuin cuulutuxesta
Karajäan asetettu on; mahta wastaja wissixi cuuri
haastettaa, ja toimittacon han sitten itze hanellens tie-
don, mma päiwänä Käräjä pidettämän pitä.

fc §. Kämmärin Oikeuteen haastetan suuremmi-sa asioisa cahdexan päiwää, ja wähemmift colme, eli,
ivahemmäxi cahta paiwää ennen. Raastupa Oikew
tftn haastetan cahdexan päiwaä edellä, jos ei nijn o<
le, että asia ei kärsi ylöslyckämista, ja stn päälleen-
nen wastattaä laitaan. Nijsä Caupungeisa, joisaKä-
minärin Oikeutta ei ole, mutta Raastupa Oikeus on
msimainen tuomio - istuin, käykön nijncuin Käminä-
nn Oikeudesta sanottu on.

6. §. Jos st-cuin haastettu on, tahto andaa
päällecandajan wastan cutzuttaa, samasa asiasa, eli
sijnä cuin sen yhdistetty on; tehkön stn puolda
wähemman ajan sisällä, cuin nyt eteen kirjoitettu on,
jos hän tahto, että molemmat haasto asiat pita yhde-
sa sturaman.

7. §. Kirjallinen haasto pita wastajan käteen
laitcttaman cahdclda uscvttawalda mieheldä, eli yhdel,
da, jos han wastajan kirjallisen todisturen sen päälle
saada taita. Cutzumisen suusanalla pitä maalla tapah-
tuman Nimitysmiehen cautta, eli jonyun Lautamiehiä
stä, tuistn ustottawan miehen can§a, joca Kihlacunna?sa asu: ja Caupunaisa Oikeuden pakvehoilda. Jos

st
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se jota haastettaman pitä, ei ole cotona hnonesans;
nijn mahta hän haastettaa cusa hän löytän. Kircosa
ei pidä ketään haastettaman, mutta kyllä kirckomäellä.
Jos jocu pitä itzens salasa, sentähden että hän odotta
haastoa, ja se on tiettäwä, että hän kihlacunnasa eli
Caupungisa oleffele; nijn naulittacon haasto-kirja hä-
nen huonens owen päälle.

8. §. Costa cuollen miehen perillisiä etzitän jaca-
mattomasa pesäsä; nijn käykvn haasto caickein perilli-
sten päälle yhteisesti, ja ei jocaitzen erittäin: ja olcon se
welcapää, joca pesäsä istu, joco hän on perillinen eli
toimitus mies, saman haaston wastaan ottaman: ja
sitten andaman cungin perillisen saada yhden uscotta-
wan uloskirjoitlixen, ja nautitcon he haasto ajan sen
paickacunnan jälken, cusa se oleffele, joca caucaisin vn.
Jos pesä jaettu on, nijn pitä jocaitzen perillisen erittäin
haastettaman.

9> §. Jos päällecandaja ei saata rijta-weljellens
haastoa, sisällä cuin nyt sanottu on; olcon
haasto mitätöin, ja vttacon hän uuden haaston.

iv. §. Ricoxen asioisa pitä sen, jonga päälle can-
netan, cohdastans Oikeuden käskyn päälle wastaman
tuleman: Jos ei hän sitä tee; nijn mahta hän Cruw»
nun eli Oikeuden Kälkylaisildä Oikeuteen luotaa.

XU. Lucu.
suinga eeötaman pitä / costa öaasto lai-

minlyödan; ja laMlsista estcW.
1. §.

EHOsta laillisesti haastettu on, nijn pitä päällecan-
«k dajan ja wastajan, määrätyn päiwän päälle, Oi-
keuden eteen tuleman; jos ei heillä laillista ejicttä ole.
Nämät owat lailliset estet: Jos jocu on sairas: Jos
jocu on Cuningan eli Waldacuunan palweluxeen lljc,

kelle kastetty, eli lähtenyt: jos jocu istu wangiudesa:
jos
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jvs jocu wiholliselda, eli muulda waaralda, tulipalon,
eli weden hädalda estetyn: jos jocu on jarjeldans pois
tlillut: jos mies eli waimo, lapsi eli wanhemmat cuo-
Kwat silla ajalla, costa jongun pitä itzcns Oikeuden e-
teen sisälle laittaman: Jos jocu ennen on cutzutlu toi/
fcen Oikeuteen wasiaman samalla ajalla. Coetelcon
cuitengin Tuomari asian-haarat naisa tiloisa. Jos
muita esteitä edesannetan; nijn coetelcon myös TIM
mari ne, jos ne owat sijta woimafta, että
rnahtawat. Jos este on laillinen; nijn lpkatkön
mari asian maalla ensimaiseen Karajaan, ja caupungi,
sa pangon hän rijta cumpaneitten eteen toisen päiwan:
ia olcon he welcapaät, sekä maalla että caupungisa,
tuleman Oikeuteen ilman uutta haastota.

2. §. Jos jocu on estetöinna pois, cosca hän
Oikeudelda edeshuutan, päällecandaman eli wasiaman;
tehkön, sacköa Kihlacunnan Karajasä ja Kaminärin-oi,
keudesa yhden talarin, Lalmannin ja Raastupa-oi-
keudesa caxi talaria. Jos eikä paallecandaja eikä \m*
staja tule ennen Karajan loppua; wetakön cumbikin
cahdenkertaifen sacon. Jos wajiaja tule ensimaiseen
Kärajäan, ennen cuin se päatetan, ja paallecandaja-
pois on; wetakön sackoa cuin sanottu on, ja maxacon
hän wastajalle hänen culutuxens, ellei han lahimaisesa
Karajasä maalla, eli yhden cuucauden sisällä Caupun-
gisa, woi osotta, että hänellä lai.llinen este ollut on, ja
ettei han ole taitanut sitä Oikeudelle ticttäwari tehdä.
Jos paallecandaja ei anna haasta asiata Oikeuteen,
ja täytä sitä sillä ajalla, cuin nyt sanottu on; olcon
wasiaja hänen candestans wapa.

3. §. Jos päällecandaja tule ensimaiseen Kara-
jään, eli caupungisa määrätyllä päiwallä sijhen Oikeu-
teen, johonga asia haastettu on, mutta wastaja ei tn-
le, eikä anna osotta laillista estettä: jos paallecandaja
osotta, että wastaja on saanut haaston laillisella ajalla;
i\i\nt

tuomitcon Oikeus asian fim jälken, cuin totuus
sijnä ulosetzittää taitan, ja wetakön tuomion sisälle,

cuinga
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euinga st, jocä woittanm on, pita rijta-weljellens, tuo-
miosi-a tiedon andaman, nijncuin 4. §. sanotan. Jos
wastaja sitten tlile, ennen cuin laiÄnen wedou aica e-
descuhnmt on, ja ano ivedotaxens: ja asia on sen
wertainen, että Oikeuden tuomiota wastan weto paw
daa mahla, nijncuin edespäin tasa Caaresa eroitetan;
olcon hänellä lupa hjlen, ja Oikeus, clihunga wcdot-
tu paa-asiafa. Jos ei hän tule sen a-
jan sisällä cuin on, eli jos asia on nijn halpa,
että wetoo fijnä ei sallittu ole; saacon woitta tacaisin,
tiijneurn seurawaisesa §. sanotan: ja käykön tuomio sen-
taldaisesa tacaperin woittamisen asiasa ulosmittauxeen,
jos paalleeandaja sitä waati: ja olcpn hänellä walda,
nosta sen, cuin ulosmitattu on, jos han täyden tacau-
ym sen edestä pane.

,4.,§« *3m& sillä tawalla tuomion woittanut on,
tiettawaxi tthkun sen, sitten cuin »vetomiftn aica ohche
on, rijtaweljellens: eli etzikön ulosmittausta sen päälle,
m»n aicaisin, että rijta-weli taita andaa asian haa-stetta lahimäiseen maalla, ja caupungisa yh-
Ven cuucauden sisällä, etziaxens woittaa sitä tacaisin.
Ellei hän sitä tee, zoca woittanut on; nautitcon se jo-
*a cadotti, saman ajan, sitten tygösanotan.
loscoetellan, että hän köyhyden tähden ei woi tuo-
miota myttää, sen ajan sisällä cuin sanottu-on; olcon
hänellä cuitengin walda etziä tacaperin woittoa. Jos
st cuin tuomittu m;tn feniaiMmn, että
woittamilMhyödyttWaxjtule, jos tuomio täyteläisin,
nijn älkön 'hllMltäMM. Jos st juca cadottanut
on, laiminlyö sen ajan cuin nyt edespandu on; nijn ei
Pidä hänellä sitten oleman tacaisin woittanusesta mitä»
puhumista.

5. §. ,los wastaja,on estetoinna pois Lalmannin
Oikmdesta, eli Raastupa Oikeudesta, cosca asia Ka-
minän» Oikeudesta sinne tullut on; tuomltcon Oikeus
uijden perustusten päälle, cuin paallecandaja edeswetchJos wajtaja, itzens, wetomiftn ajan sisällä

N ollesa.
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ellesa, ja pyytä wedota; olcon se hänelle sallittu, mM
tiloisa, cuin 3. §. sanotan. Jos asia on wahemmästa
arwosta, eli wastaja ei anna itzens nijn edes; alkön
nautitco tacaperin woittoa si/na, mutta, olcon tuomio
wahwä.

6. §. Jos focu eteen pannulla ajalla vois on sij-
na asiasa, cuin julkisen ylöslyöman cautta Oikeuden o,
weu päälle haastettu on; nijn ei pidä hänellä sitten
yhtään puhetta sijna oleman, joco se on päallecandaja
eli wastaja.

7. §. Jos paällecandaja eli wastaja ei tule Kih>
lacunnan-catzelemuxcen eteen pannulla päiwälla, muu,]
jombicumbi pois on; nijn pankon Tuomari sm ulvs
toffexi ajaxi, joco laillista estettä edcsannetan, eli ci.
Jos myös silloin jombicumbi pois o.n,;><* ei oftta lail-
lista-estettä; käykon catzelmus ei sitä wähemmin edes,
ja tuomitcon Oikeus sen jälken cuin perustuxct siellä
coeteldaa taitan, nijn myös Oikeudenkaymisen culutu»
xista. Jos se joca cadotti, ja ei läsnä ollut, ano lail,
lisen ajan sisällä wedota; sitä ei pidä häneldä kielttä-
män: jos ei hän sitä tee, olcon catzelmus tuomio wal>
wa. Jos jocu on pois Lalmannin catzelmuxesta; olcon
sama laki: euitengin ei sitä wastan mahda wetoa pam
da, mutta kaykön sen nijncuin 25. LuZusa 10,
§, afttetan.

XULlucu.
CfWffd 3uon«w «nsta».

päallecandaja eli wastaja tahto Tuomarin
«3 hyljätä, tehkön sen toimellisesti, ja tuomitcon Tuo-
mari i«e sijta esteestä. Nämat owat lailliset estet:
Jos Tlivman on jommancummancacha, sijnä langon
desa eli heimolaisudesa, josa sen 2. Lugun jälken Nai-
wisen Caaresa, awioskästya ei mahda rakettaa: jonga
atla myös ymmarretän Mnen orpanans

langou-
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langoudesa, ja ei heimolaisudesa: eli jos Tuomari on
hänen rijtacumpamns,, eli julkinen wihamiehens: eli jos
Tuomarilla, eli hänen suculaisillans, cuin nyt nimite-
tyt owat, on osa sijna eli jos he taitamat fijtå
jotain erinomaista hyödyistä eli wahingota odottaa: e-
li jos hän on oliut toistsa Oikeudesa Tuomari samasa
asiasa, eli on ennen ollut asianajaja sijna, eli todista-
nut, eli ennen nijncuin Kastylainen josacusa Oikeudesa,
eli Cuningan Kastynhaldian tykönä, jongun päätöxen
asettanut, joca sitä asiaa coste: eli jos hänellä »hella on
samancaldainen asia toistsa Oikeudesa. Jos Tuoman
tietä, että stncaldainen este handä wastaan on, ehkäse ei ole Oikeuden Hakialle tiettäwä; astucon itzestans
pois Oikeudesta.

e2. §. Jos jocu ilman tolmeta eli saadyttömasti
hylja Tuomarin;- wetakön sackoa Kihlacunnan ja Ka-
minärin Oikeudesa kymmenen talaria,
Raastupa Oikeudesa caxikymmenda talaria, Howrati-sa wijsikymmenda talaria.

3. §. Jos este coetellan laillisexi Kihlacunnan
Tuomarila, Lalmannia, eli Pormestaria wastan sijna
Caupungisa, josa ei muuta cuin yxi Pormestari ole,
ja Raastupa-oikeus ilman

e häneta el lvytä tuomio-
wiwaxi; asettacon Howrätti toisen hänen siaans,
paallecandajan anomisen ja culutuxen päälle, ja seisah-
tacon se culutus sitten sen päälle, joca asian cadotta.

4. §. Jos jocu hyljätan Kihlacunnan eli Lalman-
nm landalda; pangon Kihlacunnan Tuomari ja Lal-
manni, jos tarwitan, toisen hänen, siaans, nijn cau-
wan cuin se asia ratcaijlan. Jos Kaminari eli Naa-
dimies hyljätän; nimittäkön Raastupa-oikeus sen, jo-
ca hänen siasans istuman pitä, jos Oikeus ei ole muu-
toin tuomio-woipa. Ivs caicki Kammarin-oikeudesa
hyljatän; cutzucon Raastupa-oikeus toiset, jotca sen
asian tuomitzewat. , Jos coco Raast«,wan-oikeus swl-
jetty on; säatakon sijtä Howrättt'. Jos nijn taidais
tapahtua, että nijn mvnda Howrätin Jäsenistä estytäi-

R 2 sin„
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fin, että Oikeus siinä asiasa, ei ole täysi - istunut; te|*
kon Howrätti sen Cunmtzalle ticttäwäxi, joca silloin a*
setta toiset heidän /iaans. Ei mahda Pormeflaria eli
Ilaadimiesta hyljattämän, costa poica eli wäwy,o»
Käminärin-oikeudesa tuominnut; Ei mahda myös ke-

istliiMestans nostettaman, cosca poica
eli wäwy Ala-oikcudesa tuominnut'on; ei nijn o-
le, että heidän päällcns, wiran ricoxen tähden laillisesti
siellä canneta.

XIV. Lucy.
Fuinga Oikeuden evcsi pitå pöallecannch

taman ja wustattaman; niln myös luu-
llzstelmuststa fuu»fanalda/ ja wääryt-

telemys-walasta.
I. §.

<j&3(jfaeunwm, Kaminärin, Lalmannin, ia Raastw*&l wan oikeudesa n»sä wähemmisa Caupungeisa, pi,
tii ccrndcn suu - sanalla edcswedettäman; jos asian a»
ito ia pituus, eli muut asian-haarat ei waadi, että
st kirjallisesti tapahtua mahta: ja silloin ei pidä Oikew
dm etzijlle myöden annettaman, usiambata cuin yhdeu
k-rjoiiuxen cummangin sisälle-panna; jos asia ei ole
sila suuremmasta arwvsta.

2. H Jos tule Kaminarin-oikeck
icen määrätyllä paiwällä, ja julkisen ylöshuudon alla
-sijalle arda candens kirjallisesti, ja wastaja/illoin läsnä
on; kirft)ittacon Oikeus sen paalle, että hänen /ahde-
xan pälwää sen jalken, wastaman pita: Jos han te»
'mmlyö Dom tulla sisälle ylöshuudon ajalla, mutta
tule. wastanxen cantza ennen kelloo cahtatoistakymmM
dä; wetätön sack>oa yhden talarin. Jos han peräti
pois on, eli tule lvalmistamatoinna, ilman laillista e-
stettä; wetakön sackoa caxi talaria: ja kaykön 00asmsa edes, cahdcxan paiwää sen jälken.
Jos e» hän sittenkin tule wastauxen sisälle; nflakon
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lakon sackoa cuin sanottu on, ia tuomittacon asiasa
paallecandaian canne, kirjan päälle: mahta
hän suu-sanalla cuullelda, jos hän sitä edellapmn ano;
olconmyos hänellä myöden annettu, <os hän «dotta-
nut on, tuomiota wastan, Jos pääilecandaja
laiminlyö sen päiwän, fona hänen ritta-wel»ens wa-
stauxen pitäis wastanottaman; wetäkön sackoa yhden
talarin. Kammari-oikeudesa Tuckhulmisa olcon ylös,
huutamisen hetki kello yhdexän.

3. §. Päallecandasan pitä, ehkä cusa Oikeuden-
käummen alietan, caicki hänen perustuxens ja todistusxms cohta edespaneman, ja wastajan samalla tawalla.
Jos iocu ehdollans pidettä tykönans ne todisturet, jot,
ca asian walistuxexi tulewat; wetäkön sacko wijsi eli
kimmeneu talaria, eli mämmän jälken cuin Tuo-
man coettele hänen sima wijcapään olewan.

4. §. Caicki uloskirjoltuxet niistä lodistuxista,
fiin eteen, osotetan,, pitä taicka Oikeuden Kasiyläisil-.
di, eli muilda uscottawilda miehildä, wahwistetut ole-

että ne owat caikisa juuri yhtälaiset pääkirjain
cantz.i: ja pitä sictengin paa-kirjat ylös näytettamsn,
jos Oikeus eli rijta-weli sitä waati.

<;. % Päällecandajan pitä tekemän canne-kir/ans
lvhykäisexi ja selkiaxi, ilman caickia esipuhetta ja ymbä-
li käymistä, ja asian laidan sijnä cohta ilmoittaman,
ja sitten misä itze njta seiso»: sitälikin sel-kiästi sisälle, mitä hän päälle seiso u ynnä perustusten
canZa cuin sijhen owat. Jos hänellä on usiambi can-
ne cuin yxi; ulospangon ne cimgin edestans: ja wastan
con rijta-weli samasa järjestyxesä. Ei mahda näihin
kirjoihin mitään secoitettaa sijta, cuin ei oikein asiaan
tule. Jos joen toisin teke, wetäkön sackoa wijsi eli
kymmenen talaria, sen jälken, cuin Tuomari sen cd>
tullisexi löytä.

6. H. Jos se, joca caipauxens eli wastauxrns
lmallisesti edestuonut on, -nijsä on anonut, että m«'ös
lZusanalla cuulduri tulla: eli jos hän sitä sitten pyytä;

N % <ti



Cftftri. 14. Äuctt».

elt Tuomari sen itze tarpelliscxi löytä; måavåtton Tuöiimari wissm paiwän ja ajan sGen, jos ei se cohta ta«j
da tapahtua. Joca silloin estetöinna pois on, wetäkonsackoa Kammarin -oikeudesa caxi talaria, Lalmnnnm
ja Raastupa-Oikeudesa wijsi talaria J Howrätisa kym«>
menen talaria. Jos ei hän tule, colca hän toisen ker-
ran tygo sanottu on; cuuldaeon se läsnaolewainen, itf)
tlwmitton Oikeus asiasa. Ei pidä rijtaweljesten suu-sanaisen cuuldelemisen alla, paalle seisoman, eli Tuo-
marin salliman, että st ylvskirjoitettaman pita, cuin ,o
kirjain sisälle wedetty on, eli'ei asiaan oikein tule.
Mta suusanaisen cuuldelemisen alla ylöskirjoitetan, stpita rijtacumpanein edesä ylvsluettaman, jos he Mwaatiwat, eli Oikeus itze sen cohtulliseri löytä: Jo?rijtaweli silloin et tunnusta omaxens sitä, cuin kirjoiteta
tn on; olcon Oikendella toden puoli sanoa, mitä puhutt
tn ja Jos jocu tahto sanansa ja luulon-sa selittää, sitä ei pidä kielttämän: coetelcon cuitengiw
Tuomari, mistä woimasta se olla mchta.

7. §. Jos jocu solwaise rijtaweljens Oikeudeitedesa, Puheisa eli kirjoituxisa, harjous, ia häwaistys
sanoilla, halwendawäisilla solmuilla, eli kaytöxillä; \w
takön sackoa wijsi, kymmenen, eli carikymmendä tala-
ria, eli enämmän, sen jälken cuin ricos on. Hos stkäy miehen cnnnian päälle; tuomitcon O>>
keus sen ylitze: mutta jos se joca soimais, tahto ha-nen laillisesti sGen sitoa; nijn lykätkön Tuomari seitsijhen Oikeuteen, jonga ala ricos tlile. Jos jocu wHu eli kirjoitta epacunnioittawaiftsti Tuomarila wa-
stan; wetäkön cahdenkertaistn sacorr; eli corkcimman,
mjncuin Tuomari, 'cusa se tapahtunut on, cohtMsexiloytä: rucoilcon'myös julkisesti andexi, jos ricos smJos, hän häristele eli,uhca'Tuomarita,, eli
anda hänelle häwaistl)^-sanoja, eli sortta hänen mwoans ja eunniaans; ahdacon Holvrätti sen wicapäan
pqälle siellä cmmttaa, jilMGaistacon hän sen jälken,
cuilt 18.LuZusa,B. §.■' PahateZon Caaresa säätty on.

8. §. Jos
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Jos /ecu kirjoitta eli puhu Oikeuden ede-

ja, sitä cuin hän tietä ei toden olewan, ja tafyo sen
cautta saattaa Tuomaria harhailemaan: Jos hän sij-
heii sidotan; wetäkön sackoa Kihlacunnan ja Mminä-
rin-oikcudesa wijsi talaria, Lalmannin ja Raastupa-
oikeudefa kymmenen talaria, caxikymmenda
talaria, eli mamman, sen jalken cuin Tuomari sen
coettele.

9. §. Wääryttelemys walaa ei pidä rijtacumpa-
nein anoman toinen »hdesakan Oikeudesa:
cuitengin olcon Lalmannin, eli Raastupa-oikeudella,,
m'j!i my<Zs Howratillä, walda, costa, paa-asia sinne
tullut on, päälle panna jommalle cummalle rijta-welji-
sta, molemmille tämän wääryttelemys walan, il-
man ylöslyckamistä Oikeudenkäymisesä wannottawaxi,
jos totnutta ei muutoin taita löyttaä: Minä N. N.
wannon Jumalan ja hänen pyhän Ewangeliumins
cautta, etten minä muuta tiedä enga cuin
että minulla on Oikia asia, ja etten minä sitä aja
wihasta eli pahasta sisusta: ei pidä minun myus yh-
taan tiettmväta lvalhetta eli petosta edesän pitämän,
eli pytää aicaa wijwyttää, ett asiata pimittää, eli jo-
tain salata, cuin oikiaxi yluswalistuxeri sijna tule,
mutta andaa sen caicki rehellisesti tiettäwäxi; mjn totta
minua Jumala auttacon hengen ja j/elun puolesta.
Jos Oikeuden etziä ei tahdo eli woi tätä walaa tel)-
H; olcon asiansa cadottanut. Wannocon myös a-
sianajaja saman walan, costa sen tarpellisexi
coettele. Jos ei Hall woi sitä, ia päämies, on pois
olcwainen, pängon Oikeus määrä päiwän hänen e-
teens, tchdäxens walan,'likimmäisen Tuomarin edefa,
siellä cllin hän olesiele, ja w«stataxens tarpellisten kysy-
mysten päälle.

10. §. Ei mahda ricoxen asioisa waaryttelem»s
walaa waadittaman, foco ne owat wähemmät eli suu-
remmat.

tv 4 XV. Lu-

263



Oikeudenkaynnsen <raari. 15. JLnttt.

XV. Lucu.
Laillisesta edeswastajasta eli asianajajasta.

1. §.

V3cmn asioisa wastacon st itze, jonga päälle can,
"Unetan: Jos Tuomari coettele, että hän Oikeu,
denkaymifefa apua tarwitze, nijn sallitan hänen pita *

sianajajan cantzans. Mies mahta myös waimollens
ja wallanalaiselle, senmldaisesa tilasa, a<Millinen olla. Muisa asioisa mahta, laillisten asian-ajajain eautta, cannettaa ja wastattaa; ja pita sitten*
gin päämiehen Oikeuden eteen 'tuleman, cosca Tuo-mari sitä waati.

%§. Nijden
, cuin muiden edestä puhua ja im

joittaa mahtawat, pitå oleman paitzi paha mainiota,
fa cunniallifet, rehelliset, ja ymmartaiväiset michet. Eipidä ketään si/nä yhteisesti pidettamän, joca Oikeudet-da, cusa asia ajetan, ei ole hywaxi luettu, ja saanutluwan sijhen. Jos Oikeuden etz« tahto asetta asian-ajajaxens hänen suculaisens, 6i sen cuin hänen palwel-
lnxefans on, eli jonga han muutoin hywin ufee; olcon
ft hänen wallasans. Cuningan Kästylaiset, joillaCmu,
mm ploscandsa ei ole, mahtawat myös puhua heidänystmvains edestä, cosca heidän Esimiehens stn myöden
andawat, ja he heidän wircans sen catitta' ei laimin-lyö, eli jos ei se ole heidän welwollisutta wa-

3. §.
" Ei mahda eucan olla asianajaja sijna asia-fa,, johon hän, ennen on cäjonnt koisesa Oikeudesa,

mjncmn Tuomari, eli Oikeuden Kaffyläinm, eli Cu-
nmgan Kaskimhaldian tykönä, wiran puolesta: Ei se,
joca rijmweljm edestä on ennen ollut edeswastajana
samasa-asiasa, cli se, joca itzc-holhojan seiso: E?ft, MZa- M eli appi, potra eli weli
eli leinw, Oikeudesa Tuomarina isin. Ei mahda y-
ntm M-oikeuden jäsen, eli Käsiylämen siellä, joca

wuoti-
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wuotiscn palcan nantitze, andaa ihians affanäjajari
siellä, eli jofacufa Ala - oikcudesa, joca sen alla on;
jos ei nijn ole, että l)än puhil suculaisens edestä orpa-'
nuxijn asti ia cantza, eli wallanalaistn edestä, jonga e-
deswastaja han on.

4. §. Ei mahda cucan paallecandaa eli wasiata-
toisen edestä, ennen, min han, taicka suusanalla Oikeu-
dm edesa, asianomaiselda, sijhen asetettu on, eli netot*
tä hänen awoimen kirjansa sen päälle, sinetin cantza.
Jos päämies ei taida itze kirjoittaa; nijn pitä wälda-
kirjan uscottawain todistaittm cansia wahwistetun ole-
man.mau.

5. §. Jos CruunuNa on osa josacusa rijdasa; a-
settacon Cuningan Kästynhaldia sen, joca Ala-oikeu-
desa Cruunun Oikeuden edeswasta:
cm sijna asiasa Cuningan asianajaja. Perindötalon,
poica mahta maan rijdoisa itze asianajajan otteuanda*
con cuitengin sille, joca weron saa, sen tiettäwaxi, et-
tä hän, jos nijn tanvitan, mahta pmndötalonpojalle
awullinen olla.

6. §. Jos jocu, jolla osa asiasa, tahto toi-
sten edestä puhua; ottacon sen päälle heidän walda-
kirjans.

7. §. Caikisa walda- kirjoisa pitä nimitettaman
asia, ja mies joca sen ajaman pita,

«iijn myös että asianomainen tahto tytyä sijhen, cuin e-
deswastaja sijnä teke ja jattä. Mutta ei mahda asian-
ajaia toista siaans panna, eli asiata stwitta, jos ei
hänellä ole siihen selkiätä lupaa: Ei mahda han myös
asiata corkiammasa Oikeudesa ajaa, ellei walda-kirja
niju tehty ole; euitcugin mahta hän päämiehen oikeu-
den, wedon cautta walwoa.

;8. §. Jos päämies cuole Oikeudenkäymistn alla;
tehkön asianajaja sen Oikeudelle tiettäwaxi: ja ne, jet-
ca silloin asianomaistxi cklewat, andacon uuden wal-
da-kirjan.

9. §. Se joca Oikeudelda m luwan saanut,
R s ajaxens
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ajaxens Oikeudenkaymssen asioita, Dlcon welcapaa, auu
laman mjta köyhiä ttman maxota, Oikeuden edesä;
cvsca Tuomari sen paaNe pane.

10. §. Asiana/aian pita rehessisefti ja caikella wi-
reydella ajaman sen asian, cuin hänelle uscotan, ja a-
la-kirloittaman caicki ne kirjoituxet, cuin han Oikeu-
teen sisälle anda. .Ei mahda jongun sisälle panon paal-
le tuomittaman, jos ei st ole nimeans ala pannut,,.
jsca kirian-tehnyt on; costa se löytan että asianomainen-
ei ole ymmärtänyt itze sitä ylöspanna.

ii. §. Asianajajalle ei pidä woima oleman, £>tV
keudesa ylössanoa itzians sijta asiasta, cuin han siellä
alcanut.un; ellei Oikeus coettele, syytä hänellä siihen
Vlervan., ■■ vi \ni\ . 1

i2v §. Ellei asianajaja ja päämies sowi waiwan
palcasta> sijtä ei ole wissiä wälipuhetta tehty; coe-,
telton Tuomari joca wijmein Masa on>-

asianajaja cobtullisesti on ansainnut: ja olcon hä-
nellä waldn,> !pidettaä ne Oikeudenkäymtsen kirjoituxet/
jotta hän kasijns saanut on, Den asti cuin hän saamaxons. , -'

iZ. §. Jos asianajaja laiminlyö, hänen
hens oikeuden; olcon päämiehella walda tygöpuhna
handa laillisesti, ja etzia wahingotans jallens.

14. §. Jos asianajaja löyttan yllyttanm, eli
wietellen jongun ivaaraän Oikeudenkäymiseen, eli wa-
sioin pnrembata tietoa ajanen waaraä afiata, eli pita-
tien edefans tiettawäta petoja, wetakön sackoa kymme-
jjtzn> caxikymmendä, eli enamman, sataan talarijn a-
sti, eli karsikon wangiudella, ja älkön myöden annet-
taco hänelle enammin aja muiden asioita Oikeuden e-
dcsä, aiwan sen jälken cuin Tuomari coettele hänen
ricoxens olewan. Jos asianajaja, weta
itzens -pois asiasta, ennen cuin st päatöxeen joutu, lvalt-

rangaistusta; kärsikön cuitengin cuin sanot-
tu un. Jos jocu tule ylitzewoiteturi, että hän nnios
v«: snläiststi kirjoittanilt, rijtawelien e-

desta,
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c
eli auttanut händä perustuxilla ja neuwoilla;

wetäkön sackoa sata talaria, eli rangaistacon wangiu-
della wedella ja leiwällä, ja olcon cunniatoin.

is.'§. Caickein tule Oikeudelle arwon ja cunnian
osottaa: ja sentahdm ei kenengan, laillistu asian-
ajajan siasa, salliman lapsilkaisen, palcollisen, eli mmm
sopimattoman, andaa'hänen kirjojans sisälle, eli suu-
sanaiseen cuuldelemifeen laHettaa. Jos jocu sen teke >

wetakön sackoa Kihlacunnan ja Kammarin - oikeudesa
caxi talaria, Laimännin ja Raastupa-oikeudesa wijsi
talaria, Howratisa kymmenen talaria.

16. §. Jos jocu otta puhuaxens Oikeuden edesa
sijnä asiasa, josa haneikä ole asianomainen, eli edesi-

eli wiran puolesta soweljas päällecandamaan
ja etzimaan, eli. Lain jalken sijhen lupaa saanut; wetä-

kön sackoa Kihlacunnan ja Kammarin- oikeudesa col-
me talaria, Lalmannin ja Raastupa-oikeudesa wijsi
talaria, Hvwrätisa khmmmen talaria, elisen jalken cuin asia on. Jos st tapahtu
Kastynhaldian tykönä, wetakön sackoa wijsi talaria;
hänelle yxinäns: täyttäkön myös näisä tiloisa caiken
wahingon.

XVI. LMU.
Vaickinaisista waflolnkäannelftä Oikeuden-

käymiftsa; nijn myös yloschckäyxestä.'

«NYt tule wastaja Oikeuden eteen, mutta sano, etsä
3öV asia ei tule sen Tuomio - ala, coettlcoÄsen Tuomari, ja andacon paatöxens sen ylitze. Jos
jombicumbi rijtaweljlfta ei tydy sijhen, ilmoittacon sen
cohta Oikeudelle, eli wijmeistxi, ennen cuin scurawai-
nen päiwä on, ja pangon sitten walitu-
xens Howrattijn,, puolen stn ajan sisällä, cuin laillisesti
wedotuisa asioisa, Lalmannin ja Raastupa-oikeudesta,
tteenkirjoitettu on:4lconmyös Tuoman welcapää, kir-

joitta-
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joittaman päätöxen päälle, minä ennen kel-
foo caxitoPakywmendä, se, tapahtuman pita. Jos se
nuckeroitzewainen laiminlyö jotain sijta cuin nnt sanota
ta an, nijn ei pidä hänellä enämbätä puhetta sima a,
siasa oleman, ,ja cosea tuomi, m; wctakön
han sackoa talana, eli.cnämman, mft
coetellan, että hän sen esteen on tehnyt aicomuxcUa,sen cautta asiata mjwhtlaxelis.

2. §. Jos han walituxens Howrattijn
ajalla sijalle-anda; pangon Howrätti eteen:
wissm päiwän, jona hänen uhea-sacon.haastolla, wa,
ftaman pila, stn jalken cuin han on läsnä eli caucana
olcwainen: waaticon myös Tuomarin se!ityxcn!sisalle>
jos sitä tarwitan. Sitten tuomitton Howrätti sen y*
litze ilman plöslyckämistä: ja se joca, perättömasti
dcumt,on, wetäkön sackoa colmekymmenda, talaria, elk
enamman, sen jälken cuin asia on.' Ei mahda,sijnä
päatöxesa Cuningan tykönä Jos jo-
lU teke tämän käänden Howrättiä wastc.n nissä asioi-
st,, jotca sinne cohdastans haastetan, eli siellä ylösote-
fan., ilmvittacon st joca cadotti, .nuckeroitzemisens en-
nen kelloo caxitoistakymmendä colmandena päiwanä, se
lukemata jona päätös, langeis, yhtähaawa,
sisälle, nijn paljo rahaa cuin edespäin 50. sugusa maa-
ratan: asettacon myös sitten tacauxen culutuxen,
ja wahingon edestä, ja pangon walituxens Euningan
,tygö,"puolen sen ajan sisällä cuin samasa Lugusa sa-
«otan.

3. §'. Jos jocu wastoin kaanda, että usiammalla
vn osa asiasa, ia että heidän haastettaman pita £ja
pnnä hänen can§ans wastaman; kavkön sen canha sa-
malla tawalla, cuin nyt eteen-kirjoitettu on.

4> §• lus jocu eteen-käändä jotain mullta cum
nyt sanottu on, jow se on Tuomanta, eli,rijtawelm
personata wastan, eli ettei hän tahdo alidaa ihians
rijtaan hänen canffans, eli todistaita wastan, eli mits
taHtons muutoin eteen wäätän, taicka ennen, eli myös

sitten
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sitten cmn hän on rmvennut asiasa wastaman; anda<
lon Tuomari päätvxens sen ylitze erittäin, jos asia sitä
mäti, ja joeo ft paaafiata sito, eli ei, pitakön han
yhtä hywin päälle pääasian cohta sen jalkcn,
ehta jombicumbi rijta-welijsta nucker»itzemisens selitta,'
sen ajan sisällä, culn i. ja 2. §§.. saatto on. Ei mah-
da M»tuomari wastanotta walituxia harhailemisten

-ylitze itze Oikeudenkaymisesa, ennen cuin Ala-tuomari
paaasiasa tuominnut Jos st joca cadotti, etzi tm*
kiamba Oikeutta paäasiasa, rnui olcon hänellä walda,
waliturms nissä tiloisa cui» sanottu on, yhtä haawa
edeswiedä.

s. ■§. Caick! wastoin käannet pitä Oikeudenkay-
misen alusa, yhdellä kerralla edesannettaman, cosca ne
owat
lö.ytan nijtä tykonans pidättänen, estärens asian p&afoV
stä; wetäkön sackoa kymmenen, caxikymmendä, colme-
kynnnendä talaria, eli enammäu, sen jälken cuin a-
sia on.

6. §. Jos jombicumbi rijta-weli etzi ylöslycka-
mistä asiasa, sentähden että hän usiammat todisturet
toimitta tahto, eli muun syyn tähden: ja Tuomari löy-
ta syytä siihen ylöslykkämiseen vlewan; nijn pangon
hänen eteens määrätyn ajan, taicka uhcasacon haastoi
la, taicka että asia sittengin päatettämän pitä> caicktsen jalken, cuin asian - haarat sitä waatiwat. Sen Y"
löslyckämisen ylitze ei mahda kengän waWa> jos ei
nijn ole, että hän luule mitawans osttta, että asia ai-
noastans sen cautta ilman tarwetta wijwytetän; etzikön
silloin muutosta Howrätisä. .

XVII. Lucu.
Laillisista tovistuMa caickinaisisi, assoift,

i. §.

sWOs jocu cdeH)am kirjallisia todistlma, nijtls wah-
s3l wistaxens Mhcttnns-; coetelcon tuomari wisusti

ni/dea
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nijden laidan ja wacuuden, nijn mikä loden
puoli ja waicutus mjllä on asiasa.

2. §. Jos, jocu noja itzens nijhin kirein cum
cauppa ja osto-menoisa pidetyt owat, ja ne löyttan si,
sallens pitämän sekä, mitä welaxi annettu, että mitä
maxettu on, paiwan ja wuoden cantzn, cosca se tapah-
tunur on, ilman yhtäkan muutosta; ja
woi osotta nijfa wicaa, eli että ei caicki ole oikein ylös-
kirjoitettu, eli ftncaldaisia asian jotca kirjan
eli perjbnan epäluulon alaisexi tekemät; kävkön se tay,
dHa todistuxesta, cosca se, cum kirjan pitänyt, eli yi*
taa andanut on, sen walallans wahwista.

3. §. loca puhens todistajalla wahwistaa tahto;
ottacon sen itze can§ans, eli ändacon sen laillisesti Oi-
keutecn haastettaa. Jos jocu nimittää usiambita todi-
siaita, samasa ne mahtawat yhden haaston
cautta Lakijn kaffettaä, jos st soweljasti tapahtua tai-
taa. Todistaja mahta myös corkiammasa Oikcudesa
cuulduxi tulla, waicka ei händä alhaisemmasa nimi-
tetty ole. Jos todistaja ei tule, joca haastettu on;
wetakön sackoa Kihlacunnan ja Kaminarin - oikeudesa
yhden talarin, Lalmannin ja Raastupa-oikeudesa col-
me mla-ria, Howratisa wijsi talarin: ja pangon sitten
ftikeus missin paiwan, ja uhcasacon eteen. Jos ei
Wdistaja sittengän tule; pyytäkön Oikeus maalla Cu-
MlWn Kastynhaldiata eli sitä Cruunun palweljata,

likin on, toimittaman todistajaa eteen: Caupungi,
fa olcon Tuomarilla itzella walda, siHen.

4.' §. Jos jocu todistaja on caucana, eli ei tai-
da muun laillisen esten tähden tulla sen Tuomio-istui-
mm tygo, cusa se nimitetty ja, htzwaxi tuttu on; nijn
pitä hänen molembain eli heidän asian-
Gajains läsnä ollcsa, cuuldaman< likimmäifen Oikeuden
edesä, siellä cusa han olestele, caupunZisa eli maalla,
nijurum se picaisemmasti tapahtua taita. Jos todista-
ja on sairas» nijn cuuldacon eotona<^f. §. Ei mahda cucan Da wdistajaxi uiimte-

tau.
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estellä itzens todistamasta: jos hän stnteke; olcon
Tuomarilla walda waatia handa' siihen uhcasacon caut-
ta, eli wangiudella, jos ei hän woi sackoa wetä. Se
joca tddistajan nimittänyt on, maxacon hänelle hänen
matMulutuxens ja ylöspitämistns, hänen arwons jal-
ken. Jos ei he sijtä fowi; tasatcon Tuomari heidän

, wälillans, nijncuin cohtulliftxi coetellan.,
6. §. Jos rijta-weli tahto estää sen, joca todi-

stajaxi on; coetelcon Tuomari, jos se este on
laillinen, ja andacon päätöxens sen ylitze.

7. §. Ei mahda se todistaa, joca walapättoi-
nen, maanculkiaxi vandu, cunmattomaxi tuomittu, eli
sencaldaisen ricoxen edestä silloin edesannettu vn: ei rij-
ta-weli, ja julkinen wiha-mies: ei jarjetöin', eli st jo-
ca ei ole tayttämit wijsitoistakymmendä ajastaica: ei
tundematoin ja wieras, ennen ruin hänen laitans tietä
faadan: ei Christitöin, eli se, joca on sencaldaiststa o-
pistä, että hänellä on todistus walasta wäärä ja wa,
hingollinen luulo: ei oma perhe ja erinäiset palweljat,
cosca he palwelluxesa owat, ellei nijn ole, että suuri
ricos on huoneen sisälle tapahtunut, ja muita ei ole
-läsnä ollut: ei ricoxen asioisa se, cuin edesandaja on,
eli ne, jotca sanoman sijtä uloslewittänet, eli-muilda
ainoastans sen cuullet owat: ei ne> jotta sijna langon-
desa, eli siinä heimolaisudesa jommancumman asiano-
maisen can§a owat, cuin 13. Lugusa i.§. esteistä Tuo-
Maria wastan sanottu on, joco he cutzutan todistaman
wastoin eli myöden;- ja olcon sama laki, cusa ainoa-
stans, kihlaus tapahtunut on: ei se, jolla, itzella,,eli jon-

heimolaisilla,vbn osa asiasa, eli taitamat sijtä,odotta
hyödytystä ~ eli wahingota: Ei mahda myos.,asianGaja

cuin hänen päämiehens Oi-
teudenkäymisen alla usconut on: Jos se lvutan/ että
hän sentähden'on otettu ettei han mah-
dais todistaa; nijn pitä hänen asian jättämän, ja to-
distuxen candaman.

8. §. Jos rijta-weli soima sille, joccntovistajaxi
cutzut-
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cutzuttu on, sitä cuin hänen todistamisesta sulkea mah,
dais, ja hän kieldä sen: ja se joca esten.leki, ei taida
sitä cohta täyttää; nijn pangon Tuomari
hänen eteens wissin päiwän sijhen. Jos st tapahtu
maalla; cuuldacon wdistaja yhtahywin walallisesti,
cuoleman japauxen tähden, ja olco:.- rijta-weljellä fto
tengin tilaa likimmaiseen Karajäai,, esteen
toimitta, jos f>an sitä waati: ja lykatkon Tuomari
plös asian päatöxen. este silloin lailliscxi täytän;
coetelcon Oikeus, mikä woima sen estetyn todistuxcl-
la olla mahla.

9. §. Nijsa asioisa, jotca hengen päälle käy,
wät, ja muisa rascaisa ricoxisa, mahta Tuomari cuul-
lella sitä cuin estetty on, ilman walata, cosca ainetta
on, sen cautta saadaa walistufta osiaan: ei cuitengan
wanhcmbita ja lapsia, an iopuolisoita, eli weljexia ja
sisarruxia, toinen toistans wastan, ellei asia ole erine*
maisesta painosta ja mfcal!desta.

10. §. Waimu-ihminen, nijn naitu, cuin nai,
matoin, mahta yhtähywin cuin mies todistusta can-

, daa: ja ei mahdeta heitä salawuoteuden, eli yhdenkw
täisen huoruuden tähden estettaa, cosca he sen edestä
«zwat ranZaistetut, ja sitten elämäns parandanet.

n. §.
e Mahdit, ja ne, jotea Oikcllden, eli Cu-

-ningan Kästl)nhaldi,an kästyä ja kaywat,
mahtawat itze walallisesti todistaa siztä cuin heille hi/

-sä tiloisa tapahtu, nijn, myös sytä micä he toimitta-
-net Mat, ellei.muita todistaita ole..

12. §. Jos jocll tarwitze itzcllcns todistajaxi ou
taa Tuomarin; sitä ei mahda kl'elttaä,,ja'pitäkön.Tuo-
mari itzens silloin pois asiasta.

13. s. Jos oikeuden ymmärrä, nijta cstci-
,tä edestuoda, joihin hauella syy olla taita; nijn kysy-
'km Tuomari itze sen perään, ennen cuin wala mahta
tehtaa.

14. §. Jos nijn taidais tapahtua, ctta seka päal-
,!e-candaj<r että wasichg sopiwat, andaa sen, todistaa,

jolla
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jolla on hpwä nrnit, ehkä hän muutoin eftcttäwä o-
lis; olcun cuitenZin Tuomarilla walda coetella, jos st
tapahtua mahta.

is. §. Jos rista-weli etzi asiata sen cantza joca
wdistajaxi cutzuttu on, eli sen, jonga hän tietä wa-
stans nimitetyn olewan; eli teke hänelle jotain Ujux sa-
lialla eli työllä,

t
ft'jnå aicomuxesa että tehdä händä sen

cautta estettawäxi; olcon hän yhtä hywin kelwollinen
todistaman. Jos jocu itze etzi nijn muodon walttaa sitä,,
ettei hän tulis asiasa todistaman; olcon sama laki.

16. §. Todisiaitten pita molembain rijta-wel-
jein, eli heidän läsnä ollesa, taman wa-
lan, pitäen käden kirjan paalla, wannuman: Minä
N- N. luvan ja wannon. Jumalan ja hänen pyhän
swangeliumins cautta, että minä täsä asiasa tahdon
todistaa, ja tietä andaa caickia, mitä minulda kysy-
län, ja minä tiedän tapahtllnen ja toden vlewan; nijn
ctta minä, en ystäwyden, iangouden, heimolaisuden,

ja Mdimitten, pelwon, wihan, eli wainon,
hyödytyxen eli wahingon tähden, eli mitä suolla mah-
dais, tahdo jotan salata eli waiketa, cuin asian ja to-
tuuden ylöswalistuxexi tulla taita: mutta Kaiken sen
cuin minulle sijta tiettawa on, wilpittömasti minun
tundoni päall.<? tunnustaa ja ilmoittaa; nijn totta mk
nua Jumala auttacon, hengen ja sielun puolesta.

17. §. Jos seka päallecandaja että wajssaja päa-
stäwät todistajan walaa tekemestä; olcon movdenannet-
lu wala nijn kiltti cuin tehtykin: mutta rascaisa rico-
xcn asioisa, pita todistajan walan tekemän.

18. §. Cosca wala tehty, on; mjn waroittacM
Tliomari todistajaa walapattoisudesta, ja neuwocon
handa wisusti sijtä waarasm, cuin sijnä on. Jos jocu
wäärää todistusta canda; wetakön sackoa neliDmmenFdä talaria, waiwaisille yxinäns, ja alton ikanans to,
distajaxi kelwatco. Joca lahjoilla, llipauriila, lchca-
misella, eli muulla tawalla, on jongun saattanut waa-
tin todistamaan; seisocon saman rangaistuxen. Jos
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asia kay hengen, eli cunnian päälle; sijtä säänm 60.
Lugusa u §. Pahategon Caaresa.

19. §- Ic>s jocu teke muusa tilasa waaran wa-
lan, cosca Tuomari hengellisen eli kirjallisen walM hä,
ncn päällens pannut on; wetäkön l.,yös sackoa neljä-
kymmei.da talarin, waiwaisille yxinälw, ja olcon emi-
niatans paitzi.

20. §. Paallecandajan todistajat pita cnsisti crnik
daman, jos he läsnä owat, ja sitten wastajan: Jos
jllmbicuml" rijta-weljistä pois on, ja ei ofota millillä
estettä; nijn mahta se, cuin läsnä on, aiidaa cuuldaa
hauen todistajain, jos hän tahto, ja Tuomari ei lk'
dä heitä ejrettäwäxi. Jos todistajain puhet owat oi-
miat eli toinen toistans wastan; nijn mahta Tuoman
astttaa todistajat cliulleldawixi totuutta sen
crnitfä edeesaadaxens: ja olcon sittm silla rijta-weliel-
lä tudenpuoli, jolla parhat todistajat owat, »otca caic-
kein-ftlkiammat perustuxet ja edcstuowat.
lus molemmin puolin owat yhtahywät todisturet ja to-
dist.ijat; nijn seisocmi ne, jotcawastajan warjelewat: sil,
la tuomain tule pikemmin wapahtaa cuin langettaa.

21. §. Todistajat pita' erittäin cuulleldaman, nijn
ettei cumbican tiedä, mitä toinen todista. Ei Mahda
rijta-weli puhkia ja knsymyxilla estää eli secoittaa todi-
stajam, cosca hän todistuxens teke: sitten tarwi-
tan lawiammalda kysyä todistajaa jostacnsta asian-
haarasta; olfon Tuomarilla si/hen walda: seifown
myös rijtacumpancille wapana. Tuomarin to-
distajalle edespanna nijtä kyfymyxiä, jotca asiaa oitm
coffelvat.

22. §.' Jos liijn tapahtua taidais, että Tuoma-»
ri pelkäis, todistajan pelwosta eli arwosta sitä cohtan,
jota wastan Mu todista, ei rohkeneman stlklästi ulos-
sauoa sitä eliin haw tietä nijn mahtase todistaja ensist Hpuoliststi cmiAeldaa, nijn että w
tanveljet ei läsnä D, ja lukecon Tuomari sitten \)iy
uen todistuxens ylös heidän edefans; andacon myös

todista--
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todistajan wiela cuulleldaa heidän läsnaollesans, /os
he sitä tahtomat.

23. §. Jos joen, jolla ei wiela Oikelidenkaymi-
sta toisen cantza ole, pyytä, että todistaja ijan, fairau-
den, poislähdön, eli muun tapauxen tähden cuullelda
mahta, totuuden wahwistuxexi, jos edespäin tarwe tu-
lis; tiedustacon Tuomari, jos syitä estcei: on heitä
wastan: ellei sitä löydy, nijn cuullelcon heitä, ja kysy-
kön wisusti caikesta cuin walistuxeri sijhen asiaan tulla
taita: ja seisocon sen tahdosa jota todistus coste, että
sitten, cosca rijta ylöstule, hänen estens ja muistutu-
xens sanioja todistaita ja heidän tvdistustans wastan
edestuoda.

24. §. Todistajain pita todistaman sijta, cuin he
,'tze nähnet, eli asiafa cuullet owat, ja ei sijta cuin he
muiden puhen jalken tietawat; paitzi nijsä tiloisa, cosca
walistusta etzitän sijnä, cuin ennen pitkä aicaa tavahtu-
nut on: coetelcon myös silloin Tuomari cuinga ustotta-
wa st on tainut olla, jolda todistaja sano sen cuullens.

2s. §. Jos semmoiset todistajat edestulewat, jot-
ca erittäin cukin itze edestäns ja ei yhtähaawa jökam
nähnet ja cuullet owat; nijn tutkicon Tuomari, misä
he yhtä pitämät, taicka asian-haaroista toinentoise-
sians eriäwät: ja coetelcon sitten, mikä waicutus hei-
dän todistuxillans olla taita.

26. §. Kirjallisella todistuxella ei pidä toden puol-
da oleman, ellei rijta-weljet molemmin puolin pidä si-
tä wahwana, eli se tule malalla wahwistetuxi. Jos
todista/a on todistuxesans huikendelewainen, ehkä Oi-
kens anda hänelle tilaa, hywin itziäns ajatella, ja sa-
no nyt yhtä nyt toista, nyt todista nijn olewcm, nyt
kieldä sen saman; sen ei pidä kelpaman.

27. §. Jos todistaja jotain waikctsn sala, enin
hän tietä walistuxexi asiaan tuleman, ja ei fitå cohta
Tuomarin maroitlixen päälle ilmoita; jos hän sitten,
ennen eitin ttwmio on asiasa langennut, tule asian,
haaroista moitetlixi, että st hänelle tiettäwä vu, ja hän

S 2 sitten
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sitten wasta feti ilmoitta; wetäkön sackoa caxikymmen,
da talaria, waiwaisille yxinans.

28. §. Todistaitten tunnustuxet pita Tllomarin
andaman wisusti »löskirioittaa, ja rijtfl-wchein cuul,
den ylöslukea, että todistajat mahtawat itzens selittää,
jos heidän sanans ia mielens oikciil käsitetyt owat, ja
wietakon st sijnä siwusa Mle-. Jos todistaja sitten
muista jotain, ennen cuin asiasa tuomittu
on; tehkön sen eohta tiettäwaxi Oikeudelle.

29. §. Caxi todistajaa owat täysi todistus, sijnä
euin he yhtä pitäwat. M todistaja itze asiasta, ei
mahda käydä enäminästä cuin puolesta todlstuxesta: ia
silloin pitä sen, jonga päälle cannetan, walalla itzcns
puhdistaman. Ellei hän ole sen laitainen, että se ha,
uelle myöden annettaa taitan; ni/n ei mahda handa a,
siaail langetettaa.

.30. §. Cusa ilmäntr), ja toden muotoisten tietuin
päälle perustettu mainio, eli muut sitowaiset asian-
haarat ja aihet mat sitä wastan jonga päälle carnie,
tan, mahta myös Tuomari puhdistus walan päälle
panna. Mutta ei mahda se muulloin tapahtua, cuin
hätätilasa, ja cosca totuus ci muutoin tiedustettaa tai,
da. Jos asia käy hengen päälle; nijn ei pidä puhdin
stus walalle tuomittaman.

Zi. §. Tuomari pangon sen eteen, joca walalla
itzens puhdistaman pitä, wissin päiwän, mieldäa \*

tzläns, jos hän sitä halaja, maalla likimmäisten Kä,
rwään, ja caupungisa corkeimmaxi yhden cuucauden.
Jos hän (illoin tule ja ei

e
woi walaa tehdä, olcon

asiaan lanactcttu. Ellei han tule, ja ei anna laillista
estetä cietä; olcon sama laki. Jos han osotta lailli,
sen -sten; pangon Oikeus toisen paiwan hänen eteens.
Jos Lalmanni langetta jongun walalle, nijn pitä hä-
nen sen ykMän, ennen cuin KäMa Mtetan: ellei
han -he Mij| ole; tehkön walanMkimMisen Tuo-

paickacunnasa, sen ajanDM, cuin
LaknMoMen-kir/oitta. w

. W 32. §. Jos
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32. §. Jos rascaisa ricoren - aswift on enä cuin
puoli todistusta sitä wastan, jonga päälle cannetau, ja
hän cuitengin kleldä työn: ja Tuomari löyta että
waara on walapattoisndcsta; jattäkön asian tulemaan
aicaan, cosca ilmandua.

33. §. Päallecandajan pita candens laillisesti to-
dexi saattaman: eli olcon wastaja Jos wasta-
ja eteen-Väanda jongun asian-haaran, silla puhdistaxens
itzians: pita m»ös hänen sen todistuxella wahwistaman.

34. §. Malalla taitan wastata, ja ti paallecan,
da. Jos yxi taritze toiselle walaa, ja han tyly fii>
hen jolle wala taritan; nijn mahta hän puhens wa-
lalla wahwista, joco han on päallecandaja eli wastaja.
Mutta ei mahda se ricoxen-asioisa tapahtua.

3s. §. Cosca warcaus on tapahtunut; olcon asian-
omaisella walda malalla täyttää, cuinga paljon hanelda
wilrastettu on, ellei sitä muulla tawalla löyttää taita.'
Jos wamstettu calu ei ole kasijn saatu, että se
daa m arMtttaa taitan; nijn mabta se, jonga oma se
on, walallans wahwistaa, mingä werta se oli. Sa«
ma oikeus olcon sillä, joca tulipalon cautta on wahin-
gota kärsinyt; cosca sitä ci muutoin armattaa taita.

36. §. Tunnustettu asia on nijn hywä cuin todi,
stettu: cosca se, jonga päälle cannetan, ja lailliseen ikään'
tullut on, eikä ole mielipuoli, wapamielisesti tunnusta
«sian Oikeuden edesa, ja ei ole sijhen kidutettu, pelja-
tettp, eli petollisesti wieteldy: Mutta ei pidä ketän ri-
«oxisa, jotca hengen päälle käymät, o-
man tunnustuxen päälle, ellei nijtä asian-haaroja löyt-
la, wtca tunnustuxen wahwistawat.

3?. §. Jos jocu ricos-asioisa sidotan asiaan,
felkeillä perustuxilla, ja täysillä todistuxilla, maicka
yända ei taita snataa tunnustuxeen; fijna ei pidä hä*
nen kieldons kelpaman. Ei mahda Tuomari eli Ka-
ffynhaldia andaa ketän tunnustuxeen ja wai,
wattaa: Jos jocu sen teke; karsikon sen jälken cuin
«sia on. Sumisa ricos-asioifa mahta Tuomari cc*

S 3 ' wemmal-
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Vikeudenlvymisen Caari. 17. iF. H.ucu.
«jemmalla wangiudella coetella saadaxens tonnitta il-
mcen; costa sitowaistt aihet ja asian-haarat löytan §*
tä wastan, joca cdesannettu on: käykön cuitengin sen
canfa carttarnisella.

XVIII. Lucu.
Siitä/ ioca tule rijta-wcljesten Oikeuden-

käymisen alla sisälle/ ja tahto puhua asian.
1. §.

nijn tapahtu, että rifta - weljesten rijdan alla
si/nä asiasa, joca haastettu on, jocu tule, joca ei-

kä ole haastettu eli haastaa andanut, ja ano cuuldiixi
tulla, stntahden että asia hända eli hänen oikeuttans
coste: jos |än osotta sijhen perustuxen; niin andacm
Tuomari hänen saada tiedon sijtä, cuin sijnä puhuttu
ja kirjoitettli on. Jos hän sitten pitä yhtä jomman-
cumman canha niistä jotca rijtelemit; eulllcon Tuo*
mari hänen perustuxens, ja tuomitcon nijn caickem
heidän wälillens.

2. §. hän puhu rnolernbain rijta-weljem
oikeuden paalle; pangon Tuomari hänen eteens ajan,
että maalla likimmäisefä Käräjasä; ja caupungifa wift
sin paiwän sisälle, laillisen haaston jälken puhens pciäV
tää, jos ei he caicki sowi, että asia cohta tuomitaisin.

?. §. Jos jdcu asia on wedon cautta tullut ZaU-
männin ja Raastupa-oikeuteen, eli Howrättiin, ja yxi
toinen wasta siellä itzens edesanda: jos hänen puhens
löytan stnealdaisexi, cuin 1. §. sakotan; kä»kön sen
canjja nijncuin siellä eteen kirjoitettu on. Jos se on
stnealdainen, euin 2. §. sano; nijn lykätkön Qikeussen laillisesti wedottln asian ylös, ja oftttacon hänen
puheens ensimmäiseen Tuomio - istuimeen; ellei nijn o-
le, että caicki sijhen tytywät, että se mahta päåtettäa
sijnä Oikeudefa josa hän itzens edesandanut on, ja
Tuoman coettele ftn taitaman tapahtua.

XIX. m
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XIX. Lucu.
Sijta/ jota Oikeudesta ilman luwma

polsmene.
i. s.

»ocu poismene, cofta hänen asians Oikeuden
K# edescl on, ilman Tuomarin luwata, eli että
hän on laillisen asianajajan asettanut, ja Oikeudelle
sm ilmoittanut; wetakön sackoa Kihlacimnan ja Kami-

caxi talaria, Lalmannin ja Raastupa-
wijsi talaria, Huwratisa kymmenen talaria;

ja langetettacon yhtahywin tuomio asiasa.
2. §. Jos jollakin on nijn tarpellincn matca, et-

td hän taida fitå ylöslykätä, ja asia on sifta paino-
sta, ette: hän rohkene uscoa sitä asianajajalle; andaconsm Oikeudelle tietä, ja odottacon lupaa mennexens.
Vllei hän sitä tee, ja cuitengin poismene; wetakön sac-
fßaj, ja käykön asian cansta, mjncuin eniten sanot-
tu on.

XX. Lucu.
S owin n oist a.

i. §.

MDs rijta - weljet sopimat, sitten enin haastettu, eli
i«V wedottu on, olcon se mihingä Oikeuteen tahton-
fa, ja ennen cuin Oikelidenkaymisen aica sisälle lange;"
tehkön sen Oikeudelle tietcäwaxi suusanalla, eli kirjalli-
sesti, sichen aicaau asti, jona heidän muutoin pidais
itzens sisälle laittaman. Ellei he sitä tee; wetakön sac-
koa, niin wastaja cuin päallecandaja, Kihlacunnaß ja
Kaminärin,oikeudesa wijsi talaria, Lalmannin ja Raa-
stnpa - oiknidesa kymmenen talaria, Howratisä caxikym-
mcnda talaria: andac»n myös tkta millä ebdolla st fiv
windo on tapahtunut, jos asia on jostain painosta, ja

S 4 anda-
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andacon sen Oikeuden tuomio -kirjaan kirjoitettaa, niin
myös Tuomarilda wahwistettaa, jos he sen tarpelli,
sexi löytäwat.

2. §. Jos asia on Oikeuden eleen ,'a tutkistele-
misen ala tullut; neuwocon Tuomari cuitengin rijta-
eumpaneita sowindoon, »os asia on sencaldainen,. ettäse mahta myöden annettaa. Jos he yhteen sopiwat;
wahwistacon sen Oikeus ja andacon sen päälle tuo,
mm. Ei mahda sowmdo wahwistettaa, joca fuufa-
nalla Tuomarin edesa tapahtunut on, ennen cuin rij»
la-weliet tunnustamat, että se on oikein tuomio-kir,
jaan sisälle-kirjoitettu. Cuningan Kastynhaldialla ei
pidä walda oleman tehtyä sowmdLta taytöxeen saat-
taa, llijn cauwan cuin asia Ockeudesa on, ennen cuin
juomari on sen hywaxi tundenut.

3. §.
t

Cuningan asianajajalla ei pidä walda ole-
man, waheta Cruunun oikeutta sowinnon cautta: ei
cahdella rijta-weljella sen eolmannen, eli muiden oi,
-kelttta: ei talon pojalla weron alaista maata; joco ftfvtä viita m iiaaburittm walillä kylasa, eli erinäistenpää-kyläin walillä.

4. §. Ricoxen asioisa ei mahda Tuomari sowin-
doa myöden andaa; -''cosca julkinen pahennus tapahtu-
nnt, eli yhtemen rauha ruumin, hengm eli tamaran
paalle ricottu on. Jos asianomainen tahto sopia ha-
ricn oikeudestans, sacoisa palckiosa; olcon
hänellä siihen lupa, ja paalle candacon sittengm st a-
siasa, jon.aa Cuningan, Kihlacunnan eli caupungin
puolesta päallecandaman pita.

s. §. Jos rijta - wetjet, jotca somitetut-owat,
sitten tulpat, cninga sowindu oikein »mmar-
rätteman pita: eli jos jombicumbi fano, että bän pe-
tollisesti wieteldy on sopiman; nijn etzikön hän Tuoma-
vita, cuin fen wahwistannt on, ja tehkön Tuomari
fen cansta, mjncum asia waati.

XXI. Ltt-
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XXI. Lucu.
OikeudeMymisen - culutuxista ja lva-

hmgon<nntxosta.

§Oca Oikeudcnkaymisesä tahto maxoa matta, cu-
lutuxen ja wahingon edestä, andacon cohta sen

päälle ylvspanon sisälle, jos hä» asiansa kirjalliscsii on
edeswienyt: Jos han sen suusanalla tehnyt on; sano-
con myös silloin cohdastans misä se culutus seiso: El-
lei han sitä tee, ennen cuin asia tuomittawaxi edesote-
tan; nijn ei vida hänellä edespäin oleman puhetta sen
tlilutlixen päälle, cuin samasa oikeudesa tehty on: citt-
tengin mahta Tuomari sittengin tygöpanna rijta<wel-
jelle maxon haaston ja wetorahan nijn myös
tuomion-lunastuxen, cosca se nijn oikiaxi töytän.

2. §. Jos culutus ja wahingo on ftncaldaineu,
ettei sitä cohta eli nimitettäa taita,

t
ja rijtsl-we-

li pyytä itzellens siitä erinäistä Oikeudenkaymistä; r$U
con hänellä lupa sijhen.

3. §. loca asian cadotta, maxacon rijta-weljel-
lens sen caiken jallens, cuin hän tarpelliststi onset*päälle culuttanut. Jos jocu asia loytän ollen nijn pi-
miä ja epäildäwä, että Oikelldenkäymisten cohtullinensyy ollut on, eli cosca jocu on saattanut rijta-weljens
walalle, nijn seisocon cumbikin culutuxens.

4. s. Jos jollain on Kihlacunnan eli Kamman
rin-tuomio puolellans, mutta cadotta Lalmannin ell
Raastupa, oikeudesa: eli jos tumio on käynyt jotacuta
wastan Kihlacunnan eli Käminarin-oikeudesa, ja hän
on wuittanut Lalmannin eli Raastuwan, oikeudesa;
mutta cadotta eli jos hänellä on molembain
Ala - oikeutten tuomiot puolellans, ja ne muutetan How-
rätisa; caikisa ncitfä tiloifa pitä culutuxet molemmin
puolin toinen tvlstans wastan cuitattaman, ellei Tuo-
mari löydä nijta asian-haaroja, josacusa asiasa ole-

S 5 wan.
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wan, cKa jommaiseunmiaii sittengin
culuturcn marcrnwn pitä. Jos asiala usinmmat can, ,
det owat, ja riita-weljet wuoroin Mä wolttawat.eli
eadottawctt; nizn fciföcctj myös cuinbikin wahmgons.'

XXII. Lucu.
kirjallisia juttuja/ Oikendenkay-

Mlsen-asiolsa/ \>M Tuomanlda walmlstctta-
man/ ja rjjta-weljllle ulosaunctt.nlian.

i. §.

McOwratifa, /a Naastuwati - oikeudcsa niisa Eaupuu-
Sk* gcisa iuisa oikeus on, pitä ionaun Oi«
kcuden Jäsenistä, wedotuisa eli sinne haastetulla asioi/sa, kirjalliftn jutun heidän jarjcsiyxestäns y!ospa'ieman,
ennen eiirn ne tuomittawaxi edesotetan. Kihlacunnail,
ja Lalmaunm-oikelidesa ei mahda rijta-weliet sitä a-
lwa, ei myös Käminarin-oikeudefa, ellei Oikeus itzelöndä, etra asian arwo eli pituus sitä nrnatiV Meri-
oikeuden ja raha-waihctuxen asiat, wuoron ja nchjnn
muutoxen asiat caupungisa, nijn myös riidat, »cosca
welcapaa etzi saadaxens caiken tawarans ylönnnda ftaV
ne.ll welcamiehillcns, eli cosca pesii-ero anotan, mah-
tawat ilman fencaldaisia juttuja paatettäa.

2. §. Namat jutut pita nijn asetuttaman, että
itze asia siinä ensisti »löspannan, ja misa nfta &fno2'
niaisesti seiso rijta-weliein walilla. Sitten uloswede-
tm lyhykäisesti sisäUepito nijsta kiriaNisista perustllrista
ja todistuxista, cuin he heidän sisälle- panoins cansia
yhdistänet owat, mainen wuosi ja päiwa-lucuns \åU
ken. Wijmeisexi ylöspannan ne sisälle annetut kirjat,'
että ne Oikeuden edesä ylösluettaa taitan sen ajan jaV
ken, cuin ne sisälle tullet owat; ja Oikeus andacsn
sitten sen jutun ulos rijta-welislle, eteen pannulla a\aU
la ja uhcasacolla, Howratisä knmmenecn, Raaftuwasa
wijteen talarijn, että cummaldakin läpitze catzottaa, ala- ■kirjoi-
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firjoitettaa ja tacaisin annettaa. Jos ri,ta-weli sen
laiminlyö, ilman laillista estettä; andacon ulos uhca-
sacon, ja Oikeus pangon hänen eteens toisen lyhykai,
sen ajan ja uuden uhcasacon. Jos rijta-weli löntä
tarpellistxi jotain jutusta muistuttaa; oleon hänellä sij-
hen lupa. Jos hän sen teke taitamattomasti, eli il-
man syytä; wetakön sackoa nijncuin nyt sanottu on,
eli enamman, sen jalken cuin oikiaxi coetellan.

3. §. Jos jocu on poisolewainen, ja hänellä ei
ole asianajaja saapuilla; se ei mahda asian päätöstä e-
stää, ehkä hän ei ole jutun alakirjoittanut.

4. §. Jos molemmat rijta-weljet tytywät andaa
tuomion langeta asiasa, ilman kirjallista juttua; nijn
mahta myös st tapahtua.

XXIII. Lucu.
gofca Oikeus on tuomion-woipa; nijn

myös äandelemlsestä tuomioon.
ja Lalmannin-Karajäsä, nijn myös

m laillistsa catzelemuxesa maan - rijdo»'sa, ti
e mahda

luomittaa, jollei seitzeman laudasa ole. Kammarin
keudesa mahta colme tuomita. Nijsä caupungeisa, joi-!sa Kammarin - oikeuden tule nijta ricoxen asioita rat-
caistan, jotca cunnian ja, hengen päälle kaywat, ä
mahda harwemmat cuin wijsi sencaldaisisa asioisa tuo-
mitä. Raastupa - oikeus alkön olco tuomion woipa,
jos ei roisi Oikcudesa istu. mahta wähem-mät asiat ratcaistaa wiidelda, nijn myös neljalda, co-
sta neljä paatöxesa yhtä pitawat: suuremmisa a-
sioisa pita siellä seitzeman Oikeudesa oleman.

2. §. Cosea tuomio Kihlaclmnan eli Lalmannin
Karäjäsa langetettaman pitä; neuwocon Kihlacunnan
Tuomari ja Lalmanni asiasta, ja nijstä
peruftuxista cuin sijnä on, nijn myös nntä Laki sijnä

tilasa
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tilasa sano. Jos Lautamiehet eroittawat itzcns Kihla,
cunnan Tuomarista eli Lalmännista; feifbeon se \>å&
tös jonga päälle Lautamiehet ja wastacon
he tuomions. Ellei caicki lgudasa ole yrimielistt; seiso,
con ft, cuin Kihlacunnan Tuomari eli Lalmamii oi,
kiaxi cocttele.

3. §. Jos Oikeuden jäsenet muisa Tuomio, i,
stuimisa, ei caicki taida paätöxestä yximieliset olla;
langetcon tuomio asiasa sen jalken cuin usiammat sa-
nowat. Cosca luulot owat erimieliset, ia tasan cum,
mallakin puolella; seisocon se, johon ylimmäinen Oi,
keudesa suostunut on: mutta ricos asioisa, nijden luuli»
cuin wapahtawat, eli se cuin huokein on.

4. §. Jos mm tapahduis, että Oikeuden läle,
net ricos-asioisa langeisit usiambain eri-luuloin päälle;
nijn seisocon nijden luulot, cuin taitan likemmaxi toi,
nentoisians sowitettaa, ja paattywät sijhen, cuin huc,
kein on. • Muisa asioisa seisocon nijden usiammain-knft
10, jotca yhden perustuxen päälle itzens nojawat,> ehkä
usiammat luulot owat, jotca erinäisistä perustuxista tu,
lewat. Jos luulot owat nijn erimieliset, että riita tu,
le, mikä usiambain luulona pidettäa mahla; nijn pita
myös sijta aämieldaman.

s. §. Cosca äanneldamcm pita; sanocon se luu-
lons ensisti, j«ca alimaisna istu, ia sitten cukin toisens
jalken, nijncuin he Oikeudesa istllwat, ja nojacon cu-
kin luulons Lain ja selkiäin perustusten päälle. 'Jos
kirjallinen juttu asiasa tehty on; sanocon hän ensm luu-
lons, joca walmistanut on. E« mahda kengän
estellä itziäns pää-asian ylitze luuloansa sanomasta,
waicka hän edeltäpäin on ollut sitä päätöstä wastan,
johon ne usiammat owat seisahtanet jostacusta si,t.i,
cuin itze Oikeudenkäymiseen on tullut, joco rijta-wcli
silloin on esteliyt ihens wastamasta asiasa, eli sen Tllo- •.
mio-istuimen edcsä, eli muun sencaldaisen wastoin-
käännen tehnyt, cliin 16. Lugusa tasa Caarefa sanottu.
«m. loca wifen taulun ja psrujAzxijn mieldo, ti"

mahda
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mahda wastauudcsta nijtä kertoa, ia asian päätöstä
sillä vlöspita: jos hänellä on usiammat perllstllxet wah-
wistaxens sama luuloa; lisäckön ne ainoastans.

6. §. Jos jocu pyytä aicaa, asian painon tafy*
den tarkemmin perän, afatellaxens; olcon hänellä sijhm
lupa, ja ylösliLattäkön silloin aandeleminen, corkiam-
maxi neljäxi paiwaxi.

, Jos jocu tahto, sitten aan
aandeleminen jarjestyxesa lopetettu on, luulons muut*
taa, eli selittyä, ennen cuin tuomio julistettu on; sitä
ei pidä kielttäman, cofca hän hywät perustuxet ja syyt
sijhcn osutta.

XXIV. 2um.
Oikeuden pMölestä ja tuomiosta.

l. §.

ei pidä asian päätöstä wijwyttäman y-
*&> löslyckays tuomiolla, ellei yijn ole, että wissit a-
sian - haarat sitä malttamattomasti waatiwat. Jos sil-
loin jvmmaneumman riita - weljen päälle pandaman
pitä, että jotain täyttää; pangon Tuomari hänen e-
tccns missin paiwän, uhcasacon haastolla. Ellei rijta-
weli sitä tee, pangon hänen eteens toisen ajan suurem-
malla uheasacolla,, eli että pääasiasa muutoin tuonut,
laman pitä, nijnochn asian-haarat waatiwat.

2. §. Jos josacusa asiasa on molemmin puolin
rnjn pitkät lugunlascut, että heidän laitans ei taida
Oikeudelda ulostussittaa, mutta että pidembäa aicaa
sijhen tarwitan; nijn pangon yloölyckäys tuomion caut-
ta,

t
rijca-weljein ctem/wissin uhcasacon,

että andaa ne ensisti, hywilda miehilda selitettää, ja
sen, josta ei njdeldä, sijtä cuin rijdasa on, eroitettaa,
ja andacon sitten tuomion sen Me, jostarhta on. Jos
ei lastua taita tehdä, ennen cuin Tuomari on cumman-
gin caipauxet coetellut, ja perusturen pannut, jonga
.päälle lastu tapahtuman pka; langctcon tuomio sen y-
Nhe, ja laffettacon sitten sm jälken. Jos jocu ei tydy

sijheu
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sijhen lastuun; tuomitcm sen ylitze sama Oikeus, fa
ulospangon pokstawcilla tuomiosa mitä pää-welasa jacaswosa maxettaman, nijn myös misa rahan-laisa setapahtuman pitä.

3. §. Caicki tuomiot pita perustusten ja lain
päälle kijnnitettäman, ja ei oman mielen päälle: ja pi-
ta itze asia ja satu josa tiftsr seiso • sen tarpellisten a,
fian-haarain cantza, selkiästi siinä ulospandaman, nijn
plyvs ne paäperustuxet, ja se laki, jonga päälle päätös
nojatan: mutta ulcomaan lakia, ei mahda sijnä peru)
stuxexi nimitettää, eli wierasta kieldä sisälle wcdettää.
Tuomarin ei yhtään asian - haara ohitze mene,
man, cuin paallecandaja haaston jalken on asiasa edes,
pannut, eli wastaja yhdellä eli toisella tawalla sitä r»a,
stan käandanyt on: mutta päatöxcn sen ylitze anda,
man, sen jälken cuin sen laita löytan olewan. O
mahda han paätöxeens jotain sisälle-wetää, cuin ei ui,
kein asiaan tule, eli tilaa andaa uuteen Oikeudenkäymi,
seen sen cantza, asiasa ei haastettu eli cuul--
tu ole. Oikeudenkäynnsen culutuxesta tuomitan yhtä,
haawa päa-asian cansia, nijn myös jos jombicumbi rij,
ta,weljista, nijn waärin itzens on menettänyt, cuin
14.Lugusa 7. §. mainitan.

4. §. Jos tuomio, costa wcdottu on, corkiam,
masa Oikeudesa, hywäxi luetan, sijhen ei pidä niitä
endisiä perustuxia sisälle -wietämän, mutta selittäkön
Oikeus nijden päälle saman turmion hywäxi ja wah-
waxi. Jos usiammat siellä owat ilmesty-
net; ne taitan nijden tygö pandaa.

s. §. Caikisa Oikeuxisa pitä tuomio julkisesti cuu*
lutettaman: Kihlacunnan Karajäsa nijn pian cuin se
vn walmistettu: ja wetäkön se riita-weli sackoa caxi
talaria, joca pois on, silloin cosca handä ylöshuutan
tuuleman tuomiota: Kihlacunnan Tuomari andacon
myös tuomion kirjallisesti ulos', ennen cuin han Karaia
paicasta pois lähte, jos sitä nijn aicaisin anotan, että
st tapahtlla tatta: ellei han sitä le; wetäkön sackoa

wijsi-
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wijstcolmattatymmendä talaria, ja se wetäkön wijsi ta-
lliria sackoa joca ei liinasia päätöstä, jcta hän anonut
»n. pika ritta-wcljet plwlipälwän m-
<ana paiwää ennen, ylöslyödyn ilmoitlixen cautta oft
kcnden owen päälle, haastcttaman,,cuo!niuta cuulcman
eteen pannun aian päälle.

t I-os jocu poifl estclöina
pois on; wetäkön sackoa Kaminarin-oikcudesa caxi Bft
lavia, Lalmanniu ja Raastupa-oikeudesa »piisi talar>a>
Howrätisa fymmc-nen talaria: cuitengin mahta Känu-
närin-oikeus, nijn myös Raastupa-oikeus, cusa Ka-
minarin-oikeutta ei ole/cohta \a ilman »löslyöma,
tuomion suusanalla, cli kirjaWO tiettawäxi tehdä,
cosca asia halpa on: ja oloon sijiiä tilasa rijta-wcljellä
wapalis, otta sila ulos, eli ei. ; Jos jombicumdi sitä
ano, >a ei sitten lunasta, wetököii caxi talarin sackoa.
Jos jocu poisotta Olkeilden ylösiyödyii mlistuxen; we-
läkön sackoa caxikymmendä tularici.

6. §. N<!sä asioifa, .enin ei haastetut, eli lailli-
festi wedotut ole, nijn myös cofca Oikcuden päätöstä
py!'tän edelläpäin jonaun, Ma-weljeldä tehdyn mastoin
käänden ylitze Oikelldcnkäymisesä, sijnä ci mllisesti tmi*
luteta Oikeuden päätöstä, mutta andacou sen Tuo-
mari ulos, ylöslyömän jälken, joS ei se ole suusanal-
Ia <!lU3!lettu.

7. §. ,Caicki Oikeuden tuomiot ja paätöxet, enin
liettämän tekemisen jälken Oikeudenowen päälle juliste-
tan, eli lllusannctan, pitä edelläpäin cahdenkertaiststi
walmixi kirjoilettaman ilman wirhettä, että riita -wel-
jet mahta ne, Oikeuden ala-kirjoittixen ia sinetin cansi<sa, ilman ylöslyckainistä saada, sitä lunastusta wa,
stan, enin erittäin asetettu on: jn wetakpn sackoa Lal-
manmn ja Raastlipa-oikcudesa colme talaria, ja Jpom
rätisa w!,ss talaria, se niin ci tuomiota eli päätöstä
lunasta, Lalmaiinin-oikendcsa, ennen enin Lalmanui
Karmasta poiseulke, Naastliwa'a ja Howrätisä neliän
päiwän sisällä, pa:tzi sitä päiwää, jona tuomio cuulu-
tcttu, ja päätös annettu on: Säilyteltakun myös Raa-
\ma stnpa-
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Vikcndenkayttnsen Caari. 24. Xacon
stupa-oikeudesa ja Howratisä phtäpitäwäinen, nijden
ala-kirjoitusten canjja, cuin asiasa tuominnet owat.

8. §. Cosca laillinen catzelmus maan-rijdasa maal-
la pidetty on; pitä tuomio stn ylitze julistettaman, siel-
la cuin catzeldu on.

9. §. Ei pidä tuomiota cli päätöltä anntttamm
liiemmin Juhlia, eli cosca Oikeuden Jäsenet eriäwät,
cuin että rijta-weljet nautitzewat laillisen ajan wetomi,
seen, eli taitawat etziä, saadaxens asiansa Cuningan
tutkistelemuxen alla käyttää.

io. §. Jos jombicumbi rista - weljista tahto etzlä
Oikeuden selitystä tuomion cli paatöxen ylitze, tehkmsen nijn aicaisin, että rijta t weli sen ylitze cuuldaa ja
Oikeus wastauxen andaa taita, ennen cuin tuomio eli
paatos on woittanut laillisen woiman: ja selittäksn ne
wnåns tuomion, cuin asian ylitze istunet ja
sta yximieliset ollet owat. Jos (ecu ano selitystä D
m afifafa, josa tuomio on selliä ja ymmarrettapä, eli
josta ei vijta ole ollut, eli muutoin sopimattomasti;
wetäkun sackoa wijsi, kymmenen, eli caxikymmcndä tat
lana, eli enammän, sen jälken cuin asian-haarat ja
ricos löytan.

». §. Jos stncaldaistt asian-haarat tattais il-
mestyä cauwan sen jalkcn, cuin tuomio eli päätös [aiv
genut on, että selitys sen ylitze on tarpcllinen; sitä ei
pidä kielttämän. Jos se Kihlacunnan Tuomari eli
Lalmanni, joca tuominnut on, tei ole silloin samasa
Oikeudesa; andacon se, cuin hänen tullut on,
selityren Lautamiesten can§a. Jos Kaminärm-oikeu-
desa, . Raastuwasa ja Howratisa, ei ole nijn nwnda
jalalla nijstä, cuin päätöxestä yximieliset ollet owat,
että he tuomionwoiwat owat; nijn vita nijden> cuin
sitten siellä Tuomarixi tullet owat, paätöxe:, selitlamän.
Jos se selitys cuin sisallelss pi-
tä jotain stmaldaista, cuin päätöxesa ei selkiasti ulos,
pandu ole; nijn mahla wetominen sitä wastan mpö-
den-annettaa.

-ia'. §. Ricoxen-
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12. §. Ricoxen-asioisa, cuin Ala-oikeus tuomin-

nut, ja Howrätin coettelemuxen ale lykännyt on, ei
tarwita, että howrätin päätös julkisesti cuulutetan:
mutta lahettäkön Howrätti sen Cunmgan Kästynhal-
dian tygö, ja hän andacon sen pahantekiän edesä wan-
giudesa, ylöslukea.

*3. §. Jos jocu tuomitan pois cunnialda, ja
han asu mualla, cuin siellä cusa hän tuomittu on;
andacon Oikeus sijtä tiedon Cuningan Kästynhaldialle
sijnä paickacunnasa, että hänen cunniattomudens siell»
mahdais tiettawä olla.

XXV. Lucu.
Laillisesta wedosta / ia sen täyttämisestä;

njn lnyös wallturista erhetyxen ylltze
Olkeudenkäymistsci.

h §.

«MOca ei tydy siihen tuomioon eli päätoxeen, cuin Kch-
»V lacunnan Oikeus pää-asiasa, Karäjasa, eli iaiU
lisesa catzelmuxesa eli huonein, catzelmu-
jcefa Pappilasa, wapasa eli perindö talosa langettanut
«n; nijn mahta han wedota colmella marcalla Friman*
uin alle, taicka myös wijmeisexi ennen
«uin cahdexas paiwa loppunut on, se sifälle-luettuna,
jona tuomio langeis: ja

e
kirjoittacon Kihlacunnan Tuo-

mari cohta tuomion päälle, että hän laillisesti wedon-
nm on, fa pita asian lahimmaisesa Lalmannin Kara-
jasa täyttämän: vlcon myös se joca woittanut on wel-
capäa tiedusteleman Tuvmarilda, jos wedottu on: Jacosta nijn tapahtunut on; andacon myös l)an sen ylös-
pandaa, ojennuxexens, tuomions paalle: sijtä ei mah->>
da eri maxoa waadittaa. Jos he molemmat wech-
>vat; k«)kön sen cantza samalla muoto. Rijia-»elje->
stm pitä' sitten Lalmannin Kärajaän tuleman, ilman
haastota eli erinomaista tl'ettawä>'i<tekemista.^.losWnan-
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Lalmannin Käräjä pidetän ennen, cuin colme roijcfo
Kihlacunnan Karajan jälken, ja se cuin
sano, ettei han taida asiata nijn,kijrusti täyttää; nijn
pitä se Lalmannin Käräjäsä wuotta sey jalken ajw
taman: kirjoittacon myös Kihlacunnan Tuomari set,
heidän tuomions päälle. Jos ei .he wetoa pane,
mjncuin nyt sanottu on; stisocon Kihlacunnan tuomio
wahwana.

2. §. Jos st, joca Lalmannin ale wedon oM
nnt on, ,tahto sitten wetoNs.,ylönandaa;. tehkön sei,
rijta-weljellens tiettäwäxi, wijmmeism colme wijM
ennen cuin Lalmannin Käräjä pidetän, nijn myös UU
männille Kärajasa. ■-•. Jos ci han tee sitä, ja wastaja
tule sinne; nautitcon hän mäxön culmuxestans: ja sitä
wastan ei pidä wedottaman.

z. §. Costa rijta on ollut raha-waihetuxen, eli
Meri-oikeuden asiasta, eli maan-caupasta; nijn
tan Kihlacunnan Oikeudesta HmMtln ale: kirjoitta
con myös Tuomari sen molembain rijta-weljein hw
mion päälle, nijn myös minä pluwänä päällecandajan
pitä canne-kirjans sisälle andaman, ja wastajan sen
wastan ottaman, aiwan nijncuin wedosta Lalmannin
tuomiota wastan- asttetan.

4. §. Sama laki olcon; cosca lvapatoin mies,
ylös-lyödyn julistuxen jalken, on etzmyt ylönandaxcns
caickia onmisuttans welca - miehitlms: eli jombieumbi
puoliso on anonut calun eroitusta wapättomasa pesasii:
eli-rijta on ollut welcamiesten oikeudestapa edusta -sen,,
caldaiseen welanalaiseen omaisuteen. Naisa tiloisa l<w
hettakön' Kihlacunnan-oikeus ne kirjoituxet, cuin riD
weljet siellä waihettanet owat, Howrättijn. sisälle,: cqU
me wijckoa ennen, cuin heidän sinne itzens sisälle laitt
tamail pitä. 1

s. §. Nicos asioisa, jdco ne owat rascammat eli
wahemmät, älkön kelläkän olco lupaa wedota, taicka
puhdistus walaa ja sackoa, taicka culutusta ja wahim
gon patckiota,'wastan, cuin Ala-oikeus sijna tilasa on
v W .

päälle,
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st/ joca ei tydy sen tuo?
miWn/'wallllaä sen puolen sen ajan
sisällä, cuin laillisesti, wedottuin asiain Lalmannin 'ia

pitä.' Ellei hän si-
tä niin älkön hänellä edespäin olco siitä pubetta.
'Samw ktl ökoii > mehän hackauxesia, tumattomasta
mljelemisesta, eli metzän'tulosta, jbco se on Cruumm
!kli m«un maan myös linduin ja elawitten
Munasta. Mitä s Ala? oikeus un tuominnut rastammi-

■fa rirorisa', cuin, hänen ,Tuomio-istuimens ala tultr'
mt, .d.piöä täyttämisten käymän: mutta lähettakön
40/6 , Howrättijn sisälle tutkinnons ja; tuomions, fkU
<nsisti lawiammalda coeteldaa ja tutkittaa; mjncuin:
cosca.,jotacuta,,syytetän sijtä, cuin hengen ja cunnian
päälle käy: Pilrästa Jumalala wastan, joco se on
tapahtunut aitomisella eli ajattelemattomudesta: Pil-
can tekemisestä Jumalan palweluxesta: noituudesta ja
caickinaisesta taicauxesta: waärästä myndistä ja sen u-
loscaupitzemisesta: caxnaimiststa, /a mitä muuta 9. £n*
glisa Pahategou Caaresa sanotan: Secoituxesta jarjet-
tomäin luondocappalden cantza: Murha poldosta: O-
main eli puoli-wanhembain, apen ja anopin lyömise-
stä/ niin myös, härjous-sanoista heitä wastan: Lasten-
murhasta, ja surmamisesta myrkyllä eli muulla tawal-
la, ja mitä enämmän on 16. ja 17. Lugusa tyafyate*
WN Caaresa uluspandu: Cuningan walan ricoxesta:
Kircko? Oikelldenkaymistn rauhan, ja waimo-
wacn rauhan ricoxesta: tapon asioista ><' ehkä rangat*
sius 'coconaiseen puoleen miehen-hengen sackoon eli
tapattlrmmpsackoon pahantekiän warjelcmise-,
sia eli paastämiststä: caickinaisesta Kircon-warcaude-
sta: eow-warcaudcsta -ja, julmasta sisu-warcaudesta:
eli, muusta warcaudesta colmanncn, kerran: Salaisesta
cvtowiemästa: päälle-panoista Cuningan
alamaisten paalle,:, Cruunun ja yhtcDen rahain kaap-
pimssestä: Haureuden- , ja hauHMe-sta: Lihallisesta ftcammxesta kieltlpisä polwisa: mm

T 2 myvs
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2§2 VikeudtMymise» Caari. 15. Ättco.
myös osallisudesta näisä pahoisa tegoisa< Wähemmi,
siä ricoxista cuin sturawat jotacuta rijta-asiata, sano-
tan 3. Lugusa 4. §.

6. §. Kihlacunnan-oikeudesta mahdetan wed»,
ta, joco asia on suuremmasta, eli wähemmästa arwo,
Jfa: ja Kihlacunnan, oikeus tehkön tiettäwäxi Lalman-
nille ne asiat, 'joisa wedottu on.

7. §. Lalmannin tuomiota wastan wedolan
Howratin ale, wijdellä talarilla, saman ajan sisällä,
cuin Kihlacunnan-oikeudesta eteen-kirjoitettu on; jos
paä-asia, caswon ja sisalle-tulon cantza cuin waaditan,
astu wijdenkymmenen talarin ylitze, ilman Oikeuden,
käymisen culutuxia. Kirjoittacon myös Lalmanni mo,
lembain rijta-weliein tuomioin päälle, että wedottu
on; nijncuin Kihlacunnan * oikeudesta on sanottu: ja
pangun ulos paiwan, cosca heidän Howrättijn tule,
man pita, se cuin wedonnut on, caune-kirjans sisälle
ondaman, ja wastanottaman, ilman
haastota, eli muuta tiettäwäxi tekemistä: nijn myös et,
ta tacauxen pitä culutuxesta ja wa,
hingosta, ja tuomion täytettämän, sen jälken cuin 26.
Lugusa sanotan.

8. §. loca Cuningan ja Cruunun, jongun Cau-
pungin, eli yhteisen cansan puolesta puhuuut on, ja
corkiamba Oikeutta etziä tahto, olcon weto-rahoista
.ja tacauxesta wapa, ja ottacon ainoastans sencaldaism
todistuxen wedosta, cuin sanottu on: ja andacon Myös

-sen rohta tiettäwäxi Cuningan Käffynhaldialle. Cosca
asia Howrätisä edespäin ajettaman pitä; tehkön Cu,
ningan Kästynhaldia sen Howrätille tiettäwäxi, ja lå<
hettäkön tuomion caickein perustusten ja todistusten
cantza nijn aicaisin sisälle, että se, joca Cuningan ja
Cruunun asiat Ma ajqmMPitä, taita, sen saman,
eteen panduna päiwänä täyttää.

9. §. Nijsä laillisen wedon caut,
ta menewät Ruotzin Howrättijn, Lalmannin-oikeude,

Södermannin-maalla, Westmannin,
maalla.



<Js*?eubm?symtfert Laari. 25. Jtuctf.
maalla, Cuparperin-Läänisä, Nerikin ja Kestrikin-
maalla, andacon paällecandaja canne-kirjans sisälle,
ennen kello caxitoistakymmenda, neljändenakymmendena
paiwanä, se lukemata, jona kalmannin, tuomio fotv
geis, eli olcon cadottanut wetons: Lalmannin-oikeude-
sta Helsingin-maalla, lämtin-maalla,
Medelpadisa, Angerin-maalla, jaLäntisellä-puolella;
cuudendenakymmendena paiwäna: Lalmannin-oikeudesta
Gottlandisa, yhdexändenakymmendenä päiwänä: (Siv
tin Howrätisä, Lalmannin,oikeudesta Idän-
maalla, Calmarin LääniH, Smälandin-maasa, Ska<-'
raporin ja Elftpsrin Lämisa, neljändenakymmendena'
panvana: Lalmannin HallandiN, Skänin,
Plekingin, Wermelandin, ja Taalan-maasa, niin
mvos Puohusin Laänisa, cuudendenakymmendena pai-
wanä: Suomemnaan Howrätisä, Lallnannin-oikeu-
desta Turun Läänisa, neljändenakymmendena paiwa-
m; Lalmannin-oikeudesta Uudella-maalla, cuudende-
nakymmendena paiwäna; Pshjan-maalda, Rauta-
lammista, Hamen-Linnan ja Kymmenen-cartanon Laa-
«ista, yhdexendenäkymmendenä päiwänä. Rahan-
waihetus ja Meri-oikeuden asioisa, olcon aica puolda
lphembi, semata wetoa loppuun Howrättijn, Kihla-
cunnan-oikeudesta cusakin paickacunnasa.

10. §. Lalmannin catzelmus-tuomiota wastan, er
mahda Howrätin alla wetoa-pandaa. loca sijhen
tuomioon ei tydy, hänellä olcon lupa, sen yhdexennen-
kymmenennen päiwan sisälle, se paiwä lukemata jona
tuomio langeis, Euningan tykönä Riddari-catzelmusta
etziä: ia pangon täyden tacauxen culuturen ja wahin-
Zön edestä, ennen cuin hän sen nautita saa: olcon
myös st josta rijta on, jos se on metzä, molemmin
puolin cajomata. Cuningan tule asetta yhden Hänen
ja Waldacunnan Neuwonandaista, eli sen joca cun-
niasa ja wirasa heitä likin on. Neljän muun Laisa här-
jandunen jac estämättöman miehen, mjn myös Kihla-
»unnan Lautamiesten. can{?a, jotca Kihlacunnan eli Lal-

T 3 männin^
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(bfttatoenSfytttifm Caaci.- 25. Luc».
man!M'-cahelmuxeft, ei ole läsnä Ollet,, cadckmaitfmta, Ma vntam, ja tmmiota fmi)Ubc langettaman/
MH! jmcaldaista Mclniusta, anonut on; panaoir, sij,,hen culutuxen.,., ja 3>lddarin Catzelmus-oikells, tnorniVcc» yhtähaawK,,. oumman mjta-weljista ne sitten ma->
xamall pitä. MjmntuomiM ei, mahda Cuningan toi.
kona muutosta etzittaa.

, il. §. Raastupa,
olkeuteen, cofrnella/ ennen'kello caxitoistakym
wenda, feMmata, ,'ona tuowV
langers. TuMulmifa ei anneta weto myöden. Kämi-närm- oikeudesta, cosca,paä-asia ä kao yli eolmenckkymmenen talarin, werran. Rijta-welset andacon Qk
keuden taioitta wedon moleinbain Iwbån tuomions
paalle, jyun nijncuin Kchlacllnnan, oikeudesta asttetwon, Nl'»'n myös että se, joca woittanut on, pita
xandena paiwanä'.toistakymmmda, se lukemata, sonchtuomio langeis,, andaman, canne-kirians sisälle Röä*stupa-oikeuteen, ennen kello cahtätoistakymmendä, i»3han tahto wedon hywaxi nautita; wastajan sil-luin pitä sen wastanottaman, ilman erinomaista tiet-täwaxi- tekemista.

12. §. Jos paåjlccanbaicv tule Oikeuteen canne-klriäns cantza,. määrättynä Miwana, eli ps hän, on,cosca Raastupa-paiwa ei ole, andanut sen sille,, joca
Oikeuden puolesta, sen pitä, ja wasta-ja canne-kirjan/illoin wastanottanut on; nijn wasta-
cmi han sm^ paalle cosca ylös-huuto tapahtu cahdexaitpaiwa/en jos,fe on Raastupa-paiwa; eli liki-
maisna Raastupa-Haiwana MMfWIvM kaykon sit-ten sen can§a,, nljncuin ML«WsanMck. KnminärlN,
oikeudesta eteen-klchi/ettu on. lotz. jombicumbi ylös-
huudon laiminlyö; ~wetakön sitäwastan, cuin fisllä jamtty w, ■■ f> , .

. »3. §. Niisa. asiuisa,/ mM Raastupa-oikeuteen,
nlmcuin -ensimlvalseest Tuomio-istuimeen, owat haaste/tut siMCaupunM/ioftl Kämmarin- oikeus on; an-

dacon
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<MeudcM)!Mlsen Caari. 25. £uc«.
dacon paallecandaja canne-kirians sisälle, cosca ylös-
huuto, tapahtu: sitten kaykön sen cantza, cuin sanottu
011. Näisa tiloisa mahrawat rijta-wel/et cahdet kirjoin
tuxet cumbikin sisälle-, panna, joca caxinkertaisesti ta«
pahtuman pita, cuin 27. Lugusa Howratistä asetetan.
Laillisesti wedoruisa, nijn myös wuoron ja majan-muu-',
toxen, rchan-waihetuM,. ja Meri-oikeuden asioisa,
cannetan ja,wastatan yhdellä kirjalla, cummaldakirr
puoletda.

14.3. Raastupa - oikeudesa Tuckhulmifa pitä y-
löshunto tapahtuman, kello kymmenen: ja omaisuden e-
roituxen 1 asioisa,, ja, cosca welan, alaisen miehen oniai-.
sus, hänen welcamiehillens yhdellä haawa ylösannetan ;•

vlron neljätoistakymmeM paiwä' nmgin ylöshuudon
wälillä.,

is. §. Raasinwan tuomiota raastan, wedotail
Howratin alle wijdella talarilla, eNnen kello, cahtatoi-
stnkymmeM icahdexandena' paiwäna, se päiwa sisälle-
luettuna, jona,tuomio langeis. Sijtn cuinga todistus
stn ylitze Oiksudelda annettaman pitä, olcon sama ia«?
ki, cuin. täsg Lugusa muiden Oikeutten eteen asetettu
on. , loca wetoa Raastupa-oikeudesta sijna Caupun-
gisa josa.,Howratti istu, andacon sinne sisälle canne-
kirjans,; ennen kelloo cahtatoistakymmenda, colmande-
nakymmenenä paiwäna, se lukemata> jona tuomio eli
paatos langeis: Muista Raastupa-oikeuxista olcon
päiwa sijhen, cuin 9. §. custakin maan-paicasta,, nijn
myös rahan-waihetus ja Meri-oikeuden asioista ssttet-
tuon. Jos tuomio on, langennut sencaldaisisa asioisa,-
cuin 4. §. nimitetän; Raastupn - oikeus rij-
ta-weljesten.kirjat Howrättijn sisälle; nijneuin siellä sa-
nortu on,

16. §. Ei mahda cucan wedota Raastuwan-tuo-
miota wastan, cosca pää-asia ei käy yliMKDkymme-
ncn talarin werran, sen jälken on,
Sljnä Canpungisa josa jotain erittäin sijta''saatty on,
ojendacon Tuomari ja,ri)ta-,weli itzens sen jälken.

T 4 1?. §. Jos
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i7> §. Jos rijta on sencaldainen, että se coffejohonguun, jota wissljn raha-määraän ei taita ulospan,
daa, nijncuin: raja -rijta maalla, maan eroittaminmpaakylaj^ä, . nautindo, waiwa, ja rasitus, cuin macaa
maan päällä, teistä, carjan- ajosta, weden- johdatuxe-
sta, ja muista: eli huonet ja tontti Caupungisa, cusa
wahingo toiselda kärsitään: Jos jaeoa eli lunastustatalosa, huoneesa ja tontija kärsittää Mitm; Jos wel-,
capää mahta yhdellä kerralla caiken hänen tawarans.welcamiehillens ylönandaa, ja sitten olla heistä wapa,
ja muuta ftncaldaista; sijnä olcon weto myödenannet<
tu, joco st on Lalmannin, Käminärin, eli Raastuwantuomiota wastan^

iz. §. Costa usiammalla on osa yhdesä
soilla on yhteinen caipaus, ja he tahtowat mennä y,
lembään yxi weto caickein edestä:
Ei mahda jocaitzelda weto - rahaa waadittaa. Neu-
wocon myös Tuomari Oikeuden etziätä joca hänenpäätöxeens ei tydy, joco hän faa wedota,'eli walituxen
eautta etziä muutosta corkiammasa Oikeudesa.

i9< §• Weto -rahat pitäkön Tuomari cuin tuot
minnut on, joco tuomio sitten wahwistetan, eli ei.
Jos jocu taritze weto-rahaa fi/nä asiasa josa weto ei
myöden annettu ole, ja ei ota sitä cohta tacaperrn,
sitten euin £)ife\is fyånbå fijtå neuwonut on; andacon
Tuomari sen rahan huone- waiwaisille, sijnä pitäjäsä
eli Caupungisa, josa Oikeus pidetän.

20. §. Jos rijta-weli luule, että weto haneldailman kieltty on; andaco,s Tuomarin silloin paa-
töxen päälle kirjoittaa, että hän wetoa sitä wastan ta-
riniiut on; /a andacon sitten walituxen sen ylitze How,
rattijn, sen ajan sisällä, cuin s. §. sanottu on.

21.5. Jos jombicumbi rijta-weljistä, cuin itzeOikeudefa on läsnä ollut, eli siellä waldnmiehen pita,
nyt, tahto osotta tuomion erhetystä,, eli että muita sen-
Mldaifia' harhailemisia Oikeudenkaymisesä on tapahtu-
nut, M tuomi» sen-tähden cukistettaman pidäis, ro/n*

cuin:
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«uin: että tuomio on silda langetettu, joca ei ole ollut
Tuomarixi laillisesti asetettu, eli ei ole Tuomarin wa-
laa wannonut: eli että Oikeus ei ole ollut tuomivwoi-
pa: eli että tuomittu on sen ylitzen, tuin ei haastettu
ollut, eli josa ei wedottu, eli weto myöden annettu,oU
lut: eli että se tuomio on muutettu, cuin laillisen wo«>
man woittanut on, eli että Oikeus on' tuominnut pää-
asiasa, ennen min rijta-weli on saanut paatöxen sen y-
litze, cuin hän edelläpäin on wastoin kaandanyt ja
muistuttanut: eli cosca asia on ollut toiseen Tuomio-i-
-stuimeen haastettu; eli tuominnut, ilman laillisen edes,
wastaian-cuulemara, sen oikeuden ylitze, joca itze ei
ole tainnut Lain jalken. Oikeuden edesa wastata; eli
costa silla, joca asian ajanut on, ei ole ollut asiano-
maisen Laillista walda-kirjaa, eli muuta sencäldaista,
cuin, kay laillista Oikeudenkäymistä wastan; Caikisa
naisä tiloisa mahta rijta-weli Howratisä walittaa, sen
gjan Mä, tuin s. §. eteen, kirjoitta. Jos fe tav
minlyödan; älkön sen puhetta Howrätisa ylösotettaco,
jos ei Cuningas l«>dä sWta laiminlyötyä aicaa, laca-
perin andaa, cuin 31. Lugusa sanotan.

22. §< Jos jocu poisolewa tuomitan haastama-
ta, eli Tuomari josacusa rijdasa, cahden rijta-weljeitt
walillä,, langetta smcaldaisen tuomion, että colmas, t*
li muu, joca ei cuultu ok i tule sen cautta kärsimään;
smcaldaisesa ttlasa olcon hänellä walda, että wijmeisexi
yön ja wuoden sisällä, siitä päiwästä cuin hän, sen rie*
tä sai, etziä fijnä muutosta Howrätisä. r ■■ : ■

23. §. Jos aica lange (Sunnuntain, Juhla eli
muun' Pyhapänvän päälle, sisälle- anpaa canne-kirjan
laillisesti' wedotuisa asioisa; nijn se pitä, tapahtuman u>
kimmäisna arkiopäiwäna sen jalken, ja / ulospangon
Tuomari sen päiwän, hänen todistuxesans wedosta.
Sama laki olcon, cosca jocu tahto Cuningan Kastyn-
haldian, eli jmgun Ala-oikeuden päätöxen ylitze, How-rätisä watittaa.

24.5. Jos se, joca Lalmaunm, jaRaastuwan
T s tuomio-
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tuomiota wastan wetonut muutta mielens, ja ei.
sitten tahdo wetoans täyttää; tehkön sen rijta-weljel-
lens ,tiettawaxi, puolen sen ajan. sisällä, cuin hänett
muutoin pidäis Howrättijn tuleman. Jos, ei han sitä
tee:;, käykön nijncuin 2. §. sanottu,on.

■ ■ . ... ''

xxvi Lucu.
Vuinga tacaus pltä pandaman/ ja st

luin tuomittu on/ ulosannettaman/ ennen \
cuin laillinen wcto Howrätlsa täytctän.

i. §. - •<

MHOca Lalmannista eli Naastuwasia weioo, asetta-
i£al ani edesians ' caxi tacausmiestä, jotca tacawat
molemmat chden,,'ja yxi molembain edestä, sen clilu-
tuxlin ja wahingon, jonga hän taitan mtdM&tiäca*
paäxl" maxawan: ottacon heidän kirjans sen paalle 'u ja
pangon sen canne-kirjans siwusä, Ho«>rättijn
Jos nijn tapahduis, että hän ennen tahto rchaa, eli
hopiata ja culda, wacuutuxexi culutuxen ja wähinWli
edestä asetta, ja pane sitä CuniNgän Kästynhaldian
lygö sisälle, eli wieran miehen taan; nijn kaiM
myös se tacauxen werosta, cosca ' Tuomari' sen coe-
ttllut on. " '

ei §. Jos se cuin wetonut on, molemmisa Aw
oikeuxisa on cadottanut: eli rahan-waihetus ja Mem
oikeuden asiasa Kchlacunnan eli Raastuw'an> oikeudessa:
eli Rnastnpa-oikeudesa sijnä Caupungisa josa.Kämi-
närin-oikeus on, mutta asia cuitengin yn tullM Raa-
Mpat oikeuteen,. ensimmäisen, Tuomio-istui*
men alle: nijn andacon han manamata ulos, mitä tuo-
mittu on, ja pangon sen Cuningan Kasiynhaldian 19?
aö, eli wieran miehen taa. Jos Ala-oikeuden tuo-
mm owat josain erincaldaiset; nijn e-
nambatä ulos, cuin sen, jola he yhtä pitämän Raa-
stnpa,oikeudm tuomion päälle, sijnä Caupungisa josa

ei
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ti ok Käminärin- oikeutta, ei pidä täyttämistä feu-
raman, waan ainoastans nhsa asiuisa cuin nyt sa-
nottu on. i

3. §. Jos rahaa tuomion jalken maxettaman ptV
ta, ja st cuin' wedounut on, sano, ettei hänellä sitä
ole, eikä hopiata ja mlda: wabwtstatou sen, jos
weli sitä waati/walallans, Euningan Kastynhaldian
eli Tuomarin tykönä, paiakacummsa, jo's se siellä sowel-
jammasit tapahtua taita; ja olcou hänellä lupa sitten,
mutta ei ennen, ylönandaa sijhen vuiuta irtainda ca-
lua, laillisen arwiou cacha sen päälle. Jos ei nijtä
löytä; vlosandacon kijndiäta omaistnta ja maata maal-
la, eli huoneita ja'tonttia Caupungisa, Oikeuden tfåfcsmxm eanffa>,jos ne muun welan edestä ftisowat/.eli
ei. Jos epaillys on, jos wasia sitä wa-
ftan cuin, tuumittu on, ja ei taita arwattaa, ennen
euinaica on että canne-kirla Howrättijn sisälle
annettaman, pita; pangon.'tacauMN sijhen asti, cuin
arwio sen päälle taita. Jos ei hän woi
mmbacan cuin tzasa- LUausa nyt "sanottu on; käykön
sen cacha, nijnmin 3: Lttgusa" 6. §. Ulosmittauxen
Csaresa asetKan.

4. §. , Jos fe,,Jost<r on tuomittlr, on fencaldai-
sia, että weto tulis," jos 'tuomio pidäis
täytettämän; nijn älkön st"kaykö täyttämiseen.

s. §. Costa yhdesä tuomiofa' oft usiambain erl-
asiam ylitze tuomittu, jaje joca wedWnut.on, on sen
yhdesä eli usiammasa täyttänyt; olcon wetö wahwa
si,na; ja muisa ei pidä hänellä yhtäkän puhetta ole-
man.

6. §. loca ei ole taeausia asettanut, eli tuo-
miota täyttänyt, nijncmn-nyt sanottu on, ennen cuin
han"'ändä, caipaus- kirjaus Huwrättijn sifälle; oicon
wetons ja puhens Ala-oikeuden« wastan ca-
dottanut.

7.§.. Cuinga se nostettaman pitä, cuin ulosan-
nettu on, sanotan 3. Lugufa 5. §. Ulosmittauxen Caa-resa.
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zesa. Jos sillä, joca on ylösandanut kijndiän omai-
suden,,huonet, eli talon, tuomion tayttamisexi, ei ole
muuta cotoa; nijn tehdan sen can§a, nijncuin s. Lugu«sa 8. §. Caaresa asetettu on< . Jos se,
joca woittanut on, ei tahdo nostaa sitä, cuin nlosan.»
nettu on, eli ei taida tacausta panna' tehkun sen col>
ta Cuningan Kassynhaldialle tiettawan, eli Tuoma-
rille: /a rijta-weli ottacon sen Mens ja pangon hän
facauren siaan.

8. s. Cuningan Kastynhaldian tule tacauxen coe,
teNa, costa.st epaildawaxi tehdan. Jos tacausmies,
eli hänen tilans, ei ole hänelle tiettäwät; ni/n mahta
hau. sijta tietoa waatia Tuomarildä paickacunnasa:
Olcon myös HowratM walda, itze hywaxi tuta ta,
tausta, costa nijn tarwitan. Ei mahda nijta tacaus-
miehiä hyljättaä, cuin yhteisesti cunniatffna pidetän H
owat! nijn waralliset, että heidän omaifudens taita»
wastata sitä wastan, jonga edestä he taanmt owat.

XXVII. Lum.
Kuinga Oikeudenkäymistn-afiat pitä

HowrätlK päähän -käytettäman.

<lB»Osca laillisesti wedottu on; andacon päallecandafa
määrättynä päiwänä, ennen kelloo eahtatoista-

kymmmdä sisälle: ja kir/oittacon se>
joca Howrätildg siHen asetettu oy, paiwän sennijn myös jos wastaja »n läsnä ollut, ja sen
Manut, eli ei, ia andacon, Howrätin. sen tiesä, ennen
cuin Oikeudenkäymisen hetki culunut on. Jos wasta-
ja tule, ja ei päällecandaja; anocon hän kirjallisesti
todistusta sen päälle ja nautitaxens maxoa culutuxens
edestä: ja Howrätti pangon rijta-weljen eteenMissinpaiwän uhcasacolla, wastata sen päälle. JosMHän
mida osttta laillista estettä; olcon cajpauxchs kadotta-

nut.
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«ut, ja tundecon Howratti Hänen welcapaaxi maxa,
man ri)ta-wch'ellens Hänen'culutuxens. Jos JjärTpfbf'
ta laillisen esteen, nijn että hänen tykönäns ei löyttä
yhtään laiminlyömistä; pangon hänen eteens nnffni

ajaa asiata. Jos wastaja ei ole andanut i*
tzens sisällä liyttää; käykön myös sen <anM, cuin fa*
nottu on. Josuan coetellan pois ollen$

tuomitcon Howrätti nijden perustusten päälle, cuinl
edestlionut on. Jos st jongcr

wastaman piti, ja hän etzi oikialla ajalla, tttä st t\m
wio mahdais Cuningalda ylitzen-catzottaa; olcrni fa
hänelle myöden annettu sillä tawalla, cuin Zo.Lugusa
sanotan.

2. §. Costa paällecandaja on caipaus - kirjan»
laillisesti sisälle-andanut, ja wastaja ftn wastanotta-
rnit; wastacon hän julkisen ylösbuudon akana kello y*
xitoistakymmendä, samana paiwanä lähimmäisellä wij-
rolla sen jälken, ja andacon Howratti sen tktt&toåvi
tehtää, ylöslyömän cautta owensa päälle, päiwä ennen«
Jos hän silloin ylöslyckäystä tzyytä, ja hänellä on syi-
ta sijhen; pangon Howrätti hänen eteens sen ajan cui»
tarpellisexi coetellan. Jos hän on ylöshuudosia pois,
eli tule silloin, eli cosca Oikeudenkäymisen hetki päällä-
seiso, walmistamatoinna, ilman laillista estettä; wetä>
kön sackoa cuusi talaria: ja tapahtucon wastauudestcrylöslyömä asiasa, cahdexan paiwäa sen jalken. Jos
ei hän sittengän wasta; eli osota laillista estettä; tuo,
mitcon Howrätti asiasa: cuuttacon hän cuitengin suu-
sanalla, jos hän sitä ano. Jos wastaja tule ylöshuu-
don jälken, ennen cuin Oikeudenkäymisen hetki edescu-
lunut on, ja anda wastauxens sisälle; olcon sacko toU
me talaria. Jos st on pois, jonga pidäis wastauxel,
wastanottaman; wetakön sackoa puolen sitä lvastacm>
cuin sanottu on. Yhdellä kirjoituxella cummaldakin
puolelda pita cannettaman ja wastattaman, misä a<
siasa st.ikänäns on, cuin wedon cautta sisälle tule.

3. §. Jos wastaja luule, että päällecandajan ei
Pidä
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pidä nautitzeman hywäxi, sen syyn tähden,että,bän ei ole täyttänyt sitä, cum hämn olis pitäm
täuttämän; andacon ftaalleseisomiscns kirjallisesti sisällecosca ylöshuuto typahtu, ja Howrätti cuulwn rijta-
weljen fen ylitze. Jos hän on laiminlyönyt sen, cuin

6. § , eteenkirjoitetttl, on; kaykön sijta sen
jällen, cuin siellä samottu on. Jos se toisin löytän;
Nijn wastatan asiasa> cosca jtjnä; ylöslyumä tapahtu.
Zos «jomb<cumbi rijta-weljistä tahto Howratin päatö-
sta wastan näisa tiloisa, etzia Cuningasta; tchkön sensilla- tawalla, cuin 33. Lugusa 1. ja 6.,§tz. sanotan.

4- .§. Nijsa asioisa, cuin Howrätti, nijncmn en-
simmäinen Tuomioistuin, ylösotta: andacon Howrat,

ilmoituxen cautta paiwä, ennen, tiettä-
mm ttfytåå , että rijta - weljet sinä päiwäna, cuin
haastosa määrätty on, pitä ylöshuudon-aicana läsnä
oleman' ja andacon Elloin paällecandaja caipaus-kir-
jqns edes,: sitten käykön sen cantza, cuin ennen sanottuon., ,MMtmH?t mahtawat naifa asioisa caxi
kirjaa Mälle cumbikin, jos ei he eikiata aicaa sijhen lai-
piinlyo. Omaisuden-eroituxen asioisa welan tähden,
eli cosca welcapää etzj saadaxens/ ylönandaa caikm
tawarans welcamiehillens; olcon neljatoistakymmendä

aicaa, cungin ylöshulldon. wälilla.
(i tftfw&i Jos ei st tule, cuin on haastaa andanut,

hänen caipaM-kirjans cansta sisälle, määrätyllä pai-
wM; pangon, Howrätti toisen ajan hänen etcens,
waiM st este^ jonga hän ci coetella laillisexi:cuitengin wetakon hän sackoa,
kWmenen talaria, ja maracon jällens culutuxen wa-
stMlle, joca läsnä ollut on. Jos- paällecandaja ei tiu
le toisella kerralla, ja>ei nayta laillista estettä; nijn
tuomitan wastaja wapaxi hänen caipalzxestans.

6. §. Caicki caipaus- kirjat todistusten cacha,
cuin nljhin tulewat, juco st on lmllifesti wedotmsa, eli
haastetussa asioisa, pitä cahdenkertajfesti, sisälle-annetta-man; »ri Howratisa tähdellä oleman, se toinen annet-
taa rijta-weljelle. § Jos
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. % f• < Jos st/ jonga EunuiMn,puolesta. HowZ>
ratisa paällecandaman pita, caipa jongun''päälle", wi-
tan cH-inuun stmrew ricoren tähdM.; luettacon Hänen,
lanne-kirjans julkisesti ylus,, nijn myös sen waMus,
j„nga päälle canncttu on.

3. §. Jos jocu walitta hathailemisen ylitze Di-
keudenkäymisesä, ricos asioisa, eli muisa tiloisa;
Wkou sen cmcha, nijncuin 9. Lugusa 2. vVSS.
illosmittauxsn Caäresa asetettu on. loca' ckMuxet
sisälle pannut olcon welcapaä, cosca sen päälle
kirjoitettu on, kenen sen ylitze.itzens selittämän pitä, ot-
taman ne ulos ilman wilwyt»sta,,>fa hänelle laitta-
man: toimittacoll myös todlstuxen ajasta, costa st ta-
pghtunut.ou.,. Jos hän töytän sen Msia wijwytellen,
ylöspitaxens asiata, wetäkon sackoa kymmenen, caxi-

kpmmenda, colmekymmendä Malaria, eli enämmän a-
sian, haärain jälken, ja rijta- weli pängon wastauxens
eahdenkertaisesti sisälle.

9. §. Costa rijta- weljet owat kirjan waihetuxetlpäättänet, nizsä asioisa, cuin laillisesti wedotut eli
haastetut owat; nijN jacacon Howrätti ne lästniilens,
ärwan ecuitta, kirjallisia' nijdcn ylitze tehdä,
cuin 22. Lugusa eteen-kirjoitettu ön.

XXVIII. 3IUU.
Tuomlon-ncofcsta.

MOca wastauudesta Oikeuden eteen weta sen asian,
&9T joD tuomion eli päätös on, joca on woittanut
laillisen woitnan:. eli panettele sencaldaista tuomiota
Oikeuden edesä/eli ulcona: wetakon Kihlacunnän eli
Kammarin-tuomion edestä, wijsi talaria sackoa: Lal--
männin ja Raastuwan tuomion edestä kymmenen ta--
laria: Howrätin tuomion edestä yhden sadan talaria:
Riddari Catzelmusoikeuden tuomion edestä caxi sata tck

laria/
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laria. Jos st on Cuningan tuomio; rangaistacon
wijdellä sadalla talarilla.

2. §. Jos Ala-oikeuden tuomiota laitetan Oi»
keuden edefa; tuomitcon se Oikeus sen ylitze, cusa seiapahtu. Jos stncaldaista tuomiota panetellan ulcona
Oikeudesta; tuomitcon sen ylitze ensimmäinen Tuomio,

sijnä paickacunnasa,, cusa ricottu oy. JosHowratm, Riddari Catzelmus-oikeuden, eli. Cuningan
ttiomiotF,, laitetan, joco st on Oikeuden edesa, eli muu-
toin; st pitä Howrätisä tuomittaman.

XXIX. Lucu.
Dikeudmkaymisen wäärin-käyttämisestä.

il §.

KUOs focu rohkene wäärin käyttää Oikeudenkäymis
ns* sta, ja selkeitä perustuxia /a parembaa tietoa wa-
stan, kiurusta, weta jongun Oikeuden eteen; wetäkönsackoa Kihlacunnan ia Käminarin-oikeudesa, wijdestä
kymmeneen talarijn asti;, Lalmannin ja Naastuwan-oi-
keudesa,, kymmenestä cahteenkymeneen talarijn asti, wai,
ivaifille yxinans: ja maxacon sijhen tygö Oikeudenkay-
miftn culutuxen, wijwytyxen ja wahingon.

2. §. Jos jocu on ala käynyt molemmifa Ala-
«ikeuxisa, ja Howratti wahwista caikisa heidän paätö-
xens; wetäkun hän fackoacolmestakymmenestä sataantalarijn asti. Caikisa näisa tiloisa, rangaistacon wal-
damies, nijncum 15. Lugusa >i4. §. sanottu on. Joswicapäa ei woi maraa sackoa; rangaistacon wangiu-
della, nijncum 10. Lugusa lllosmittauxen Caaresa saat-
ty on. -., tin

3. §. Jos st, joca Cuningan ja Cruunun puo-
lesta puhu, wäarinkaytta Oikeudenkäymista, muille
haittaxi ja wahingoxi; stisocon laillisen wastauxen alla,
ja tuomittacon asian-haarain jalken.

4.3. Cuinga se rangaistaman pita, joca ilman
syytä



(Dscttben%mjfcn Caarl. 50. Kuw. «cj
stytä rt?i EuninZasta Howrätin tupMbta wasian, sa-rrmn 30. LuZusa.

XXX. §mu.
ehittomän pita/ että

mahdais Howrntln tuomion ylltzen-"'
cahoa ja ftitfte.

i. §.

MOca ehia tchto, että Cunmgas coetellft
S®* Howrätin tuomion ja päatöxen, jvca pää-asiasa
langennut on; andacon sen kirjallisesti Hvwrätisa/tiet»täwari, ennen kelloo cahtatoistakyNMendö, scchemande-
nä pälwänä, se lukcmata, ivna päätös lai.geis; ja
pangon sinne yhtähaawa sisälle cäxisata talaria, eli
lujn paljo cullasa eli hopiasa, cuin sitä wasta. Sit-
tcn cuin rijta-weli on sen ylitze cuuldu; andacon How-
ratti heille wastmlxcn, jos, ja cuinga se myödenannet-
laa taitan. Ei mahda sitä kielttää; jos ei toism sel-kiästi tasa Caaresa saattM lvyta.

2.8. Jos nijn taidais tapahtua, että joen cah-dexan päiwän, eli pidemmän ajan perästä, sitten cuin
Howrätin tuomio langeis, tarwitze anoa selitystä sen
Me, ja se selitys, cuin hai:ella sijta annctan, sisallens
pitä jotain stncaldaista, cuin päätöxesä ci ole selkiästi
ulospaudu; nijn ci mahda hanelda kielttaa,, CuniNZa-
sta ehia sitä wastan, ja käykön sijta, cuin sanottu on.

3. §, Costa rijta-weli vn saanut Howrätin wa-
staliren ja luwan; -nijn alldacon Hvwrattl hywin ia
puhtasii uloskirjoitettaa rijta?weljein kirjat ja raicki si-
wu-li)toxet, ynnä kirjallisen juwn ylitze, jvn-
ga päälle tuomittu on: nijn myvs erittäin, mitä £>«'*
keuden edesä puhuttu ja wahattu vn, Howrätin ään-
delemisen ran§a tuomion päätöxeen: ja rijm-weli lw
nastacvn ne caicki yhdellä talarilla jvca arkin edestä.Ei mahda silloin wähembätä, cum nehäcolmattakom-

U menda
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menda radia cungin siwun päälle, kirjoitettaa, eli sitä
usiammin cuin yhden kerran, cuin usiammasa paicasa
»n paälle-nojattu ja siwuun - lijtetty. Rijta-weli asct,
tacon myös tacauxen culutuxen ja wahingon edestä,
jigncuin 25. Lugusa wedosta Lalmannin ja Raastuwan,
'oikeudesta eteen kirjoiteta». Jos molemmat rijta-weljet
vwat-etzuitt, että asia tulis Cmungan ala; niin,mahta
st, cuin sanottu on, ainoastans yhden kerran
taa ja yhteisesti heildä lunastettaa, jos he nijn anowat.

4. §. Nijsta, cuin'Cunmgan ia Cruunun asioi,
'.ta ajawat, olcon Laki, nijncuin 25. Lugusa 8. §. säät-
'fy ölt,

s. §. S?, cuin cadottanut on molemmisa Ala-
oikelixisa, eli yhdesä heistä, ja Howratisa; eli How?
ratisä, cosca asia siellä, nijncuin ensimmäisesä Tuomia

andacon ulos sen, johon hän
on rocllapääri tuttu, juuri nijncuin 26. Lugusa sanottu
on, luca woitlanut dn molemmisa Ala-oikcuxisa: eli
lu-asiupa-oikeuöesa, cosca asia siellä ensin on mllut
ylbsöietuxi \ Mä' Käminärin - oikeus fijna- Caupungisa
m; c!i Klhlaeunnan-oikMesa, hirtä asioisa, cuin sieb
m Howrättijn mcncwät; eli Cuningan Kaffynhaidian
'tykönä: mutkaton Howratisä cadottanut; olcon wapa
tuomion ja paatöxen täyttämisestä, ja asettacon täyden
tacauxen sen edestä. / Cuinga se mahta nostettaa, cuin
ulosanncttaman vita, ratcaistan 26. Lugusa 7. §.

6. Jos jocu sano, ,että hän on. nijn köyhä,
eirei hänellä ole irtaimesa ja kijndiäsä calusa, sitä cuin
ei'ole welM'rasttettu,'wijttäsataa talarin Ma täyt-

mitä 1. ja 3. §§': sanotan'; wahwistacon cohta
scu walallans, jos rijta-weli sijhen tyty: muutoin am
dacon JfomfflV hauen omaisudens tutkittaa' paickacun-
llail Tuomarilda, ja andacon han sitten todistuxen stn
wifc*. Vlaaila nimittakön Kihlacunnan Tuomari cari
LautamiestH, cli muuta walans tehnyttä miestä, cuin
rijta-weljen codosa, hänen omaisudens ylöskirjoittawat
ja arwawat: ja andacon Kihlacunnan Tuomari sitten

• itze
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,'tze Ddlstuxen sijtH. Jos luytän, että st. min ylösan-
ncttu vn, ei nouse wijteensataan talarijn, ja rilta-weli
wcchwista sen »valallansa?Howratin cdefehdi Howra-
ti» likimmaisen Tuomarin edesä jjjna paicka-
eunnasa, olcstcle, ettei hanM enambäta ole;
nijn mahta hän asiansa ajaa Cuningan tykönä ilman
Whata: astttacon cuitengin sen edestä, cuin tuomittu

täyyen 'taccinren., sijng tilasa cuin sanottn on, nijn
myös cuiutuxen ja wahingon edestä. Ellei hän sitä
tmi; pangon tacauxen itze edestans, eli astncon -ivan*
giuteen asian.paatöxeen asti. Se cuin wahdin ylös,
pita taita, mabta istua cotona huonesans. Jos ha-
)iellä.loytan enamman calua olewan, cuin edesann,ttu
vn; eli jos han ei taida tehdä sitä walaa; nijn ci pi-
ty oleman puhetta-asiasa. ,los
hänelle, tygö-lange, omaisutta Äi rahaa, ha-
nen pita,-asian Cuniiigan tykönä ajaman'; tayttÄön sij-
ta,,,, mitä l. ja 3. §§. eteen kirjoitettu on. Jolla nijn
suuri.palcka on wirastans, l: e|i 'wtiotrnen armo-lahja,
että puoli sijtä ulottu,.. wijteenjataan talarijn, se ei
mahda saada ilman rcchata wetaä,,Howrätin tnomiota
Cuningan tutkistelemisen alle, ehkä ei Hänellä muuta
«maisutta ole.

7. §. Caicki mitH naisa tiloisa saätty on, täytet,
täkön sen ajan Mlai. cuinrijta-weljet pi-
täitzens Cuningan tykönä sisälle laittaman. Jos ft;>
m imin plluttu; ei mahda asia tulla Cuningan tygö:
Mutta seisocvn Howrätin tuomio, ,a pitakönHowratti
ne caxisataa talaria, sinne sisälle -pannut owat.
Zos caicki on oikein täytetty; andacon Howrötti ulos
Ma-wchelle, eli lahetHön sen aian sisällä, cuin sa-
«ottu, on,, Cuningan tygö, ne caipaus-kirjat, ja mi!»
nijta stnra, cuin owat: lapihe catzocon
cuitengin ri,ta-weli ne ensist tzääkirjoitusten jälken, ja
todistacon ynnä yhden Howrätin KäffylKsen can§a,
ala-kirjoituren cautta, että ne caikisa yhtä pitäjät.
Köyhäin eli nijden asioisa, joilla jocu erinäinen roapauf

U 2 ön,
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dii, nijll myös nijsä, arin ajetan Cuningan ja Cruu,
«lm, eli jongun Caupungin, eli yhteisen Cansan puo,
lcsta, andacon Howrättiulos, eli lähettäkön siDe,
itze kirjat, cuin Neliä- sisälle-pannut vwat. Jos st,
cuin rijta-weljilda Howrätifa on suusanalla asiasa pu,
huttu ja wasiattu, perustusten can§a huomion-päaw-
xeen, ei taida yhtähaawa otla walmisna; nijn pim se
sitten, ilman wijwytysta, silietllla lukittuna sisälle la,
hetettaman. ,

S. §. %oca ukon Waldacunnasta asu, ja poi*
vlewainen on, nautitcon cuuden cuucauden ajan, täyt,
täxens tuomioni, „»a tacausta toimittarens. Caikesawuusa hänen asians ajaja sen ,'älken,
cuin sanottu on.

9. §. MW nsioisa, cuin Ruotzin Howrätisa tm»
mitut owat, ?it<\ rijta-weljet tuleman sialle Cuningan

ennen Velloo cahta emi,
cautta sen jälken: Gothin Howratistä, colmc cuucaut,
:fa: Howratistä Suomesa, neljä cuucautta: joca cim
luettu colmexikymmenexi pailvaxi, ilman sitä päiwää,

-cösca tuomio langeis. Jos ft aica lange Pyhäpaiwän
päälle' käykön fijtä, cuin 25.Lugusa 23. §! sanottu on.
Rahan-waihctuxen ja Meri-oikeuden asiasa, olcon ai*
ca Rlwtzin ja Gothin Howrckcista, puolda lyhembi:,
Suotnen Howrätistä, colme cuucautta.

10. §. Sinä pmwäckl, cuin nyt eteenpandu on',
andacon etziwa hänen muistutuxens asiasa Cuningaan
tykönä sisälle, nijven uloskirjoitusten can§a, cuin hän
Howrätisä saanut on; ja rijta-wcli ottacon m silloin
wastan, ja wastacon sitten sen päälle, toisna paiwänä
colmattakymmendä sen jälken, se lukemata, jona hän
r<ijta-weljens kirjan ivastaan offt. Ei mahda nämK
rijta-cumpanein kirjat pidemmät olla, cuin corkiamma»
xi colme arckia cumbikin; kymmenen talarin sacmi haa,
stolla j»ca arkilda, cuin sen ylitze on: ja andacon se
cuin wastaa, kirjaus cahdenkertaisesti sisälle. Alkön
vlco myödenannettu nsiambia kirjoja asiasa sisälle --pan,

na.
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na. Ellei asianajaja ole kirjoittanut nimeäns sen alle
cmn sisälle eli se, joca sm muutoin rijta-
cumpanin edestä ylöspannut on; wetakön sackoa forn?
menen talaria. Jos jocu hänen fmotoivifans solwaist
Howrättiä, eli rijta-weljens; wecaron fackua sen jal,
ken,, cuin Cuningas ricojren oleman.

il. §. CuninZan tykönä ei pidä mufta todistuxin
sisälle -pandaman, cuin ne, jotta Howratisa eli Tuo-
matin tykönä osotetut owat: ellei nijn ole, että lie sit-»
ten löytyt owat, eli scncaldaiset, että ne ei ole tainet
ennen olla käsillä. Jos jocu on täfä wirckautta ede-
säns pitänyt; rangaistacon asian-haarain jalken.

12. §. Jos se, joca Cuningasta etzia tahdoi, t*
stetöinna pois-jaäpi hänen muistutuftens can§a, sinä
päiwanä, cuin sanottu on; olcon cadottanut caipm*
Ms. Jos hän tule, ja ei hänen rijta-wcljcns; alkön
fania tulco asiasa cuulduxi Cuningan tykönä.

13. §. Joca asian Cuningan wkönä hänen Naa-
disans edesweta, ylöspangon edelläpäin kirjallisen jutun
asian laidasta, ja misa rijta erinomaisesti seiso, peru-
stusten caicha molemmilla puolilla, ja andaeon rijta-
weljein kirjoitta sen ala. Jos he tahtomat jotain sijnä
siwusa muistutta; sitä ei pidä heildä kielttämän.

' 14. §. Jos rijta-weli pyytä nosta jongun Cunin-
gan ja Waldacunnan Neuwonaudaista, ilman sencal-
daisia perusturia, cuin 13. Lugusa 1. weta-
kon sackoa wijsisataa talaria. Jos hän sen teke sopi-
mattomasti; wetäkön sackoa sen jalken, cuin ricos on,
chka este itzesans on laillinen. Jos jocu laittomasti
pyytä hyljätä sen, joca asian Cuningaan tykönä edes-
wetä; olcon sadan talarin sacon alainen.

is. .§. Jos rijta-weljet sopiwat ennen,
(

curn asia
tule Cuningan tygö sisälle; tehköt sen Howrätille tiet,
läwäxi, ja wahwistettacon sowindo siellä. Jos se su*
tm tapahtu; wahwistacon Cuningas sen sowinnon.

16. §. Jos Cuningas wahwista Howrätin tuo-
tnion; maxacon se, joca Cuningasta etzei, rijta-weljens

U 3 culutu-
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culutuxsn ja nxlhmgon. Zos se coetellan, että häntbastoill varembata tietoa, ja selkeitä perustuxia, on
cisiaii Cuningan ala wetanyt; maxacon sackbcl wiifv
sataa talaria: ja asianajaja rangaistacon, mja pitkän
ajan, wangiudeLa, cuin Cuningas löytä hänen rico-xens ansainnecxi.

i% §. loco rijta-weljet sopiwat, eli Cuningas
wahwista Howrätin tuomion; pitäkön Howrätti ne
caxisabaa talaria, cuin sinne Wlle pannut öwat. Jos
Cuningas muutta Howrätin tuomion; anvacon Holw
ratti l,e rahat jallens.

18. §. Alkon ol« frfiaUn lupaa, etziä
gasta, tuomiota ja päätöstä wastan, cuin Höwratiss
langennut on, muulla tawalla, cuin nyt säättv on;
ellei nijn ole, että hän uscoo ofottawans, sencaldaism
harhailemisen Oikeudeukaymisesä tapahtunen, curn 25.
Lugusa 21. §. sanotan: pangou/liloin tacauxen culiu
tuxen ja wahingon edestä, ja täyttaköu'sen tuhl ltuo,
mittll oli, sen jätken, cuin sanottu on, ennen cuin hare
anda walituxens Cuningan tykönä sifslle, sillä ajalla,
cuin 9. §% Jos ei hän oftta wicaa
Oikeudenkaymisesä; nijn ei pidä pää-asia ylösotettu
man: ja wetäkön hän sataa talaria sackoa.

xy. §. Ricos-asioita, fuurembia eli wahembiä,
ei pidä kellakäu lupaa oleman wetaä Cuningan ala;
ellei hän woi osotta, taicka että hän ei ole sijnä tay
dellisesti cuulttu, taicka myös että hän on langctettu
rastambaan rangaistuxeen, cuin Laki sano. Jos ei
f)ån woi sitä täyttää; rangaistacon sen edestä erittäin,sen jälken, cuin hänen walituxens ollut on. la,kat)>
kön sitten st rangaistus hänen ylitzens, hän
Howratfldä tuomittu on.

20. §. Jos focu tule Cuningan tygö sencaldaiftn
tvalituxen canM sisälle, että howrätti on wäärin hw

cli että Oikeus on häneldä kieltty; waroitet-»
tacon han ensisti sijtä waarasta cuin sijna on. Ellei
hän lacka sijta, ja ei woi täyttää mutta

Sunin*
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Cuningas wahwista Howrätin päätöxen; tuomittacon
hän myös silloin »htähaawa siihen rangaistuxeen, cuin
cuoleman rangaistusta likin on.

21. §. Ei mahda cucan ehiä Cuningasta nijsä
asioisa, cuin josacusa Tuomio-istuimesa, eli Cuninaan
Käffynhaldian tykönä pitä ensisti ylösotettaman. Jos
jocu käy heidän ohjtzens, ja waiwa Cuningasta sen
canjja; wetäkon sackoa kymmenen talaria, ja osotetta-
con siihen paickaan, cuhunga asia tule. Jos ei hän
sittengän ojenna itziäns; wetäkön fackoa wijsitoistakym-
mendä talaria, eli eMmmsn, asian-haarain jalken.

22. §. Jos jocu laitta itzellens Cuningan tt)köna
kinan, eli päätöxen, caickinaisisa asioisa, walheen ja
wsäran edesandamisen emittä; wetakön sackoa wijde-
siakvmmenestä sataan talarijn asti, eli karsikon ruu-
millans, sen jalken, cuin ricos löytan.

2?. §. Ne sacot, cuin Cuningas caikisa näisä ti-
loisa päälle pane > 'langetcon Kirckoon, eli waiwaisille.

XXXI. Lmu.
Vuiuga tuomio mabta särictta/ joca

on saanut lailliftn woiman.
, l. §.

MLkön kelläkän, waan ainoastans Cuningalle, olco
m) waldaa, sin-kea tuomiota, »oca on saanut laillisen
woiman; eli jallens andaa laillista aicaa, cuin lai-
minlpöt» on.

2. §, HWn yxikän rohjetco' Cuningan tykönä
etzia, että laiminlyöty laillinen aica jallens annetaisin,
ellei hän osota erinomaista syutä ja perustusta, että
hän sentähden uudistusta asiasa nautita mahta. Ei.
pidä hänen rucous-kirjans Cuningan tykönä
dettämHn, ennen cuin hän on täyttänyt, mitä 30. Lu-
glisa 18. §. säatty on. Jos hän sen täyttä; cuulda-
cun rijta-weli, ja asettacon Cuningas, cuin cohtullisexi

'

U 4 löytan.
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löytän. Jos Ciliungas coettcle, että hän ilman pmw
siufta on uudistusta etzinnt; werMn sackoa Kirckuon,
eli waiwaistlle, colmestakymmenesta, sataan talarijn
asti, eli cnamman, ja tä»ttäkön rijta-wchelle hänencustannuxws ja wahingons.

3. §. Jos jocii on löytänyt uusia perustuxia, ja
lutiTe ettå tuomio, joca on woittanlit laillisen woiman,
niiden cautta cukisttttaa taitan; chckön Clmingalda h*
paa, että asia ulldesta mahdais tutkittaa; ja osotetta<
con hän silloin siihen Oikeuteen, cuin sijnä wijmm
tuominnut on. m Ennen cuin %an siellä mahta perustu*
xens osotta, täyttäkon hän sen caihn, cuin 2. & sa,
nottu on, ja wannocon, ettei hän ln'jtä ennen ole tie,
tanyt, eli ymmärtänyt, että ne owat ollet feneaidaifc,
sta arwosta, nijn myös, ettei han ni-lla poyda ylös,
pitaa ja wahinaoittn rifta-weljcns hänen olkeudesims,
mlttta usto itzellens syyn olewan nijtä ajaa. Jos hänsen caiken täyttä; coetelcon Tuomari ne uudet perustu,
pt, nijn myös mitä rijta-lveli nijden päälle wasta, ja
olcon hänellä walda, muuttaa sen endisen tuomion,
jos perustuxet nijn kiltit owat. Jos toisin löytän;
maxacon han, joca nijden päälle nojannut on, rijta,
weljelle eulutuxen ja wahingon: rangaistacon mvös fij<
na siwusa, nijncuin 29/Lugusa sanottu on. Jos jom,
bicumbi sitten tahto etziä corkianibata Oikeutta sitä
wastan; olcon hänellä sijhen lupa: ja täyttäkön sen.
cuin ennen täsä Caaresa itzecustakm Tuomio «-istuimen
sta eteen kirjoitetan»

XXXII. Lucu.
§uiwa rayat ja sacot/ tämän Lain <al-

ken luettaman/ maxtttamanf ja jaet-
taman pttä.

i. §.

rahai» ja sackoin cantza täsä Laki-kirsasa',
•° ymmär/



Glkeudonk-vmilcn Cörtci. 32. Smu.
pmmnrretän Talari, Marcka, ja Uvri Hopia-raha.
<Cusa « loytä ulospannuxi, kenen facot nautitzeman
piti; kaykön ne colmeen vsiian: ia ottacon yhden osan
Cuninqas, toisen Kihlacunda e!i Caupungi, colman-
nen asianomainen. Jos asianomainen ei ole paäNe<
candanut;, ottacon hänen osans st, cuin paaUecannoi,
ja jolla oli oikeus päailecai^daa.

2. §. Sacot tasa Oikeudenkaymisen Caarcsa ol-
con Oikeuden, joca ne paällepannut on, yxinoma osa,
cofta ei toisin ftinä säätyxi löyta; ja joca ei woi ma<
M sackoa, rangaistacon, nijncuin 10. Lugusa i. §«

Ulosmittauxen Caaresa sanottu on.
3. §. Kihlacunnan osasta sacko-^rahoisa, pitakön

Kihlacunnan Tuomari yhden colmannen-osan, toisen
L.nlta-miehet, colmannen Kihlacunda. Oikeuden yrin-
omista sacoista, ottacon Kchlacunnan Tuomari puolm,
ja sen toisen Lauta-miehet. Lalmannin- oikeuden yxin-
omista sacoista, olcon sama laki. Raastupa-oikeude-
sa ottacon Pormestari cahdenkerraisen osan Raadimies

sta wastnn, ja Kammarin-oikeudesa Raadimies
Käminaria wastan. Howratisa ottacon caicki

OMifen osan, jotca Oikeudesa istuwat.
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Prantti-tvirytt.
J)ladi il £§. 3- Nadi,a, seilo: taalla/ lue: täällä.

Pl. 26.2. §. 6. Rad. seis. he elänet, l. se elä,
nyt. PL 37.3. §. 17. Rad. seis. enämbata, l.
enämbata. Pl. 39.4. §. 2. Rad.* seis Mahh)
win, hywijn. Pl. %. o.§. 4. Rad. seis.se mitätöin, !. mitätöin. .'' Pl. 60. 4. §. 4. Rad.
seis. nauitze, l. namitze. Pl. 64.2. §. s. Rad.
seis. ostajain, l. ostajan. Pl. 6s. 7. §, 2,3. Rad.
seis. määristä, l. msärista. Pl. 125. f. §. 3. Rad.
seis. muutoisin, l. muuloisin. Pl. 130.3. §7.
Rad. seis. cadenkymmenen / l. Kahdenkymmenen.

§. 4. Rad. seis.' määrä päiwäna, l.
määrä päiwä. Pl. 164.1. §,' 4. Rad. seis. han,
l. fan. Pf. 166.8. §. 2. Rad. seis. tolonpo«>
caans, l. talonpoicaans. Pl. 191. t. §. 2. Rad.
seis. tehköön, l. tehköön. Pl. 217.3. §."7. Rad.
seis. wllodi, l. woudi. Pl. 222.14. Rad. seis.päatöxen, l. päätösten. Pl. 231.1. §. 19. Rad.
seis. panvä, l. päiws. , Pl. l2. §. 3. Rad.
seis.sencaldaisten, l. sencaldaisen. • Pl. 255.1. §.

5. Rad. seis. Waldacuunan, l. Waldacunnan.
Pl. 274.20. §. s. Rad. seis. hänen, l. hänen.Pl. 281.4. §> 3- Rad. seis. tumia, l. tuomio. Pl.
293. iO. §. 2. Rad. seis. wetoa-pandaa, l. we-
toa pandaa.



Ntgifteri
Laki-kimn ylitze.

Bökftawit merkitzewät Caaren: N.
C. Naimisen Caaren. Per. E. Perindö Caaren. M.
C. Maan Caaren. Rak. C. Rakennus Caaren. C.
C. Canopa Caaren. Pah. C. Pahntegon, Caaren.
Rang. C. Rangaistus Caaren. 11. C. Ulosmittaus
Caaren. Ia O. C. Oikeudenkaymistn Caaren. En,

simmsinen numerus merkitze Lugun, »a se toinen §.

Että se, jota perään etzitän, sitä kewiilmmästi
ylöslöytyä mahdais, nijn on yxi asia eri-

sanoilla ulospandu.

A.
catzo päällccandaja.

Adcli, catzo wapamies.
Mvocatif catzo asianajaja.
Alca , termin»': cosca se asia

jonga Kästnnhaldia- on rijtai»
seri löytänyt / mahta Tuoma-
rin tykönä cdcsannettaa, U.
C. 2: 5.
jos asianajaja laiminlyö lail<
lifen ajan, O. C. 15: i?.
minga ajan sisällä «nnct tch>
tämän pltä myydystä maasta
maalla, M. C. 4: 1
ja caupl«iaifa / M. C. 4: 2.cosca pcsindö > maan lunastu-
xcsta päälle - puhe tehtämän
pitä, M. C. 5: i.

yhdesä.- asuwainen >a naadu<
ri mahta huunen lunasta /

M. C. ?: i.
cosca isända mahta lunasta
pandili pannun maan eli
huonen, .M. £. 9:3.
eli irtaillfcn pandin ioca ylös-
cuullncttu on,, C. C. 10:2.
cofca tcstamcnti pitä Tuoma<
viit edeft ylösuaytcttäman,
Pcr. C. 18: i.
ja cosca sen päälle «puhutta»
man pitä, Per. $. 18: ;.
mingä ajan sisällä wäkisi!»
maattu waimo, mahta sen
lilitze taitaa. Pah. C. 22: 2.cosca Kästynhaldian päätö»
xen ylitze canne tehtäman pf*
tå, 11. C. 9: 1.
mingä chan sisällä walitus ff»

falle,
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Regisseri
ftlle annettaman pitä luo>
infon crhetyxcn yiitze, ell
harhailemisesta OitelldeMy'
misoft, O. ff. zy. 21, 22.
jos aica sisälle«lange Pyhä<
päiwän väälle, O.C. 25: 25.
cuinga laiminlyöty laillinen
aica, mahla iällensanncltaa,
ja uudNus ajiasa tapahtua,
O. ff. 31.
aica laitlisten wetoon, catzo
«veto.
cosca wedottu asia kalman-
nin oikenten, pitä siellä fa>
ttttåmhn, O. ff- 25: i.
Raastupa-oikcudesa, O. C.
25: n.
Howrätisä, O. C. 2;: 9.cosca pitä Cu<
ningan tygö sisälle tuleman,
O. ff. 30: 9.

Aioaxia: jos myydän jaeamat<
lomasta lnetzäftä, Rak. C.
10: 1.
eli hacatan muiden tiluxilla,
Nak. ff. 10: 5.
eli warastetan, Pah, C. 40:5.

A«a: emnga passdaman pitä,
Rak. C. 5: 3-
cuinga paljo» joea wuosi,
Rak. ff. 6: 4.
jos se kiucnsta maahan re-
witän, Rak. C. 5: 8.
eli wätiwallalla/ Pah. C.
20: 12.
jos st taitan asuin > tilain
määrinä pidettä, M.C.12:;.

2lluZ: jos siellä tapahtu tappo
cli lpömä, Pah. C. 22:1.

, jos jocu p>Hrafta randaundu»
Bcffa aluxchla, Pah. ff. 42:5.

Ala-tuomari: misä asioisa ha»
ncn pitä tuomionsa sisälle > la<
hettämän, Howrätildä «e-
-ttldM,O. 6.25: 5. ,

Anocxi rucoileminen: cofca jo»
cu Tliemana eli Cuningan

solwaist/ O.
C. 14: 7- U, C. 9: 4.
lrsca isandä nunittuäN/ Pah.C. is: 9.
cofca joen walhettcle toisen
päälle, eli wäarä» sanoman
hänestä, julista, Pah. C. 60:
2, 4.

Ando: cuinga maa, huone ja
tontti taitan pois anncttaa,
M. ff. 8-
Ishjuisia cuin kihla > cumpa-
nit toiucntoistlltns andawat,
N. ff. 3: 8.

Anecki, cajjjO immlfllonf.
Ansaittu maa: cuinaa se uml)<

ta Maan lain jalCen te'D
mciitsrattaa, Per. ff. 17: 4.
3». C. 8: l.
cuinga sc Caupungin lain
jälkcn tapahtua mchta, Per.
ff. &. 5. .
miehen ja waimon naimisen»
oikeudesta ftjua, N. C. 10;
2, 5.
ci taida rahalla luuastettaa,
M. ff. 5: 3-
costa se ennen awiosfaskytl
ansaittu ou, nijn ei ole sij^
hen naimisen'oikeutta, N.
E. 10: 2.
cofca se pitä pandaman pe»
rindö<maan siaan, Per. E.
17: 2. M. ff. 2: l.

Appcilcrata, AppelJationt, Cflfj»
weto.

Appi: catzo wanhemmat.
Armo-lahja: vuoli sijta käykö»

welan maxoxi, M. ff. 7: 2.
sijtä i'ocft otta lahjoja wie<
ralda Hcrra«deltza, Pah. C.
4: 6.

Arpa eli arpa,, capula: pltä
kylät»
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fnldut wililla juoxcman, <o<
fta metzan culo raäse »d/
lallens; niin myös jos ar-
pa maahan lslstcta», Rak.
C. 15: 4.

/rrendi, catzo wcro ja»vuoro.
tnctti, kijnnipitämincn,

wangius ja tacawaaricko.
Arwio, arwata: cuinga kijn-

s>n\ omaifus arwattama» pii
tå , U. C. 6: 1.
jos sijhen amioo» ei tydytä,
U. C. 6: 4.
yllsculilutcttu irtain pantti
pita arwattaman, C.'C. 10;

> 2.
pandiri.palldu.omatsus maal<
la, ja huone caupnngisa,
cofca se arwatta»iau pita,
M, C. 9:;.
jos pantti arivatan,corliam'
Maxi eli.wähemmäxi, cuin
wclca on. M. C. 9: 4.
jos joen ei tydy siihen hin-
daan cuin sen irtaimen calun
pLMt. pandu on/ joca 11I0&
mitätan, U. C. 5: ;.

2i'fi'«: niisa asioisa salittu 0N
pitää asianajaja, O. C. 15: 1.

, jkj .asia erinomattain, cvske
nijn mahtawat ne, jot»

ca siinä oivat osalliset) haet-
taa sijna Oikcudesa, jonga
«I» hän tule, O. ss. 10:7.caicki' asiat pitä oikiasa tuo»
mio - iftuimefa ylösotettama»,
O. C. 10: il.
ricos»asiat tuomita» siellä,
lnsa ne tehdyt vwat, O. C.
10: 21.samasa asiasa, eli jljnä eui«sen cantza yhdistetty on, mah-

ta se cuin haastettu on andaa
päallecandajan wasta» cutzut'
taa, D. C. n: 6.

mlsä järjcstyxesä asiat pitct
Kihlacunnnn oikcndesa eteen»
otettaman/ £>.<£. 2:,;.
st asia/ jonga Cnningau Stk
siynhaldia rijiaiftrj löytä t
pito* wltzin ajan jifäfle Tuo-
mari» ty.önä edesannetla»
ma»/ U. C. 2:5.

, nlos-asisisa, pita sen jotu
ga päallc cannttan, tylcman
Oikcnden r\sff»n päälle,
staman / O. C. n; 10,

costa rieos.-asioita on luwal»
Unen wctaä suningan
O. C. 30:19.

Asianajaja: cuca siihen, sowel»
jaxi luetan / O. C. 15: 2.
pita,rehellisesti asian ajaman,
£>..§< 1,5:10.
jos han ,Igllu>N!yö •pdurnie»

O. C. 15: 13.
jos hän pelosta cdejans pl,
tå/ O. C. 15: 14.
Cuninggu asianajajalla ei ole
wolda wahetä Cruunun of*
tcntta sowinnon tMtU, O.
C. 20: 3.jos hän wHärinkäyttä öifcii»
denkäymifta muiden wahin«gorl, O. S. 29:3. ;; .
toimitus' miehistä ja asi«n<
ajaista, C. C. 18.

Asianomainen: nautltze m*
mannexen sacoiD, O. C.
32: l.
Ivs ti hän edesanna suurta
ricos, asiaa/ Rang. C. i: 1.
jos jocu että fij<
nä asiasa, josa hän ei ole
asianomainen/ eli asicuiajaja,
O. C. 1;: 16.
joisacuisa asioisa ei mahdit
muu emu asianomainen paal«
lccanda/ Pah. C. 35: 6.

A&gpiäoai, ratzo osttns»kirja.
Asujat
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Asuja': cafjo lampliodi.
Asuin - tilein määristä kyläin

roätillä, catzo rajoja iatiwv.
Attetti, catzo todistus.
Autio maa: stn paällc nmhta

lampuodi wapautta nautita/
M. C. 16: 9.
crnmja iocmnen' inahti o-

; manfa plösotta,, jos autio-
-inaäfa usiammat talot owat,
Rak. 3. ;,

ft cnln autio ■■ maan nijtun
mjttä, ylöspitakön suden l\\>
dan, Rak. C> 2s': 4*

Awio: jos wercn > yhdistys tu-
Ie alvioskassystä cli iuwatto-

'. masta secannuxcsia, on nai-
niinen yhtähnwin

- ty, N. C. 2: 9.
jos joen maeaa oivion cli a<
wiottoman mmi • laugons,
Pah. E. 59: 1, y.

Awio lapset: lapsi.
Awio-li,tto: jos 'ftdmo fcu

lupauxen cantza maatan / N.
C. y. I°.
jos nainnt macaa naimatko'

6i: mm, aww'lijton alta, Pah.C. 9: 2.
"

AwioMst>':' calzo ridtminctt.
Awioskästy: wapnmiclme!!

pitä sen Hitmiu
'-tåvHån) 91-6; 1. 5,

ci saa rakcttaa ennen ojzin
Mies on täyttältyt hi.- aja>
staica / ja nainen 15, N.
Ci: 6.
»11 kicltty, alas ja ylöspäit',
ajimvasn suWsa/ N. C. 2: 1.

,luinga se siwu>s>!gusa myö^
denanucttu on, N. C. 2: 2.
«las ja ylöspäin affuwast
hcimolaifudcsa, ja slwu.-hei
niolaisudcsa, N. 6. 2:4,5.

toisesa heimolaifudcsa, N.
C. 2: 6.

. on kieltty niidcn wällillZ,
jotca toinentoiftns cantza? o-
wat huorin teh«et/ N.,C.
2: 11.

naimisesta wassoin. wanhem»bitttn, eti naittajan tahtoa,
N. C. 6.
on mainiolle myödenannettu,

'costii' häueu' miehens on 6,
,ajöstaica pois ollut, N,,C.
13: 6.

•, cu.nga se saa pijan awioxcni
viito r joca hänm maannut
oit/ N. C. 2: 10.
jos awioltäsiy N.
E. 6:'4. '

,'
,jos nqiminin estctan, N. C.

7: ;- 'cosca st, cuin on awioslEV»
rickonut huoruuden cautta,
lnahta mennä toisten Wni<
sten, m. C. iy. 2.
fiefu, wuctchesia ja leiwä<
jfjft 14., .
aivivikästyn,ecosta,. N. C. ty
jos waimo maatan awiostä-
styn lupauxcn alla/ N. E.
3: 10.
cllca' on kelwotoin awioiln<
stphn, R..e/,;:«. ■

C.
Castli-maa: jos sicll» waw

stetan, Pah. E. 40: 5.
Canmrva tauti: on syy tih»

lauicn eroon, N. C. 4: 2.
Caiwo: jos st ti ole peitetty,

ia toinen saa siinä ouokman,
Pah. C, 29: 3.

Cala-rvcsi: cuinga kylacunna»sn nautitau, Sirt. ss. 17.
ichtctM tala-wcsisiä, 3?af.
C., 18. '"'
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cala-wedestä yhteisyxisa,
Ral. S. 18: 3-
culcu-laita ti pidä tukitta-
man, Nak. C- 17-' A-

. cala.-wedeja on cullakin osa
rajan juorun' ja asuinxens jälken,, M.C. iz: 4.
ca!aN'pyndM, jos eli
nijstä warastctan / Pa!). C.

'K4* : 2. •
, cuinga. calan < x!,yd,!xet pita
. rakcttalnan custun^wittolhlli,

.e,li salmen/,,Rak. .17: 2.
jos,ca!an<pyndyfct ijichi ha-

, catan, Pah. C, 20: 13.
,Calnn- czoims : wap»uln:chc,'

pcsasa, .sijtä, tliomilzc How,-
ratti/ D. 3. S: 2.
jos se anotan wapattomaft

~
pesasä maalla, »im käy asia

' Kihlacunncm oikeudestg How-
„.rattijn,,O. ss.>,i-4-

caupnngisa tlionntze Riialiw
", pä - oikeus scn UW O. T,
'

»" 2:;
: ' cuinga'yri huolift/mahta e-

roitta osans, pcsäsä- toisen o>
safta) N. 3. tr, % f.' ■ i

Lawn wetaja: catzo kyytitziä.
Talut: jos nijllä on wirhc/ ja

, ,myydan, C. 3. t: 4.
" jos petollistxi tehdä», 3.3.

1: 9.
nijstä/ cuin pltä caupuugin

- runsi > miehildä catzottamaU/
C. 3. 1: 10.
eii punnittaman ja mitatta,
man, 3.3. 1: 7.
maan-mies mahta waihetta
ealua caluun, C. C. 6: j.
caswosta welali vtetun calun

■ päälle, 3.3. 9: 8.
€«nne: cosca se tehtamäu pl'.'

tä maan<caupasta maalla,
M. C. 4: 1.

ja tmiptuigifa, M. 3. 4: 2.
paällcplchcsia maan-saannosa,
M- C. il,

ehkä mitkä randct cuulutust»
wasian tehdan, nijn tapahl»
ne cunengin/ M. E. 5: 8.

Canne-kirja: cuinga se Ufytfc
män piti/ O. C, 14: 5-
pitä cahdenfcrtaiftsti How»
rättiin' Wllc annettaman,
D.%. 27: 6,

Carata toisen päälle: jos' fC
taxahtu tttHa eli cadulla,
Pah. ss, 21: 7,
jns uijdcn Käskyläisten päälle
wafan, jofca Difcubcn eli
Cliningnn Kassynhaldian a-
sioita »'äywat, Pah.C. 18:9.

Carcaa:' jos iamöuobt enne»
\iMr&i(§& aicaa pois carca,
'M. C. 16 s f. >
joi wclcapäa carca welanK

«StZeiiv €•. E. ;i6~£
'se c«M'carcawan luullän, tai*
ta kijnni panda, U. 3. 8: ii

•.: jos tappaja lJak). 3.
2,6. ■. •

Carhu: catzo wahingollisia <>
! läwiä.
C«rja-cc>ira: catzo coira.
Car,»n-laidun: nautitan niiU

da, joilla on osamasn maasa, sRzf.£.<w,i.
Casivo ja uicro: silla on samll

oikeus cuin pa.ä» melallakin,
C. C.> 17: 5-
ei mahda kengän otta eli an<
da itzcllens kirjoittaa suurem»
data caswoo, cuin cuufi sa»
dan edestä wuodelda, C. C.
9: 6.
taitan paä.-welall tpgö pan»
daa ,C> ( 3. 9: 7.caswo pitä oleman marellu<
m, en«cn cui» paä,wel«>l

päälle
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pnä lie mitan luetan, C. C.
?: 5-
jos ei caswoo luwattu ole,
3.3. 9: 10.

1 sillä on ulosmittauxesa yh-
deucaldainen oikeus pää'wc»

>. lan caicha, U. C. 4: 13.
jos caftvo, sisällclule, cll wno»

ro tacawaarickoon paunan,
euca sen silloin y!öscanda«
liian ptta, U. C. 8: 6.
jos setä Cruunun että maan<
isannl,!! werot maxaumta on,
ukon Cruunulla etu, C. C.
17: 6.caswo ci htta edcmmaxi cuin

~ siihen asti, cvsca welcap^än
. »mailus tacawaaricloon pan-
; din, C. C. 17: 15.,
£«ttc; ; cuinga monda kyynaratä

asuja on wcleapaa jocä wuo»
jwft cattaman, Nak. 3. i¥> ?.

jos wefi tay caton läpitzr,
fijta sacotetan, Siat

n 3. 27: 2.
Law.: yhteincu, jos siellä jon'

gun päälle caratau / Pah.
-.■ 3. 21: 7.jos joen cadulla pora eli

luihca, Pah. 3 21: g.
Hanelmu«: pita pidettämän,
• cöfca maan«rijta, nouset M.

3. ia.:. 1, 2.
• catzelmuxw culuturcsia, M.
.....C. 14: 4.

millä ajalla catzelmuxet tapah-!
■: tuman pita, M. C. M: 2.

jos jomdicumbi tiltiiSfwmon eatzclmuxesia pois, D. 3;
l2: 7. , ,

lnomio pitä julsstettawan
siellä, cuin catzeldu on, O.
C. 24: 8.
Lalnmnnin catzelmMsta/ M.
C. 14.' ;.

Riddari* eatzelmuxesta, O.
3. 25: 10.cosca cuollen ruumis «atze!»daman vita. Pah, 3. ag 6.cumga haawat ptta ratzelda.man, Pah. 3. 39: l.
catzelmuxet maan.-riidvsfa pi».
lä tl!ymlS,'t'r>an sialle we»
dettaman, £). C> 2: 6.

Lanelmu» ? miehet: j«s he Alösratzowat niitittä maat«
huhta < maaxi cuin saätty on,
eli vttawat rnajwa- waiwa,
sians, Raf. C. 14: 3.

Cauppa: Tapuli ja Wlhaisteil»
canpnngeill, C. C. 2.
loucko ia rchcama - caupa»
sta, E. C. 4-
wicrasten caupasta, C. C. 5,
catzv osio. Cauppa'tlrja/
catzo ms£

Caupan hinoa: jvs ei st fa>
ien maxcrttu ole, nijn o»
myyjä »alinllcttu edlistmis
sijnä cuin myyty on, sijhe»
asti että lttitline» seiiomus
päälle-tule, M. C. n; 2.

Kaupan-yhte>-Z: se teh»
ternin, pidcttämän, ja ncot»
taman pttä, €. C. 15.se« etu ja oikeus, C. 3.17:2.cusa yhtl ys - eumpaneita t\u
tau, O. C. i&: 6.

Caupung:, CaupunZin-oikensl
Caupnrgisa on Kämmänn»

.■/ pifciis rilsimmäincn Tuomio»
istuin, £>.:fe\ 1; ;.
toinen on Raajiupa'oikeus/
£>. £.■■l4-
Ca»ft»»s«ll« oikeus tuomitze
pahatcgost«,, joca caupnugin
maalia nhdcln, O.C. 10 19.
huoucsia ja tontista canpun-
gisa, luomiteon st,Caupun»

tzin»
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yin-mkeus, josa he maca-
wat, O. C. 10: 19.
Tapuli-ja Alhaisten»caupun?
gein caupasta , C. C. 2. 1
joca jonaun Caupungin puo>
lestä asian ajanut on, st on
weto-rahasta ja tacauxesta wa.-
pa, O. C. 25: 8.

Camiom: eatzo tacaus.
Carcampaus: fijta on erinäns

saatty/ Pah. £. 24: 11.
wnpamicsten ja heidän mtx-
taistens wlllilla, Da tutki
Tuomari paickacunnasa / ja
Howrätti tuomitze,£).£. 8:2

Cwn&iminen, catzo nainut.
Cocominen: jos miehet coco-

wat itzens yhteen, ja asetta»
wat itzens Enninään Kastya
wastan, Pah C 6: 2.
eli warastaman, Pah C. 41: t.

Coira: jos ehdolla tapetan,
Rak C. 22: 6.
jos hntutetan toisen eläimen
päälle, Rak.C. 22: 8.
sijtä coirasta cuin raiwoxi tul-
lut on, Rak.C, 22: 8.
jos se cuoletta eli »vahingoit-
ta »ougun, Pah. 3 3;
jos coira ihmisten päälle Hu-Nttetan, Pah. 3 33: 2

Zolmas mies: jos asia händä
eli hänen oikeuttans cosse,
cuinga hän mahta, rijta-cum-
pancin rijdau alla, itzens e-
desandaa, O 3. 18
joca on toisen cahn halduunsa ottanut, plta siitä »vaarin
pitämän, nijilcuin omasians,
3, 3. 12: 2
cuinga ff mahta ulosannet-
taa, 3 3 12: 5.jos sen päälle culutus tehty
«n, 3 3 12: 8.
jos calu tuomitan colmanncn

miehen taca, cuinga se ulos-
annetan/ 3. C. 12: 11,
jos se annetan ulos kieldo
wastan, U, C. 8: 7.Contiafti: eatzo wälipuhet.

Copia: catzo uioskirjoitus.
Corwapuusii: cuinga sen et**

stä sacotetan, Pah. C. 35: 3.
Corgo lawatoin: sixi ei mah.-

da luettaa se woitto cuin W
k luwaltisesta caupalia / C.
<c. 9:7, 9-

Corjattu calu, waaeassa eli
häoästä' jos se warastetan,
Pah. <£. 42: 1.
jos se ryöwatan, Pah. €.

i 2i: MK-Costaa: los joeu cosiaa toiselle
tiellä Kirckoo» ja Oikeuteenmennesa, Pah. <£. 18:1.
sowitetun ia sacotetun asia»
päälle, Pah e. 18: 7>
Tuomarin eli ■ Wircamiche»
päälle, Pah. £. 18: 8.

(toto > rauhan ricos: cu»ngasen edestä sacotetan / Pah.
<L, 20: 4, 10.

Coto-warcaudesia, Pah. £.

42: 1.
Cruuiiu: jos sen rahat hnca<

tan, Pah. e. 45: 2.sen etu Lampuodin ja Mlös-
caudomiehcn tykönä, e. <c.
17: 6, 8.cosca Cruunulla on osa asiasa,
asettacon Käst»)nhaldia jon«
gun, joca wircans puolesta las»
nä on, O. c. 10:16.Lue. 25:5,

kruunun mercki: jrs sijhcn ca*
luun,'tze mielisesti cajotan cmn
merkitty on, eli jos <Lxmv
NIIN merfi luwattomasti ptöo»
fan/'H. (E. 8: 8.

Crmmun - talo : rijdasta l)ti*
bän walilläns, D. C 10:16.
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Crunnun i uvvl«: ei mahda

tukittaa, Rak. C. 17: 4.
pila oleman culmas o.fa wc-

. desiä, Rak. C. 20- ;.

Citurnurt i wondi: pitä huo-
neet catzeleman perindi <ja
kruunun »maalla, Rak. C.
27: 1.
mahta ulosinilata eaxikpm:
mcnda talaria, tuomion jal«
ken, U. £. 1: ;.
pitä w aarin sen ylitze pitä-
man, että talwi«tic wijtolc--
tav., Rak. c. 25: 7..
jjiinSi facko > rahat ulosmitta--
mau, O. £ 2; 8.
ja Kihlaeunnan Käräjäsä las-

ra oleman, O, <T. 2: 5.
rlnjn mrös Lalmanuin Kara--

i&(h, D. <L. y.z.
tw\ct hänen päallcns cannet-
taman pitä, omantahtoiscn
päälle.panon tähden, O. t.
10: 27.
catzo J)!öscandomies.

Cunaea, <Zuhti s kirja: silla
pitä näytcttämän, ctta wero
on maxettu, M. c. 17: 2.
cnutqa wclca wclcaa wastan
cuitatan, U. £. 4: 7.

<sulcu-laiea: eatzo cala>wess.
<E ula tu s Vikeudenkaytnisen:

cuinga se annctan Cuningan
Kastynhaldian tykönä, U.€.
3: 1.
mahta se pitä, joea Eri-M
våiath an», O. <T. 4: 2. <
pitä sex mafaman joca osia»
cadotta, O. <T. 21: ;. <«osea jen päälle pitä ylöspä-
«o au!'cllaman, eli jos se
suusanalla anotan, £).£. 21:1.
cojell se toineutoistans wastan
euitatan, O. C. iv. 4.
siitä tuomita» ynnä p(ta<<l-'
sian canM, O. c. 24: j.

i stn edestä pannan tacans H»>y,
lätisz, O. C. 26: I.

> jus jocu on eroittamit se,
caiwatarens erittäin, n*jn
tuomitan siitä sijua D-.fcudc.*

i \a joca pakastan tuominnut
on, O. <£. 10: 12.

CummiiK'lahja: sen etn, c.
<L. 17: 2.

Cunniatom: ci «ahda trdisia,
O. <r. 17: 7.
jos imi cnnnialda po:'s.-w»<
mitan, andac?n Oikeus fijfi

'ticdon <snningan Käffyichal»
dialle, O. <l. 24: 1;.

(Eitmngas: jos jocu hapiällW
sti puhu Cunixgasta wasta»,
Pah. C. 5: 1.
sijta, jyca tahto Z)ri,!,'aldaist»

edesauttaa, Pah.<r. 4: z. •
taita fävFcrt tuomion joca on
saanut laillisen woiman', O.
<L. ?i.
cuinga kuningas mahta
Howratin tuomion ylilzw
catzoa, O. <T. )o.
juouittelemisct ja ricoret itzl
Cuninyasta wasi.m, tule How»
ratin tuomita, £). 5. 8: 2.
jos Cuningasta ctzitän ntjfjl
asioisa cuin josacusa luonuo-
isiuimcsa »löiotcttaman pila,
O. <T. 30: 21.

cluningan Rästynhaldi»: ca<
tzo Kästynh.:ldia.

raxha: catzo fortea»
paa ja tappeja.

Cttritr» taita isandä pa!colli>
stans, C, €. 14: 5.
jos lapsi luritetun wauhem-
mildans, nijn tv& hän aio»
le,
lapset pitä wannomlscn tähden
curitettaman, Pah. £. 3:2.
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tlluloan: jos joen tuomita»
cuin ei etuiltu ole, O. <£.

25: 22.

Cuulufiiltnv.nm suusanaloa:
myödlnannctan ri,ta>wcln!!e,
ja euinga se sacotetan joen t>
stctKinnä pois on, kosta han
tngksanottu o» läsnä oleman,
»iin «yKs eitä se cuin silloin
ylöktiriottciflN , phå xi\ta<
eumpanei» etuja ylösluctla»
man, O. C. 14: 6.

£uu(imis: cninga naimisen ta-
pahtunmn pitä/ N. <£. 7: i.
costa wclcapään pttiånmafyta
(miliitcitufl, N. €... g: 14.
K i;. r>,j ä n uloscuulutuxcsta,
O, <r

- 2: 2.
st cuin löytän pitä ylöscuu«
l!!tctta'!,a«, Pah. C. 4?: 1.
jos ei st tapahdu/ Pah. C.
48: 5-
«yo Z)loscuu!utus.

ElatUZ: cuinga se naul!tze,!Vca
<£. 1: 3.

tijnni»paunun wclcapään el*
turesta, 11. C. 8: »;.

lasten cLttuxesia ja
wattalnWa/ cofca awioslci,
ssyn cro tapahtii/ N. €.13:3.
nijdcn, cuin salawnuieudcsa,
huorudcsa cli pplroi»sa, sMytetan, Per. <T. 8: 7.
Ujlcn e!atuxeff«, cofca äiti
wllilgcudesa lstu, Rang. €,

1: 4.
<3licko-tarha Cuningan: lu»

tvatyiu wiljclemys siellä,
Rat. cc. 10: 5.
jos hedclmätäcandawaisct
puut siellä hacatan, Rat. €.

13: 2.

Eläin: jos sc löytän toisen pel<
losa ja ni,t»sa, Rak. <£.. 9: i.
rildcllän, jos st on laillisesti
fiftlle > otettu, Rat. <L. 9: 2.
jos eläin/ cuin kijnni.-otettu
on, poisotctan, Rak. £. 9:4.
päästetän ehdolla toisen pcl-
doon cli nijttuuN/ Rat. C.
9: 6.
>os pahancltinen eli hillima»
töin clain fefe wahingota /

Rak. £. 9: 8-.
eläin e!i carja ci pi>a toisen
lait n me sa paimcucttamaN/
Rak. £. n: i.
jos toisen eläin Inidän/ nijn
että se cnole, Rat. €. 22:1.
jos st ehdolla haawoitetan,
Rak. £. 22: 2.
tapaturmasta tapeta»/ Ral.
<£.. 22: ;.
sijtä / ma palcan edestä pa-
vane cläindä eli suonda u
ste, Rak. C. 22: 4.
jos eläimellä on tarttuw»
tauti/ Rat. C. 22:5.

2 jos

i3.
Kdeshuuto c!i :

2s,»cu on eftetäinnä pois,
costa-ijan 211 a = oifcttt>dba e<
deshuulM, O- <£ il,: 2.
jos hän t!! silloin pois
lllinävn-oilcndcsta, tii mk*
walmilanlaloluna, O. £.

14 r 2.

Mchmidon - cVa Kamina»
tim oifct!*cf<C» O <c. 14:2.
josZ öehli.Ul> Raastuwasa lof*
min! <d n, O. £. 25: !2.

Ulöehuudo» > aica Raastupa»
»itcudesa Tnckhulmisa/ £>. <£.

25: 14. .

samasta ajasta Howrätisä, »acusca se snlla laiminlyödä»/
O. <?. 27: 2,5.

Vhtollinen: catzo HERran
Ehcollinctz»

X 2.
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joS eläin cuolctta toisen c>
I.iiractt/ Rak. C. 22: 7.saa wahingo toisen kelwotto-
man sillan cautta/ Rat. £.

25: 13.
jos pahanelkinen eläin haa-
mitta eli tappa ihmisen,
Pah. <£. 33: i.
jos wuorolle pandu eläin tan-
tijn cuole, Rak. £. 12: 2.
jos Min löytän, Pah. £.

48: 3.
jos ft warastctan ulcona kc-
dolla, Pab. £. 43: 1.
cnsllcn eläimen pitä pakolli-sen maahan caiwaman cli nyl-
kemän, Rak. C. 22: 5.

Ero kihlauxen: catzo kihlausja kihlata.
Ero awiosrast^sa: cosca st

tapahtu, ja cuinga lapset
silloin caswatettaman pitä,
N. €. 13.cosca ero wuotehcsta ia leiwa-
stä tapahtu, N. <r. 14.

i&fi*mies; jos hän tapctan,
Pah, £, 15: 5.
lnödän, nimitellän, härisietanelisolwaistan,

Esipuhe: ennen awioskastyä,
pitä sisalle-tiljoitcttaman, N.
£, 8:,.
jos ne tehdan ulcomaalla,
N. C, 8:2, 3.Esteet: mitkä owat lailliset,
O. £. 12: 1.
ne pitä poisolewa'selda pe-
lilliselda osotettaman, Per.<L. 15: 4,5, 6.
jos Tuomarilla on esteitä,
O. <C. 1.10.
jos welca tehdan epäildawä-
xi, U. <L. 2: 5.
esteistä awioskassyä wasta»,
N. £. 7: 3.Xwmaxia waftan, O. <£. 13:1.

jos Tuomari sändyttömasii
hyljatan/ O. C. 13: 2.
jos estct on laillinen Tuoma-ria wastan, O.C 13: 3,4,jos Lautamies hyljätä», O.
£. I?: 4.
esteistä todistajaa wastan, O.
C 17: 7.
jos Waldac»nnan Neuwonan-
dajata tahdota» nosta ilman
pcvustusta, O. £. 30: 14.cli sen cuin asian Cuningan ty-
tönä cdeswetä,•-£). £.30:14.esteistä perinyöfä, Per. €. 14.
ja ulosmittaus -asioija, U.
C 2:5.

Em: welcamicsten ennen toi<
nentoisians, €. <r. 17. ,

Eni-osa: sen jälken.-eläwäisen
puolijvN/ N. C. 17: I.
otetan ensin ulos perinnön-
jaosa. Per. <r. 12: 3.

Execuciont: catzo ulosmittaus.
ExpenfiC; catzo culutuxet.

s>
Fifcalt: catzo asianaiaja.
Faltstäri: catzu parandaja.

H.
-Haastaa, -Haasto: cuinga se »i

ltzsyandaman ja annettaman
pitä/ O. £. ii: i.
haasiosta suusanalla, O. £.
ii: 2.

ustambain päälle vhdcsä >asamasa asmsa, O. 6. n: 3.
minga aian Dlla se maht»waftajalle toimittttaa, O. C.
n: 4, 5-cosca ja cuinga waftaucutzu<mus tapahtuman pitä, O.
C. ii! 6.
cuinga se pitä wastajalle tou
mitetlaman, O. C. iv. i-

luinga
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cuinga cnoHett perilliset t)an>
stcttaman pitä, O. C. n: 8-
haasiosta julkisen ylöslyömi»
sen cautta, O. C. n: 4-
haastettaa mahta mies , co<
sta hän waimonfa ylönanda,
N, 3. i;: 4.'
eli lähte pois hänen tyköns/
N. S. i;: 6.
julkisen ylöslyimän cautta
cutzutan wclcamiehet sisälle,
näyttämän oikcudensa welca>
pään omaisuteen, C.C. 16:1.
Lalmannin-oikeuteen ei haa.-
stcta, O. C. 25: 1.
jos ei haastoa totella/ O. C.
12: ;.

jos jocu haawoitctancaswoon eli «aulaan, Pah.
E. ,4: l- -

M-sormet eli warpat pois.-
lyödau, Pah. C. 34: 2.
cuinga liha < haawoista saco>
tetan, Pah. <t. 35: 1.

wähemmifta haawoista, Pah.
C. 35: 2.
cuinga lapstnkäinen haa<
woittamiscsta sacotetan/ Pah.
C. ;.?: l.

,

haawoittamisesta tapaturma-
sta, Pah. C. 38: 1.
cuinga pita catzelda-

• mau ja holhottaman, Pah.
€. 39: 1.
jos haawoitettu avole, Pah.
C. 39: 2.
caikisa haawoittamisen asioi»
ia, maxetan parandajanpalc-
ta, este, culutus, ja kiwun
ja särkemisen edestä, Pah.
C. 39: 4-jos st haawoitetan zoca ei
taida itzians warjella, Pah.
C. 12: 2.

tJa<vi;ntfo; catzo laiwamiehet.

-Halco-pnita: jos toisen metzisä
hacatan, Rak. C. 10: 5.
jos jacamattomasta metzastä
myydän, Rak. C. 10: l.
jos warastctan, Pah. C.40:5.

-Harhaileminen Oikeudenkavmi-
sifa, catzo Oikeudenkäyminen.

-Haucutclla: jos waimo
sä tykö haucutellan, elj tytär
wanhembittens, Pah.C. 22:5.
jos lapji.- ikäinen haucutellan
«arastamaan, Pah. C. 4*: 2.
jos jocu sano että hän on
haucuteldu eli pacotettu an»
damaan welcakirjoituxen ulos,
N. C. 4- ;-

haureuden edeZanttamistssH:
cuinga se rangaistan, Pah.
C. 57-

-Hantaminen: mikä etu ja oi«
keus hautamiscn custannuxel»
Ia on, C. ss. 17: 4.
niiden hantamisesta cnin wan»
geudcsa cuolcwat, Rang. €.
2: i.
ja heidän jotta mestat an,
Rang. C. ;: ?.

eli nijden cuin acki-rijdasa
toinentoisens tappamat, Pah.
C. 24: 10.
hauen, enin itzens furma,.
Pah. C. 1;.

-Hedelmä: catzo puutarha.
-Hedelmata candawaiset puut,

catzo puu.
-Heimolaisuug: cuinga se lue»
"tan, N. C. 2: 8.

cohdastans alas > ja ylösaftu-
wäsa heinlolaisudesa on as
wioskasty lieltty, N.C-2:4.
misa siwu > heimolaisudcsa se
tieltty on, N. C. 2: 5.
cli toisesa heimolaisudcsa,
N.C. 2: 6.
cuinga salawuotcuden tähden

; heimolai»
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heimolaisudcsa ssckoa wcde-
tän, Pah. S. 59 : 7,8/ 9*
mikä hcimoiaffuus Tuomarin-
istuimesta esto, O C. 1;: 1.
ja todiMan todistamasta ,

O. €. 17: 7.«Heinä: catzo rehu.
.Heinää: jos tiwi cli cangi hei,

tetän sinne josa ihmisia cbc-
sä o», että joen saa sijta eno.-
leman, Pah. C, 28: 1.
jos senealdaista fiisuc heite-
fan , josa st tarahtna mahta,
ja: joeU cuitengin sijtä saa
«««ltman, Pah. C. 2,9: 2.
jos kiwi eli tango toisen huoneseen heitetän/ Pah. C- 2a: 6.

hengen-asia: pita il-
man wijwytystz Oikeudcs e<
desannettsman, Rang, C. 1: l.

ne asiat, jotta hengeä cosse-
wat, pitä Howrätilda fttflft-
taa siftlle.'lähctettämän, O.
G. 25: 5.
itzens smmajasia, Pah. C. 13.
jos jocu taita sen hengen pe-
lasta, cuin ilzens hirttänyt
vn. Pah. C. l;: 2.
Tuomion täyttämisestä' hen-
gen asioisa, Rang. C. ;.

herneitä: jos pellolda warastc-
ta», Pah. C. 40: 5-

»HNRran Ehtollinen: jos i>
cu juowuxisa eli ripittämätä
mene HERran Ehtollisclle,
eli sitten euin hän Papilda
»n waroitettu sielda itzens
pois pitämän, Pah. C. ;: 5.

ftn pitä wieraften'
holhojan pitämän/ Rak. C-
-28: 4-
jos kyyti- hewoinen pahasti
mcnetetän, Rak. 6. 28: il.
eninga suuri paino mahta
yhden hcwoiftn perän panda-
man, Rak. C. 28: t}.

hcw«'scn«caupasa pitä coetus»
aica oleman, C. C. i: 4.

. nijsia, e uin hcwoistcn canfja
cauppa tckcwät, CC 6: 4.jos hcwuiucn nautitun laina,
mata cli wuoromata, Pah.
C. 4;: ;-
jos tcdolla warastcta»/ Pah.
C. 4',: l.

-Hfrsin: jos myndän iacamatt».
masta metzM/ Rat.C 10:1.
j»s muiden tilnxilla harata»,

JRal C. 10: 5.
jos lampuodi myy ilman lu»
wata, R«t. C. 10: 7.

-Hirsi-pUft: sijhtl! hirtttän wa»
r«s, joro se on l»ics cli
iiv.imo, Pah. C. 40: ;.

Holli ,Hyyti, Rat. C. 2g: 5.
Hofpitr.it: catzowaiwafi.n huone.
-Hohuk caizo mieli-puoli.
-H«wrätn: milka asiat sen tu»«

»uttawaxi ennornattam to
le, O. C. 8: 2.
cuingl, Oiteudcnkaymiscn •• a-
siat siellä paähan taptetan,
O. C. 27.scn tuomiota wasian taitan
Cckiingasta hactt<t, O. C.
?o: 1.

misa asioisa Sfla-oikciirct pitH
HVwrättijn lahcctaman t»t<
kinnons ja tuomions/ O. C.
25: 5.jos Howratin Tuomionha!'
diat laiminlyöwät Olkenden»
kumisen < päiwan, O. C. 9:4»

-Humalista: cuinga istutctla<
man ja woimasa pidcttamall
pitä, Rat. C. ?.

jos siclda warastetan, P«h.
C. 4°: 5-

-Huomen- lahja: ptta ennen
wihkimisiä luwattama»/ N.
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pitä miehen osasta ulosotet»
laman, N, C. y: ;.

, luinga pal!on huunicnlahjaxi
taitan anncttaa, N. E. 9: 4.
joi ei huomenlahja luwattu
ole, N. s. 9: 7-
ricotan h n orude n lautta,
R. C. iy. '.

sen otta »vaimon perilliset,
colca mies tappa waimons,
Per C. 6: ;.

juonenzczqdmusi pila joca
"e 0,1 mas wuosi pidettalna»,

Siat. C. 27; 1.
ptbetan ennen cuin talonpoi-
<a po-s.-si rtä, Rak. 3.27:7.
cuinga wapanmiehen talon-
pojan canpa pidetä», Rat.
6. 27: 8.
jos ei slihcn tydyta, Rak.
C. 27: 9.
catzo rakennus.

•juonet: pila talonpojan rootV
maja pitämän ja rakeilta*
man, Rak. C. 2.

»Vähemmällä maalia taita o!<
la wähcmmät huonet, Nak.
C. 27: ;.
jos iftndä iouduis huonetto-
iiia.ri, M. C, ib: 15.
jos ci silla jonqa tykönä m
losnMaus tapahtu, ole muu-
ta huonetta tygö käytäwä»
ta, U. C. 5: 8.
jos isanda l»pa huonen para»
ta, M ei sitä tee, M. C. ib: 12.
luinga se caupungisa ylössa-
«ottaman pitä, M. k» ib:
n f h-
cgtzo Mteiset huonet.

Huonen-lvuouo: cosca se ma>
Nttaman pita, M. C. 17: 5.sen etu, C. C. 17: 5.
wacuuturexi sen cdesta taita
«a!» pidtttäii, U. C. 8: u.

«Ii maja »mies ftjnnt pidel»
taa, u. C. 8: «.

cusa rijdat huoiie-wuorosta «*

lösotettaman pitä, O. C. 6: u
-Huoruus: yhdenkertaisesta huo»

rudcsta, ensimmäisen kerran/
Pah.C.
luisen, c«lmanncn ja neljällL
ncn kernin, Pah. 3. 55: ;.sen canjja, «uin lihlattll »n*
Pah. C. W 2.
\ai \t lcte yxikertaistn hu«»
ruuden, joca on kärsinyt ran»
sisistuxcn salawnotcudcn eb<*
siä, Pch. C. 55: 4-
cahdcnker.aiicsta
Pah. C, 56: i.
huoruuden tähden mahtaa»
wioskasty eroittttaa, N. C.
13 : i.

»acoista yhdenkertaisen huo»
ruuden edestä uttacon le syy,
löin puoliso asianomaisen oi»
tcudcn, Pah. C. 55: 5.
jos nainut nues syytetan n<u*
mzttomalda waimo ■■ ihmisel»
dä, yhdenkertaisen huoruudex
tähde», Pah. C. 55: 1.

-Huhtaa polnaa: pcllosa, »ii<»«sa ja syittöhaasa, mahta jo»
eaincn polttaa
mctzaa, Rak. C. 14: 1.
cuinga se ulcona aidalla mol)*
ta tapahtua, Ras. E. 14: 2.
wapalla maalla mahta isanda
itze huhtaa poltta, Nat. C.
'4-'4-
mitä >cn piti waarin-otta»
ma», joca tahto huhtaa pott*
taa, Rak. C. 15: 1.

catzo Mtcys.
■Htrnt»: joi nouse rastaasta rh,

copesta, nijn pila Eri-käräjH
pidettamän, O. C. 4- l.
jos paha jattouK» toisesta in»

4 listctan,X4
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lisietan, ilkiasta aicomuxesia.
Pah. £.60: 4,

>-,; yawäistys'kirjasta, joca coffe
toisen hywään nimeen ja sa-
«omaan, Pah. C. 60: 5.se, cuin sanoman on ulosle-
wittänyt ricosasioisa, ei mah-
da wdistaa, O. C. ,17: 7.

: jos se kirjoi.-
, tctan ja julistetan, Pah. C.

60: 5.
siitä tuomitan siellä, cufa se
edesannctan, O. C. 10: 23.

rnicbct: jos asia on ly-
kätty heilda rattastawaxi, U.
C. 4: 15.
catz» lascut.

I.
lacaa: joca tahto jacaa kylän

jacamattomia tiluxi»/ elzikönOikeudclda maa, Rak. C.
10: 4.
cofca paäkylan miehet jaca--
wat mctzän ja taca/ maan,
nalttitcon myös unsi kylä o>sans, Rak. C. 19: 4.lacamatoin: kylän keto ja ti;
luxet, cuinga nautitan, Rak.
C. 10.
perillisistä, jacamattomaft pc>
fäfa, Per. C n.

Jahn, lahti-räfk^a: pita caic-
kein totteleman, Rak, C. 23:2.
cutca sen edestä wapahdetut
owat,,Rakl C. 23: 2.
jos jahti'kaffy laiminlyödä»,
Rak. C. 23: 3.

<£imina,atn Inwat-
lomasta wiljcllyxcstä siellä,
Rak. C. 10: 5.
jos hedelmätä > candawaifet
puut srllä hacatan, Rak. C.
13: 2.

lahli-palwelfa: pitä pyytämän
, ulosjuurittaa pojat/ Men ai-

cflfltt cufit wahinqolliset elawät
poikiwat, Ras. E. 23: 6.
pitä tuleman metzan<culoon,
Ras. C. 15: 6.
nijn myös llltzella ne puut,
euin yhtcpxisä hacatan, Rak.
C. 13: 4.

Istlca-polcn: catz» tie.
Icrwi: jos toinen syöstan cli

lykatan jerwecn eli wirtaan,
Pah. C. 24: 7.
catzu ca!a«-wesi.

Ilma:n ,'alken!, pfta fylä la<
stcttaman, Rak. C., i: i.
ellei caicki maan «isännät suo»
stu/ ei mahda ky!ä haiotet,
taa, joen oikein ilmain jäl-
ken lastettn on, Rak. C. 1-4.

Imct»a,ä: jos hän pane lapsi!»
caisen wicrecns wuotcllen,
Pah. C. 30: 2.

tmmifllont", cli Anccki: cuinga
se wcicamicheNe annetan kt'jn>
diaän rmaisateen , U. C. 5:5.
Anccki taitan haettaa pantiin,
jocft kirjallisesti pandll on,
U. C. 5- 6.

lohto-rvalkeita: jos ei nijtä
ylöspidetä/ Pah C. 21: 2;

yttaimn calu: taita Ma^n-
lain jälken poisannettaa,
Per. C. 17: 4. •

pitä arwattaman silloin eo<
sea ulosmittaus tapahtu, 11.
C. y. 3.
cninga irtain pantti mahta
myytawaxi käydä, C. <&. 10:2.

yttain luoto: olcon hänen/

joca sen ln.aahans kijnnittä,
M. C. 12: 4.

Ifmda: jostapctan, clihosiltan
ja lyödän/ Pah. C. 15: 1,2.
nimitcllän, Pah, C. 15: 3.■ ylöncatzc sanoista eli käytöxista
isändä wastaN/ Pah. C. 15: 4-

jos
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jos «sandä macaa palc«,pip
cans, Pah. C. 5;: 4.

Jsändain canelmus: cmnga ft
pidetä», M. C. 14: i.

Jfiunoo,carran<?: catzo Säteri. ;
Jyens<urmaj«sta: Tuomari

pitä coettcleman jos hän tah<
dollans on itzens hucannut,
elt jos se paän-hucoudesa ta»
paht«nut on, Pah. C 1$: 1.cosca sen ruumis mahta te<
loittajalda metzään wietaa, e<
li muilda ihmifildä haudat-
taa, Pah. C. 1;: l.
jos ei tietä cuinga ft cnollut ■huckunut on, Pah. C. 1 j:;.
jos se enin itzens hucata tah< -
to, ei saa siitä cuolcmata,
Pah. C. i;: 4
jos joeu taita hänen hengens
pelasta, Pah. C. 13: 2.

>lmif?a sisu-toista, Pah. C. 12.
Jumalan, palwellug: jos se

ylöncatzotan, Pah. C. ;: 3.
ei mahda matca aljetta, en<
uen min Jumalan'palwellus
on lopetettu, Pah. C. 3: 8. :
jos rocitzi wedatän eli miecka
paljastetan Jumalan - palwcl<
luxcn alla, Pah. C. 18: 3.
nyhki eli Imi toista, toru jg
riitele Jumalan > palnnlluxcn
alla, Pah C. 18 4.yuoniuåctnus t Cnnmgasta cli
Walbacunda wastan, Pah.
C. 4: t.
jos tictan ctta petollisia juoma
hancteisa on, Pah. C.4:3, 4.

Juopunut: jos se itzens kihla,
N. C. 4: ?-

jos jocu tule juowutisa Kirc<
koon, Pah. ss. 3: 4.mene juowunsa HERran

Pah. C. 3: 5.Jutut ttrjallisetl eninga ■ ne

Oltcudenkäylnisen - asioisa pii
tå walmistettaman, ja rijfa*
wclj«llcn uimttMitamm, O.
5. 22,

Jäsen: jos kambnri tule, yön
ja wuodcn ssftllcl, sittt cuii»
jecu haawoitettu on, Pah.C. Zy: Z.jos toinen wnsswallalla kijn,
«i,otetan, ja silmät nloixa
witän eli jäsen häneidä pois"
leicatan, Pah. C. 12: j.

R.
Relwotol», awioskälZyyn, N.

C. lj: 8.
Hettu, catzo wahingollistt ela,«

wat.
Rieloo: lähtemästä paickacuN'

nasta, U. C. B:ta, n.
kiellon alle myytamästa cli
hajuttttamasia, taita Myös
tijndia ja irtain calu pam
daa, U. C. 8: 6.
kiellon > ricos, U. k. l: y
lucu 8: 7-

Kihlata, RihlftU^: NliNga st
tapahtuman pita, N.C.;: u
jos muu kihla cuin vltia
naittaja, N. f. ;.- ;.
jos natttaja tshla pijgn rah»dclle, NC>;: 4.
jes se fffjföfan enin ennm
on kshiattu, N. 3. ;: y

'jos mies kihla itzcllens caxifN.C. $: «.

eli tietämatans stn cui» en-
«en kihlattu sn, NC.j: 6.sen, jota l)att langouden \Mt
dm et saa naida, NE.U6.jos jocu jnowurisa itzens f?(j*
laa eli petott!la siihea wie.
tcftit) on, N, C. 4: ?! ■'

vn siihen waaViMI.N.E, 4:1»
ek petetty, 11. 4: G>> .'

5 ' ■ j'<
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350 Registeri.
jos molemmilla o» syy kih.
lauxcn eroon, N.,C, 3.: 7.
jos mies inacaa, morsiam-mens, N. C. 3: 9.
andawat loincntoiftllcns lah-
joja, ja jombicllmbi cuolc,
N. 3. 3: 8. ,
jos nainen maatan awioskä'
siyn ■■ lupuuxclla, 3?. g. 3:10.zos, mies carcaa morsiamcnstv/b ■, jonaa,hän , maannut
on f 9f., C. 3: 11. ,
jos tihlacumpancitla on tart<
tuwainen taM, N. C. 4:2..jos jombicnmdi un salawuo.-
tendella rickonnt, N. C. 4:3.
jos kihlacumpanit tahtomat

' mtåt N. C. 4: 4-
jos wiha nouse heidän ma*

jos m«s,-.laine , llzewa!dai!>
fff. morsiamcns tykö, N. C.
A' 8>
jos waims wiMmisen ja!ken
tule si,hcn sidotUri, että loi-
nen ennen kihlausta on hä<

, nen maannut, N. C. 13: 7.
kihlacnmpanit ci pidä ennen
wihkimistä muuttaman itzens
yhteen asuman, N. C. 12:3.

,
.jos.jocu itzens kirjallisesti

"lihla, N. E. 3: 2.
, lihallisesta sccannnxcsta kih-

laurcsa, Pah. C. 54.jos naihut mies macaa toi.-
' fcn maatun morsiamen, Pah.C. 56:2.
l°s kihlattu teke vhdenkertai-

, sen huorudcn, Pah. C. 55:2.jos morsian' mäkisin pois»
, wiedm,, Pah. C. 22: 3.cusa ttyhuä, viita xakafla>åioiipitä, O. C. 10: 8.
Kibläcunda: cuinga kihlacun-

ncm - catzilmuZ pidetan, M.
l4: 1.

kihlacunda trefä sacksa sala.
taposta / Pah. C. 27: i.

I jocMc'a kihlacminasa pilp
tan O. C. 2: 1.

•fijjlflcnnnan , arcusa- l:thtfa
yamaint ja sinetti / O. E.
2: 7.
cuinga kihlacnnnan - osa 0
coisa jacta»/ O, Cf. 32: 3.
onnga riidat k hlacundai!! fa&<

. lillu ralcaistan, §l. C. 14:5,
Rihlacunnan * Tuomari: cnsa

ja cosca hancn pitä, Käräiti
pitämän, O, C. 2: l.

misa järjcstyxcsa hän asiat e»
feguij-otta, O. £• 2: z.
p'tä tilhi tekemän hhlaenti,
nan osasta O,
<£. 2: 7.
ja turmion nlosandaman, en,
iKN-ann hai, Käräjastä W<
tä, cosca se auof«n, O. €.

24: 5-
pua ucuwoman Lautamichij
asioista,,O. <£. 23: 2.

tehkö n Salmaninne tiettawi'
li ne asiat, joisa wedottu
VN, Ö. C. 25: 6.
pitä Cuningan Kässynhaldia!-
Ie ilmoittaman, cosca kijn»
dia,oma!sus ylöscuulutetan/
josta Cluunulle wcro lange,
O. £. 2: 4.Kihiacunnan < Tuomarin im
mio-liljasta, O. <L. 2: 6.

Rihlacnnnan - n? oudi: CflljD
CI!!UNUN<WOUdi.

Riouttaa, waiwata: ei
mahda ketä n funnuffurecs
kidutettaa ja waiwattaa, O.
€. 17: 37.
zossetapahtu, tyaf).<l. 20: S.

Rijnnc^kirja: ulosannetan sitte
cuin on tapahtu»
nct, M. C. 4:1, 2.

Pitä



pita tnomio-kirjan sisälle tti;
joitcttaman/>M. €. 4: 2.
ei anneca ulos/ ennen enin
päälle'puhen ylitze tnomittn
en/ M. (Ei 5:8.
jos kijnne, kirja cadotetan,
M.■'&.•%: iö.
sijnä pitä nimitcttämlio ton-
tin pituus ja leweys cau»
punaift/ M. £. 4: 2.

tivinipithnififia, catzo taea-
waaricko.

RimMisit: jos Ne
Rak. (E. 21: 2.
josne lönt>m eli hncutellan toi<
sen tftlivilda/ PahiC 48:4.
jos mättiäis'pcitzas njaräfb
taN/ Pah. Cl 43: 2.

Kircko: sinnä ja sielda pitä \o>
caisella rauha oleman, Pah.
<E. il ' '
jos joen siellä I,'v, «yhki >-l
ly» toista, rijtelc, cli iveU
weitzen,/ pallasta inieeau,
Pah. C. 18. ;

, caickeili pitä Kirckoa talini■ bdmai ja ylöspitaman/ Rak.
<T. 26: 1.
mikä etu Kircolla on weleans
nlossaamiseen edesftisojalda /

<T. €. 17: 8-
jos jocu lyödän Kircko t l»i,
dasa, Pah. £. 18: 5-
Kircko . warcaudcsta, Pah.
€. 46.jos jocu tule juowuxisa Kirc<
koon / Pah. C. 3: 4.
sorinasta sieliz, Pah. <5.3:4.

Rirsa: jos toisen kirja awatiln,
ja mitä sijnä kirjoitettu on.'
ltlochajotetan/ Pah. C. 8:4.'KijnNe'kirja, cuinga se an- :
netan maalla ja caupungift,
M. <Z. 4:1, 2.
canppa.kirja fitå Oikeuden e>
desä nävtettaman/ M. <T. 4:1.

?kegisserl. 531'
sen jalken mle le myytty
maa taeaisin lunastcttawaxi
pmcundaan, SD?. <E. 5: i.
ei mahda cMiiwttttaa pe-
rindö * lunastajalda/ ilman
ehdota/ M. <I. 5: 9.
firja ja taystwalda pitt l)H<
neliä oleman , >oca myy cli

' pantfti ° toisen miehenmaan, M. C. 10: 1.

'Ririat,R:r,oitustm<walhetus:
cuinga se mahta Cuningan
KässylchakdiM tnfonä tapah-
tua / 11. €. 2: 1.

KHlacumian ,;% aln, a n nin>
KannnäriN',' \a Racstupa vi»
ttudcft !u',fa mahcmmia eau<
p«ngeisa> O. C. H'- »•

Nl ing(f r ijfS i welic in f n juu-
ret tchsämän pitil / O. C.
14 j £

tv. joi ustcn- waihc!lixcsia Raa-
sinpa,.- olleudeft/ nijsä sun»
rcmm sa cauplingcisa, O. e.

' 25: rt.
Howrätisä, 0: <T. 27: 2, 4.
sinna pitä ea'ckl
jat cahdenfcrtaisesti fifatfe-
annettaman/ 0.6. 27: §.■
joca, kirjoituren on ■fjftffä*
nyt/ pila nimcns nijdcu ale

j paneman-/ D.&. 15:10.
, sijtä, ,oca petosta tdc, eli

waärlnkäyttä toisen firjoitu-
xet/ Pah. <E. 8-
Pää.-firjat pita'Olkendesa 0*
sotettaman / cosca nijn waa»
ditan / O. C. itz: 4.jos jocu filjoitta Oikeuden
edesa, sitä ciiin' hän tietä ei
toden oleman / O. 6. 14: 8-

2tfrous: Inmalan '< palwellurcn
alla, istuwan Oikeuden ede<
ja, eoeonxisa, ja yhteisillä
laduilla/ Pah. 6. }: l.



Regisseri.
jos joeu kiro picaisudcsta c<
li malttamattomndcsta, Pch.
C- ;: 1. ,
joö lapsi.-ikaincn kiro, Pah.
3. 3: 2.
jos joeu wannomisten ulos»
puhk-e C,iuii»g!'n Käsiy!>hal<
dian tykönä, U, 3- 1: 6.

Vylä; cuinga st uudesta rake< >
tan, Rak, S. 1: 1.

Rat, <£. }.
tylan itämättömät tiluxet,
cumga ne nautitan, Rat.
10: l.

2->)'mmenesten aitta: keneldä st
ra ket ta ma n pilä,Rak. C.
26:5.

A^tiniä: jos matkamies Hä>n en 'syyns cautta tule lrMy-
Uuni , Rak. S. 28: 7.
jos hän warafta mateamie-
heldä, Ral..C- 28: 12.
ivarasta fi\th' cuin hänen tai»
tcns annettu on, Pah. C.
42:;.
catzo wicrasten hylhoja.

Rioen lammeni vicä tapah-
tuman ennen e uin kiinne kir-
ja caupungisa, nlosannelqn,
M. C. 4: £

Kammarin oittuai mitkä a»
siat siellä tuomican,-£>.£•
5: l, 2.cosca st on tuomion woipa,
O. <T. 2;:,!.
tuiuga sinne haastctan, O,
3. n: S
ylös huudon a>ca, O. C.

Raraja: cosca ja tufa kihla-
cunnan käräjä pitä pidettä-
män, O. 3. 2: 1.
cuinqa cuulutctlanian P>tä<
9. C. 2: 2.
misä järjestyxesä asiat edes o-
tettaman pila, O. 3. 2: ;.

xosta erikärajä eli walikära,

ja mahta yiMtåå , O. C> 4.Lalmannin taraiästa, catzo
LallNanin'.

Rgrö,i huonet: pitä joca kih,
lacunnan ralendaman, Rak.
C. 26: 4.siellä pitä mvös wangihuone
oleman, Rak. 3. 26: 4.

&«ft: jos ,'ocu kätens eli ftV
joiturenskiclda, U.3- 4; 2.
tafilirjottuxet ia iniint tm
matut, io§ ne wäaräxi Kh<
da n, Pah. E. 8:2: 3.
Catzo tirjoituxia.

V,äsittria: marettawaxi pandl»
fillcn iol!a st on / cumga se
ulosmitata»,.ll. 3." 4: 4.
jos st wäaräxi tehdäi, cli

, ncki rcwitän, Pah, S. 8:3,
<elkiän ia kicldamättömä!!
päälle, pitä ulosmittaus stu<
rainan, U. 3. 4: 2.

ios st ,'ätttan'toiselle, U. 3.
4:, s.
jos jocli kicldä ttsikirjans fe
li.fåuns, catz» kasi.

X\fl{'!fVr omn;s: jos pn myy eli
paiimn pane stn enin hänelle
leht.nvan annctan, C. C. 12:
n.
tckc jotakin pctollistxi/ 3. C.
i-9-pane toisen merkin oman
tyons päälle/ C, <£ 1: n.

' jos hän tchlo canppamichcfi
~<!lllav C. 3. $: 4.

hänellä on etu saada wai«
wiinsa palckaa Ma calusta
cum hänen tylönäns on, C,

.'<£• '?: ;.

i^Wmifet ; jos ne «iin Mw
' wät Cilstmgän wllcalnicstcn

cli Oikeuden asioita ftlwai»sian, ja jos he wääryttä tv
kcwät, Pah. C. «3: 9. ei
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Regisseri.
ei saa ulosmittausta tdhda,
ilman H\l\M, U. 6.1:9.
ne jotca Cuninaau kastynhal'
dialda pidctän käffyjä, ia a-

' fioita toimittamasa, pita olc<
man »vannotetut, ja jos h<
welwollisudcns laimin lyöwät
u. <c. 1: 7.
Jos huoncsa palwclewa salo
jotain omaisuden ylysWVit»
tamiscft, Per. 6. 9: 7.ne ,otea oikeuden asioita ray»
wät, tait a w a t todista jijt0
cuin he to!'mitt««tt mat,
O- C. 17: n.
jos palcollinen cli muu kä
siyläinen warästa, näpistele
cli jotain tuhla, Pah. 6.
42: 1.

P.nstynhaldia cluningan: hai,
mahta caicki ulosmittauxc!
asiat toimittaa, N, C. 1:1,

jos han folwaistan, U. C,
i: 5-
hänen käsky n s wircans toi
niituxis pitä jocaitzcn totte-
leman, U. C. 1: 9.
yxi olcon toifclla mvMnen
U. C. l. 9.
pita andaman kirjallisen pää
töxcn, U, C. 2: 6.

• jos hän wijpy laittamastc
tuomwta täytetyxi, 11. 6
3' ;-
cuinga muutosta hauen pää,
töxesäni ctzittää mahta, IL
C. 9:lilitka sacot hlncllä tygö !an>
«fwat. U. C. 10: 2.
taita anda wclcapään perät
cuulutta U. C. 8: 14.
tcke ylituomarille ticttawaV
coica tuomio suurein rieoste,
ylitze täptttty «n, Nalli,. C
3:5.

taita kleMa ffjnbidri ja
taimen calun myytämallä,
U. 6-8:6.
taita myös kieldaä scn sota
etzitän pois lähtemistä paic»
kaclinnasts/ U. 6. 8: io, n»
halulla oii myös walda w«»
tia sitä cuin wastahacoinen
on täyttämän wclwollisnub
tiins, U, C. 5: n.
jos 6ii n ing a n käffylchaldia
aicsmuxcsta Uit] mlittmah
Ie wäarytta, U> 6.. ,9: 5.O- C. 1: 12.

Xoyfjyya : wclcapään, toettU
cbii tuomari minga eautta seon tullut, C. C. 16: 2.
siitä cliin köyhydcns tähdenci woi mara ne rahat, cui»
häucldä silloin waaditan, cof»
ca hän hake että Cnmngas
imhdais Howrätin tuomisn
yiitzcn catzoa/ O-,E. 30:6.

Keytta-. catzo sitoa. • .

fybfå : catzo ando.
j»s tuomari langetta

waärän ftiomion lahjan tål>
den, O. £. 1: 12,
lahjat • langetco», waiwaisille
O. e.l: u.

lailliset esteet: catzo esseet.
%aim: pita uijnhywänä ta<ai<

sin annettaman, cuin se oUU
: tiu, C. C. -n: 1.

jos laina kieltäN/,3.C.ii!2.
myydän st cuin lainattu on,

; 3.6. n: 4.lamasta cuin usiammat yhl)e«
ja ottancc owat/ li. £.4:12,

iarn taftt«minen; catzo ylös«
cmllutus.

laitta, catzo pilcka.
;'»ii»«: catzo alus.
kalipa michet: pnriebn'»,»i«

im
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Heg'st<?ri
->«: ottamat ensin falv'

. kans slita calnsta cnm livrnoi.
fa on, ia sitten laiwan mo>
roti, c. £. 17: 5.
jos purjchtiwaisct cxytetäi
haxi rickoon, Pah. £. 21: 2
jos wäk walda tchdan nl,l!a,
jotta ricon kärsinet t-
wat, eli ,os ne haawoiteta,
cli pahoin rimnellan, Pah,
<L. 21: 3.
jos tuli-fttytetän randanr-

cli jiö fcldä
jotakin rpöwätän, cl.
21: 4.

K.ssiwanVuorc,:, sen etu, £•

L.«'ci: sen eikian ymmärwxcn
ja pcriisiuxcn, pitä fno:ncir-
coettclcman, O- £• i: n.
laillinen seisocon, laitoin ta<
caifin kaykön, M. p 1:1.

tietöin ja-la in paolle im fr
tuoni o perustettaman, O. C
24: 3.
Ulcomaan lakia ei mahda sii»
nä nimltettäa/Ö. C. 24: 3.

: Lalmannin karaja-
siä, O. C. 3-■ jos ci Ba!manni tule kara-
jaan, O- C. y: 1.
Lolmannin käräiaän ci haaste
ta, O- C. 25: i.
cninga Lalmannin alla wedo-
ta«v D..£. 25: 1.

lalmannin catzclmuxcsta, M.
€.14:3-
jos Lalmanni langettä lon-
giin walalle, O. C. 17': V-
cuivga Lalmannin tuomiota
wastan wcdotau, 7-

H.ampuc>di: ei mahda myyd.
hirssi, puita ja muuta
caldaista, Rak. <L. 10: 7.
jos h,m iluian luwata huh
taa poltta, Nak. C.14: 4.

jos han luule I sallisia t)ä<
ncllä tapahtunen fjiiunen ca<
gelmfljfefd", 9?dt. C. 27: z.
josci bdn i&Eenla lainjalifcn,
M. flf. 16: 4.
cuinga hän mahta talon y<
lös sanlla, M. C. 16: 4.
jos hän auda stistn nautita
talon tiluxia, Rak. CB:<.

'mitä h.in ci mahda talosta
pois nreba-, Rak. £.27:10.
jos rakcimiirefta sotain punt<
tu, Rar. C. 27: 5.

Tapsin murha: Pah- ss. 16:
lapsin per-nds: ciiinga on

idoii holh oja mahta sijtä
Märin pml t Per. C, 22:
-ff n ctu ia oikeus C. £.17: 8.

Iflcft: joca Ctinlhiini syndy, ei
pcria> Per. C. 5 1/

maanctllffatt lapsista, P, £.7.
lapsista jotta salawuotcudesa,
lmorndcft/ cl! sij<
tcttn, Per, C, 8 :

wakisin otetusta »vaimosta,
Per. <£. 8:6.
nlcomaalla siitetyistä, Per.
C. 15:7.
cuinga lapset caswatettaman
pitä, costa ■ ero
tapahtu, N. C. 13: 3.cosca mies ja waimo eroiw
tan wuotchcsta ja ieiwasta,
Per. €. 15: 1.
syndyneista siinä awioskassy»
sä joca eroitctan, N. C. 5:3.
Jos lapset tappamat wanhcm'
bans, Pah. £. 14: 1.
lnöwat cli nimittelcwat
ta, Pah. C. 14: 2, 3.
jos äiti maca lapstns cuollia<
Pi pah. C- 30: 2.
jos lapselda jotacuta pctoxel-
ia pois otetan/ Pah. £.42:
4'

tnlt'
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tulemat [en oikeudcn ala cuin
btidan isä!'s, D-. £. 10:1. .

■ «s lapsi uijin ciultctau ctta
se aiolc, catzo curitta.

L,apj ukainen: n^allanalainen:
sixi luetan se joca ci ole tayt<
tänyt 21. ajajlaica, Per. C.
19: 1.
n iin myös pijca, P. C, 19:2.
jos ymmärta/
että holhsja ci hpwin cdcs
ftiso häncn oma'jutta!!s, P.C. 2;: 1.
lapsiikaiscn cansia ci mahda
cauppa eli waihctusta pH<
tetra, M. C. 4 • 7-
cuinga orwoin holhoa mal)

, ta «vallan almlcn kijndian
omaisudci! myyda, M.^4^B.
jos lupsiikaincn on pcrindö» *

, lunastaja, M, C. 6: 4.
- jos lapsiikaincn muutta raja>

M. <L. u, 2.
tappa jongun, cli tcke muun
p>zhantcgon, Gtzh. c. 31: 1.
cuinga hän sacotctan haaivan
ja wirhen cdcstä, Pah. £.

V- l.
jos hancutcllan warastam«n,
Pah. C. 41: 2.
jos hänclda jotain pctolliscsti
oletan, Pah. C- 42: 4.
jos hän warasta, Pah.
<L. 50: 1.
jos nainen maatan joc« ei o-
lc tanttanyt 12. ajastaica, Per.
<L. 22: 1.

Lastut: Cruunun, \o4 waäräxi <
tchdän, Pah. <T. 8: 2.
pitkät lugnnlascut taita tuoma» .
rianda hnwildä miehildä seli
tettaä, O. £. 24, 2. ,

tamamks: cuca nijn outzu- J
tan, O. <T. 1:1.
Vita aicaisin karäjään tule
niall, O. <T. 2; 3.

Regisseri. 335
joca pliitna laudasa i|lu, hä<
neliä olcon yxi awain kihla»
ctmnatt arckuun, O. €. 2; 7.Lautamies sacotttan cosca Hall
ci tule karajäan, O. C 9:2.
jos jocu,kihlacuunan cli Lal-
lnannill lautamichisia fjpljfc
tau , O. <L. i;: 4.
e osta seitzcmän laudasa istu.Muin on Oikeus tuomion
woipa, O. <t. 23: i.
jos laxtamiehet eroittawat >'»

tzrus kihlacuunan tuomarista
cli Lalmannisia, £>.■ <5.
2;i 2,

lautamiehet saawat colman»
k hlacunna» osasta sac«

koraholsta, ja poku oikcu-
den yrinomista, O-C,;2:;.

leskiwt:imc> : j>:til
lastcusa per-ndö osan erittä»
mau, N. C. 12: iv
ci inahda toiseen naimiscc»
mennä, ennen cuin mies puo»
len wiwtta ja waimo wuode»
l esi en a ollut o»/ N. <T.
12: 3.
Lcfflwaimo roallitcon itzens
ja omaisildcns,Pcr. <£ 19:3.
taita omaisudcns cautza taa-
ta, <L. <£. 10:10.
taita m»ös kijnni pandaa o»
man wclansa tahdcn, U. e.
8:5-
jos leffi on pacotcttu eroitta»
man osansa miehen osasta,
O. €. 10: 2.

Luu: jos st lyömästä sarjetän,
Pah. C. 34:;.

JLudati: on jahdista wapa,
Rak> C. 23: 2.

Ättifrca-: catzo porata-
Lunasta, lunastus: jolla fuu»

rcmdi osa on istundo eli Sa-
tcri cmtauosa, mahta ne

.»/.»>. .... muut



Regisseri.
muut sijtä uioslunastaa,
Per. -c. 12: 7.
pandixi pamnin maan liina--
ftmcsia,M. <T. 9:3.
tliinsta irtain pantti mahta
lunastcttaa, C. C. 10: 2.

Luotus eli laurra: ios ei se y»
löspidcta, Rak. <T. 2;: 14

Luwattomasta. roilsellyxesta:
pcllosa ja nijtusa, Rak. C-8:
jaeamattomasa eli toisen mc>
tzäsä ja maasa, Siaf• £. 10 :

j, 5.
yhtcisyrisä, Ral. C 16:1,3.
Cuningau jahti paicoisa eli
elickö tarhasa, Rak. L. 10:5.
turvattomasta wiljcliyxesta
Cruunun »«alla, tuomitcon

. tihlacumian ollcus, O. <T*
10: 16.
sijta tuomitzc se oikeus joja

■ maa maca, O. <C, 10: 14.
cuinga naisä tiloisa wa! ut>
tamau pita ala oikeuden
Päätöxcu ylitze, O. C. 2): 5.
catzo metza.

L.uwanomat sanat: ealjo sol-
.; waista.

n>'hki>°, sa tuuppia:
,os jocu lucki eli nphii toi-
stä, f ai). (5. 35: 4.
tuuppi eli lyö coista nijn et»
tå han nscahin l«l!gc ja saa
luelemaN/ Pah. €. 28: 2.
nyhki eli lykki toista kircest/
Pah. €. iS: 4.

K^W: jos jccii lypsä toisen
lehmän, larnfcun cli wuohen,

> Pah.C. 4;: 4.
S.yima, jos jZsttl poicki lyö'

biSn. Pah. <T. 34: 1.
jos toista cohdcn lyödän ja

saa eli pois
l^ckaiirin, Pal?. €. 34:5.
jos imi tule haawoitc»

tuxi käsiwartecn eli reiteen,
■jJ3al). e. 35: 1.

Lahdcnvo paiwä: MNNN laill
sälten, M. <L 16: 5.
CaupunZm lain, M. <£. 16;
io.-
etinen IHdcndö Mwä, ei
maljda wlonpoica eläimiä e.
li rehua talosta pois wiedä,
Rak. <T. 27: 10.

Asteri: catzo parandaja.
ä£p«js lnbia: eninga anne»

tan, N. C. 16: 1.
cxinga ja cojca se tacaiK
tuoda»/ N. c. 16: 2/ 3.sen (tn ,a oikeus £. £.

17: 2.
loytycato : ruinga ff

pila euullttettaman, Pah. C.
48:1,;, 4-
jos ei je elluluteta, Pah. £

48: 5-
LoxtämistM: ,'a löptöealusia/

Pch. C. 48.
M.

Maa: jos se cahdeLa wpydä»,
M. <T. 4: 4.
siitä jolla dii walda Myydä,
waibetta cli toisen maata
pandixi panua, M. €. 10;
,os fc wäkwallalla stctan sil<
da, jonga rdtafi se on, s>?<
C. 18 :

rijta maasta rateasian siellä,
aisa l\ua on, O. <t. 10:14.
ei mahda tnrawaarickoon p&U>
daä, ennen enin maan isän»
d>i cuultu on, M, £.10:2,

tN«anca«ppa: cuinga scn V
dcstä sacotctan, €. €. 6.
sijtä wedoten
kcndcsia Huwrattisn, O: <£'

vrmtv
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jfäwnailtia : hänen »a hänen

lastens perinnöstä, Per. C. 7.
stncaldainen ei kclpa todista-
jaxi, O. C. 17: 7.

tftssatcherra: catzo Kästynhal-
dia.

Maan isand«: c'Ui»ga hän
mahta nautita jacOmattomia
tilufla, Rak. C. ta: 1.
jos hän t«hto sisälle otta jo<
Uin tuin jacamatoin on,
Rak. C. 10: 4.
hauella on etu rakennux>jn
hänen perustuxcnsa päälle,
e. c. 17; 6.

Mantapa: seit jälken mahta
tuomari itzens ojeta cosca
kirjoitettua Lakia ei löydy,
O. C. 1: il.

tfiwmitci: jos kylänmiesten
wälille syndy, M. £. n: 7.
Lucu 14; 2.
tuomjtan fildä oikeudelda jo<sa maa maca, D. <£. 10:14.
jos maan rijta nouse Por.-
warin walillä ja Paälylän,
O. c. 10: 19.

Maantie: catzo tie,
Majamies: hänen omaisudens

Mahta wuoron tähden pidä»
tcttää, M. £. 17:, 5. U. <L.
im.'
jos hän munita ealunsa pois,
U. c. 8: 12.
taitan ulossaNottaa, jos ei
wuoro Maxeta, M.C.i6:i4<
turmele huonet, SK. 06:12.cusa majamiestä haetan ela-
tnxcn ja huonen wunron W>
kfa, Ö. C- 10: 5.Vftatäinaila : (t. C. 7:cusa riitä ratcastan caupasta
Marckinalla, O. €. :c>: 5,

puuta: ei mahda £ftt»>
Ulin maalla hacattaa, Ral.
E. w: z.

perindö maalla pitä se Cruu<
«ullc tarittaman/ Rak. C<
10: ;.

rtiatcam! es i' iös
jocu mene ilman luwatapois
oikeudesta/ O. e. 19.1 jos; jocu hacka, eli tlcki
mutta matca miehen «joca<
lut/ Pah. ss. 21: 7.
culnga matcamies mahta fote

rastctt holhojalda edes autet<
taa, Ral. C. 28: 5, 4.
matca ei mahda aljettaa
Pyhzpäiwanä / ennen cuin
Jumalan palwelus on lope-
tettu, Pah. C.;: s.
jos wenhe eli hcwoinen fil*
loin wuorotan, Pah. e, z:8.

Maxc»: pitä määrättynä päl>
wänä tapahtuman, C. «5.
9: 2.
jos ti paiwä Dett Määrätty
ole, C. C. 9:4. &<L4:9«
Misä patcasa maxo
tuman pitä, U. C 4: to.

t jos käsitpölnies, pani
toisen merlin työns päälle,
<£. c. 1: u.
jos pannantoisen merkltt
päälle, Pah. C: 49: p
yhteiset merkit jos ne cnte
sietan, Pah. £< iti 9.tNeri-oikeuven äfiot: tUoMl'talt

Raastupa oikeudelta, O. <£*

6: i.
«ijsä wedotan kihlaciiMan 0i«
keudcsta Howrattijn, O. £.

M'Nqä'ajan sisälle tvelo',sitl,
lä seurattaman pita, Q* C.

Meriwijtat, cfbttaiåti JÖSylösotetan meren curitda, e*
li petMtt wijtat plöspan,

0 öaft
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nan, pmjchtiwaisia efyttää,.
Pah. €. 27: 2.

Mcstarmanni: catzo teloittaja.
Metelin nostamisesta ja capi-

nasta, Pah. <£. 6.
Mcna -. cuinga jacam atoin '

metza n antit an, Rat. C.
10; 1.
luwattomasta wiljellyresta tou
fcn metzäsä, Rak 6. 10: 5-
r.ijstä mctzista jocca wnorten j
töiden a-la tulcwat/ Rak.C.
ie: 9.luwattomasia wUjellyxesta vip
sa metzisä, jotca canpungein
hmbärillä owat, Rak. C.
.10: 10.
cmnga alaoikcuden päätören
vlitze naisä asioisa, walitct'
laman pitä, O. €.25: %

mctza» warjcllllxcxi taitan
«hca sacko eteen pandaa Rak.
C. 10: 5-
catzo luwatoin wiljcllys.

Meyäncnlo: Ral. <£. 15 :'D.
C. 25: 5-

Meysn elawa : jos totona-c<
lätetan ja ci kiinni pidetä,
waan wahingoittawat ihmi»
sia, Pah. C. 33 <* 3.
jos ne toisen eläimille wahin^
gOO tekcwät, Rak.C.22: 8.
catzo wahingolliset eläwat.

Mi«ka, eli weiyi: jos pai'
jastctan ja wc'detän tircosa
«Ii siellä cusa oikeutta pide-
tän, Pah. 6. 18:;.jos mircka lainatan tappoon,
Pah. C. 24.4.

Mictipnoli eli houru: pitä
holhojan alla seisoman / Pah.C. 19: 4-
jos han jonguntappa, Pat).
C. ]z: i.

r jos haneldä jotacut» wiccka<
udella pois oletan, Pah. C.
42:4.
hän ei mahda canppaa päät-
tää, M. C. 4:7.

' jos jocu lihallista stcannusia
pitä hourun waimo ■. fhrnifeir■ CflNfjfl, Pc»h. E' 22: I.

Miehen, hengen. f«cko: cliin-
ga suuri se ua, Pah. C. 26:1.

,Mieg : nainut oir' waimon e<
' dcewastaja, N. C. 9: 1.
| waimon omaisuus ci mahda

seisoa sen welan edestä, cuiii
mies ennen awioskästyä leh»
nyt en, N. €. 11: 2.
ei mahda mnndä ivaimönft
kijndiätä omaisuutta, ilman
hänen suosiotans, N. C.
il: 1.
jos hän lyö waimoans/Pah.
6. 36: 1.
jos mies wetä jota!n salat-
fcsii pois waimoldans, Pai).
<£. 51: 1.
pitä seisoman ho!ho«an ah
siii enin hän on täyttänyt
21 ajasiaica. Per. C. 19: i:
ei saa myös ennen awios-
stäsiyyn itzcns andaa, N. C.
1: 6.
jos hän wmmons ylönan-
daa, N. 3. 13: 4.
jos han on eroon syypä, N.
C. 14:1.

Alittaja waaga: ptta oleman
yhdcnca!d>.inen waldacunnaft,
C. C. 8: 1.
siitä, joca mitan ja waagan
tvdäiövt lese, pitä sen cui»
wäaräpi tehty on, ja teke
silla wäärytta, C. C. 8 :

Murha : cui n g a murhaja
rangMan, Pah. C. 12:
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murhapoltosta, Pah. 3. n:
lapjcnmurhasta, Pah, 3.16.

N7ust«nema: cuinga nijden e«
desta sacotetan, Pah. S. 35:2.

Muuttaa majaa: latzo sijrta.
Yftydh waimo ihminen: jos

hm maatan, Pah. 3:55: 4.
ffi-yliy, myllynpaidia : jeilla

Da osa on, Rak. E. 20:1.eosea uusi mylly raktttaman
pitä, mahta se karäjäsä ikt>
tawaci tchta, 3. 20:4.
jos käyiäita otctau werotto-
maan myllyyn, 3k?.3.20:5.
jos myllyt owat riketut y-

Icmbänä ja wirra<sa, Rat. C. 20; 6.
cosca sulcu lautta awaltaman
pitä, ja ttta saha myllystä
«iin muodon waari pidctan,
ettei lastut täytä wirtaa,
Nak. C. 20: 6.
jos yxi tahto rakcta myllyt
ja ei toinen, Rak. C. 20: 1.

M>'nti: jos st leikellan, wää<
räri tchdan eli ulos caupa»
tan, Pah. S. 7:«nngä myndin eli rahalugun
ja!ken sacot luetan / O. e.
32:1.

iftytdy : i»z jom sillä mur,
hatan, Pch. C. 17: i.
jos jotakin myrkytetän, t>
Ii myrckyä walmistetan sillä
wahingota tehts, Pah. C.
17: 2.
jos portto ulosaja sikiäns,
Pah. 3- 16: ;, 4.
ei mahda myrckya myy tää
muille cuin uscottawille,
Pah. 3. 17:4.

Vfiyyba: tYlyyia : jos m«a
ell huone cahdelle myydän,
M. C. 4: 4.
joi cahdelle yhtä Mydän,
3.3. 1:5.

jos calu myydän jofa wirhe
on, 3- C. l: 4.
mnyjä on wacnutettu edn»
stans sijnä maasa enin motv■ ty on, sijhcn asti enin lailli-
nen feisomus päälle tule,
M. 3. 11: 2.
se enin maalda myytawirl
sisälle tuodan, pitä caupun,
gin tintille ja salamoihin
wictaman, 3. 5". 4 : 5-
fijtä, joca toisen maan myy»
da taita, M. C. 10.
mies ei mahda myydä Mu
monsa lijndiata omaisutta,
ilman hänen suosiZtans, N.
C- «: i.

, .

myohan rulla: Kaminarin
oikeuteen, O. 3. 14! z-

Raastupa oikeuteen, O. C.
25: 12.
Howrättijn, O. C. 27: 2.

Vttyåt* andamincn: catzo La-
xiäis lahja.

n.
Naaburi: Kellä naaburin oi'

Uni on, M. C. 7:2, 5.cosca hän mahta myydyn
huomn lunasta, M. 3.7:1.
jos huone eli tontti on naa<
vurilda pois lohwastu, M.
C. 7: ?•
jos naaburit rijtclewat pa«

remmasta oikeudesta, M. 3.
7: 6.
joca naaburins saran Mlle»
otta, Ral. C. 8: ?.

cuinga naaburit lyläsä mah<
tawat nautita iacamattomia
tiluriaMak. C. 10:
mini,z aian sisälle naaburi
mahta lunasta pantixi pan-
nun hnonen, M. C. 9 ' ?•

naabm-in oikeudesta caupun-
Y 2 gisa
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gisa tuomitze Raastupa vi-
lcus, O. C. 6: 3.
nijn ml>ös waiMsia ja nfvtuxesta cuin naaburi toiseldakärsimän Pita/O. C. 10.-20,

Xi&imatoin : jos naimatoiuda
maatan , Pah. C. 53: 1.
ps nainut hänen maca:
Pah. C: 55: r.
sildä cuin kihlattu o», Pah
C. 54: 2.

ZJaimifm oikeus : on miehel-
lä ja »vaimolla wihklmiscnjalken/ N. C. 10: 1.
cuiiM se maan oikeMn jäl<
ken nantitan/ R.GT.io; 2, 3.
caupnngln oikeuden jÄken,
N. s. 12:5.
lninga se periudö jaosa m
losytetan, Per. C. 12: 3.nautitze myös se joca tuo,
mion eautta on awiowaimu.-
xi luettu, N. C. 10: 7.
ncotan puolison tapon eaut-
ta, Per. C. 6: ;.

huoruden eautta, N. <£■ 13:1.
jos mies tuomiota wastan e-
sta itzens wiheldä, N.C.10:?.

Nlainm mies eli vo&imo ;

jos se kihla tyrni toisen
eantza, Pah. £. 9; 2.
anda «ihkiä itzens, Pah. C>
9: l.
ttke huorin naimattoman
.«antia: Pah. C. 55: 1.sen eantza cuin kihlattu o»/
Pah. C. 55: 2.
toisen puolison cantza, Pah.C. 56: i.
loisen maatun morsiamen
canft. Pah. C. 56:2.Naittaja; enca on, N. C.

riidat siitä, N. C. i:Vpttä kihlauxisa läsnä oleman,
N. C.;: 1.

jos hän kihla pijan cahdellc,
N. C. ;: 4-■ pita tygösansttaman, enneu
cuin awiosfäffy wlhkimiftllä
taytetän/ N. C. 7: 1.
taita j>tjatt puolesta' tehdä p
sipuhen, t!i. <£. 8: 1.
ios han estä naimisen/ N.cc. 6: 4.eli wihkimisen, N. <£. 7:1.

NauriZmaa :> jos siellä MW
stetan, Pah. e. 40: 5.

ylimuistoinen: cu-
fa se telpa ja euingn se oft«
tetan/ M. <5.15.

Nawetco: catzo pihatto.
X7einyt : catzo pijca.
Väpistelemincn: cuiuga sen e>

destä sacotctan, Pah. €.4.^1.
Neuvot: salaiset CuninZan

j« waldacunnan, jos ne il»
moitetan, Pah. <L. 4: 5.

Nimi: jos joen petollisesti
kaytta Muninnan nimt/ eli
Cuningan sastynhaldian, eli
myös Oikeuden, Pah. £,

8: i.
ulospyhki/ tygKpa ne, eli
muutta toisen nimen eli si<-
netin / Pah C. 8; ?•

jos jocu kiclda kötens ja U>
sikirjoituxcns, U. cc, 4: 2.

Nimieyg mies : pitå kclwottV?
man tien ia sillan ylitzc can-
daman, Rak. £. 25: 15.»
nijn myös sen päälle/ ioca ei
ole humalisto istuttanut/
ja jos nimitys mies sen lai»
min lyö / Nak. <£.. 7:2.
pita metzän culon tygö tule-
wan, Rak. <E. 15: 6.
nijn myös huonen catzelmu»
sta pitämän/ perindö, ja

, eruunun maalla/ Rak. ,C.
27:i*

:m»i:
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t^i,ni: eatzo tuohi.
£7,','«u: pitä pcrattaman ja

niocottaman, Rs?. £. 6: 1.
cosea st n pitä suljetun ole<
man, Nak. €. 5: 4.
euinga cauwan se pitä ole-
man suljettuna,
jos st on metzittynpt, eli
sioilda ylös caiwettu, Rak.
<£. 27: 4.
jos sen ylltze tehdän cu!cu<
tie eli jalcapolcu, Rak. C.
25:9-
jos talonpoka cli hänen wä«
fens siellä wahingoitetan,
Pah. £. 20: 13.

Noituminen: sijtä, joca tde«
ttns pita noitumista, ennu-
siuxia, lncuparaunuria, eli
muita taicaupia, Pah. £,

2:1: 2.
Nosta, eli tfgansa o«a:cuin«

ga se mahta nostcttaa wedo<
tnisa astoisa, joca ulosmitat-
tu on, U. eli. % : 5;
eli st cuin tacawaarickoon
pandu on, U. C. 8: 4.
jos st cuin woittanut on, ei
tahdo nostaa sitä cuin .ulos-
annettu on, eli ei taida ta-
causta pauna, O. <E. 26:7.

r?uckerOincminen: cosca ja
cuinga se pitä Oikeuden pää.'
töxen ylitze selitettamän, O.
£. 16: 1,3, 4,

Nuona:,eatzo cstlawesi.
Nurja kilpi: jos st walda.-

cunda wastnn cannetan, Pahe. 4:1.
catzo petos waldacunda wastan,

<D.
Vjat: cuinga ne pandaman pi-

tä, Rak. ff. 4:2.
walda jq wlwa vjat, Rak
£, 6; 2.

cuinga paljon uutta oja joca
wuosi pitä caiwetlanian/ Rak.
£. 6: 2.
cuinga sackoa wedetän M'

> mottoman ojan edestä, Rak.
£. 27: 4.

Oikeuden Uymimn : ehkä cu*
fa st aljetan pitä caicki pe<
rustuxet cohta cdesannettal
man, £>. <L 14: ;.
jos wastajan sääty oikeuden
käymssen alla muutetan, O.
<L, 10: 1;.
erhetyxistä oikeuden kaymist'
fa, O. £. 27: 8. Lucu 25:
21.
jos oikeuden käymisen hetki
tn»marilda laimin lyödän,
O. €. 9.
oikeuden käymisen rauha.
Pah. £. 18.
ja sen culuturesta, O. C. 21 *

Glbia: eatzo rehua. "

Vmaisils: catzo maa, huone,
ja cal».

Vrpanat: ei mahda otta teu
nen toistans awioxi, ellei
Cuningas sijhen lupaa anna,
N. C. 2: ;.
jos orpana maatan, Pal).
6. 58: i.

Vrlponholhosa: cuea oleman
pitä, Per. £. 20: i, 2, 3.
siitä cuin orwonholhojan wal-
[an alla seisoman pita, Per.
tuen ei mahda olla orwyn
holhoia, Per. <L, 20:, 8.
esteistä siitä, Per. ff. 21 :r.
Orwyn holhojain welwolli§
suns Per. £. 22:
pitä tilin ja !afc»«.
Per. C. 2;:
jos hän tule pacoteturi
myymään wallan Mftn

9 ? •'«]»■

341



Registeri
tijndiätä omaifutta, M. C

joj han maca phan joca ha.
«enwarje li nre n s alla on,
Pah. C. 5,: 6.
jos hän warasia »vallanalausen cantza, Pah. <Z 41: 2.

cusa holhojan päälle can.-
nettaman pita, O. C. 10:4.

Gsa: verinuön jaosa pita arpa
heitettämän jvcaistn osasta
jos ei eaicki roaldiat ole,
Per. C. 12: 4.
wcliclle on walda ottaa o-
fans enstsii ulos, Per. 3.
12: 5.

Gsallisns: pahatcgoisa, Pal).
<T. 61:
jos usiammati yhdcsä rviafa
owat osalliset, O. £. 10: 7. j

VsotuZ Rirja : wisjin miehen i
paalle,. jos ci st U.
C. 4: 6.

Gsto: on laillinen saando,
M. £. 1:1.
Pitä kirjallisesti tapahtuman
todistajain causja, M. €. 1:2.:
ei mahda lapsiikäiscn cantza
Mttttää, M. <Z. 4: 7.
ei tvftavi tefitåå eli toi--seen canppaan muutettaa, M.
e. 5: f.
cauppa kijndiästä «maisndcsta
pitä iulkisesti cnululettama»,
M. C. 4: i.
ja tapahtuman ilman waati<
musta eli petosta, £. €.

1: 1.
ti mahda jotain osiettaa toi< -sen miehen waimolda, lap« -
selda, eli palcollisilda, £. £. i
.1:8> 1
jos jocu secoitta itzcns toisen -
cauppaan, £. <£. r: 6.
joswalastettucaluostctan/ cli

sildä josta epäluulo on, Pah.
<£. 49: i.
jos jocu tieten b(m toije»
cfllun/ C. <Z. 12: 12.
jos ccmpafla riita >yndy o»
stäian ja myyjän wälilla,
O, <T. 10: 5.
c»nippa ficfo wuorvmisen maä<
vm , M. C. 16 : 15

,
canppamiehen kirjat, cuinga
nijllä on todcnpuoli, O. C.
17: 2.

Petos osiosi» ja eaupasa, ia--
tzo pettä,

Vtta eli jällen» otts '. enin-
ga mahla mani, Pai). €.

52 : 1.
Ottamisen, ivalda ensisti: sellase on pcrinnisa, Per. 6.12:5;

paam/ eatzo weichet.
Pahanrekiäc: pitä tijnni otet«

taman ja wangiutcen pan<
daman, Rang. C i: 2.
jos jocu nijtä sala ja huone-sans pitä, Pah. <T. 61: 4.!pah«ttege>t: pita oikcudcsa c-
desanuettaman, Rang! <S.i:i.
ia tuomittaman siellä cusa
ne tehdyt owat, D.(£.10.21.
nijstä jotca owat tchnet uft>
ammut ricoxct, O. C. 10 s
21.
pahattgoista caupungin maal<
la, O. C 10: 19.
jos jocu kaste toista pahante,
«on. Pal).,C. 61: 1,

, osallisudcsta pahategoisa,
! Pah. £. bi:
pahennus: catzo soritta,
paimcndaminen: siihen pitä

< waimowäke pid ett am än,
■ Rak. <T.. «: 2.

jos paimen pois cadotta t>
läimcn, Rak. £. ~: ;.

jos
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jos he incij.iticiiSon ivällallens
päästawät, Ziak. <£. 15,; 3

palcka: siitä taita puoli käydä
welan maxöfi./ U. <£. 7: 2.

pakollinen : cofca ja cuinga se
pcstätän, C. C- 14: 1.
cosca sen pita palwelnxeens

'■ menemän, T. C. 14: 4.
\a cosca yiösMwttaman pitä

*

€. C. 14: ;o.
pita maahaueaiwaman euollen
eläimen ja sen nyltemän,
Rak. C. 22 : 5.
jos se tappa l\)b cli nimitte-
le ijändäns, Pah. C- 15 :

jos se tapctan tapaturmasta,
Pah. C. 30: 4.
canda waltiata ulcohuone-secn, Rar.C.24:;,
minqä oikeuden alle se tule,
Q. E. 10: i. -

jos »e näpistele cli warasta,
Pah £. 42: 1.

palon apu: sijtä pita kshla-
cunnan miesten wälillä yhdi-
siys tchtamän, Rak. C. 24:
6.
cuinga ja kclda st «tuetta*
man p:tä, 3?alr. C,14,'4,),6.

panetella: ealzo waichdclla.
pantti: on laillinen faando,

M. C. 1: 1.
jos maa pantixi pannan ja
maxon päiwa on määrätty,
M. C- 9- l-
jos ci päiwä määrätty ole,
nijn pita wclcapaälle tiettä-
wäxl tehtäman, jos pantti
laillisesti käytetä n, M. C.
9: i-
pantti taitan cuulutettaa ja
arwattaa, ja mingä ajan j>
säliä se mahta lunastettaa,
M. ss. 9 : Vm ma» eli Monet ufiam»

malle pandici pannan, M.
pandixi pandu calu ei mafn
ba pahettaa, M. C. 9: 8.
cuinga irtain pantti mahtaylöscuulutettaa, arwattaa,
lunastettaa eli myytä a, €.

G. 10 : 2.
jos pantille wahingo tule,
C. <£■ 10: 4.
jos petollinen pantti ulos,
pannan, C. C> 10: 5.
,'os pantti tchlatan eli ha»
jotetan / <Z. 6. 10: 7.
jos joen itze jotakin panttaa,
U. €. 1: 4.
kijudiä pantti taita laillisesti
kaytettaä, eli anett sijhen
haettaa, U. <£. 5: 5.6.
cuinga perilliset mahtawat
pandixi pajuun maan luna*
sta, M. £- 9.

pappi: ja Pappila: jos Pap»
pi wihki ne jotta ei mahda,
awioMstllä raleta, Sl.C.ziii.
jos se wihki, joca ei ole
Pappi, N. e. 2: 12.
jos Pappi wihki ennen cui»
cuulncettu on laillisesti/ N.
<£. 7: 2.
eli onnen cuin perinnön erof,
tus laillisesti tapahtunut on,
N. <E. 12: 1.
cuinga tyapin lapset periwat-,
Per. C. 2: i.
nijden naimisen oikeudesiz
jotea Pappein säädystä owat,
R. C. 10; 4.
heidän testamcnlistäni, Per.
C. 17:5.
Pappilan rakennurest«, Ral.
C 26: 2.
Kihlacunnan oikeuden tw
miote wastan hnonen tafylimuxcsa Pappiinsa, « we<

V 4 W
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tominen myödenanncttu, O.
€. 25: 1.
Pappi on jahtikästysta wapa,
Rak. C. 2;: 2.
ja kirkon nijn myös karajä
hnonetten rakcnnuxesta, Rak.
€. 26: 4.
caupungisa pita Papille hno-
ne rakcttaman, Rak. C. 26: 3.
omaisudcn ylöskirjoituxesta
Papin huonesa, Per. C. 9: 1.

f>aranoa>a: pita caupungisa
haawat catzeleman Pah. <£.

39 • '. ■varandajan palcka pltä caiki»sa haawoittamisen asioisa rna--
xettainan, Pah. C. 39-' c

-

parandajan palcalla ja laki.-
tyxillä, mitä etu on, <L.
€. 17: 4-

Parannus: pcrindö maan ei
mahda poisannettaa, Per.
<Z. 17: 1.
sen pitä perinnön lunastaja
ostajalle maxaman, M. C.
5:11.

parta: jos toinen parrasta we<
detän, Pah. C. 35: 4-

peldo: pita hywin ruocotta-
man ja sonnittaman, Rak.
C. 6: r.
pita undcsta ylösotettainan,cusa sijhcn tila on, Rak. £.

2?! 4-cosca peldo vita aidattuna o--
lcman, Rak. C. 5: 4.
pita suljettuna oleman, sixi
cuin se corjacuxi tule, Rak.
C. 5-' 5-
jos sen ylitze tchdan culcu»
lie eli jalan poku, Rak. C.
25: 9.
jos peldoasct wärMallalla
turmellan, Pah. £. 20: 13,
warcaudesta pellolda, Pah,
€, 43; 1,

peniculman patjat cli kiwer t
jos «e cukistttan,. PH. C.
21: 9.peram ja ylös otw: pitä fa?
lonpoica pclloxi ja nijtuxi
niin paljon cuin ruocottaa ja
wiljcldä taitan, Rak. £.611.
cuinga jacamattomat tiluxet
m«hta ylösotcttaa/ Rak. C.
10: 4.jos ci uutta pcldoa ole Tftl>
ty eli jos lltjttu on metzit'
tynyt/ cuinga sijta sacotctan,
Rak. C. 27: 4.
cuinga autiokylä ylKsottttn-
man pita , Rak. <r. 3:

perinöo : pitä croittttaman
ennen cuin Icstimics cli le»
ffiwaimo meuc toiseen nai»
miscen: N. £. rz: i,
lijdasta perinnön eroituxesa,
N. C. 12 : 2.
catzo Pappi ja wfrjffS.
Periudö: jalken wapamiehen
ja talonpojan/ Per. £. 2:1.
jalken Papin ja Powarin,
Per. C. 2: i.
ei mahda jaetta ennen cuin
n?elcamaxcttuon,Per.C.lo.'l.
Perinnöstä lapsen jalken cuin
sanotan cuvlluna syndyncn,
waan sitten coctcllan elawa»
nä syndynexi, Per. C. 5: l.
ni,dcn jällen cuin l)uorude<sa eli salywuotcudesa synny»
tetyt owat/ Per. C. 8: 8.
ei mahda otetta sen ,'Hlkeil
jpnga jocu ehdollans toppa»
nut on, Per. £, 6.i, 2,;.
jos se salalan, Per. C. 9:7.Cuinga pcrindö jacttaman
pitä, Per. <£. 12:
ottacon sc cuin oif lHinu
mainen suculamen, Pcr.C.l4.
veriudö riidat ratcastan (wU

U
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"la cusa se cuollut on asu»

nut/O. £. ro: 2.
pannan taldeen sijhen asti
cuin se poisolewainei, perilll»
nen eotia tule, Per. «5.15:5.
pcrindö j«co kirjat pita cai»
tllda perilliftldä alle kirjoittt,
tamai,/ Per. <L 12: n.
ei mahda se perindötäns i>
tze hallita ,oca ei ole täyttä»
nyt yxicolmattakymmenda, a>
jastaica, Per. <£. 19: 1.

catzo rindaperiudi / selkä pe<
rindö, siwupcrindö ja tapsi.

Perindo lunastus t kellä sijhen
oikeus on, M. C. 6 :

luinga pcricundaan tacaisin
lunastcttaa mahta,M. C.5:
pcricundaan ostettu maa tai'
ta myös lunastcttaa, M.C.
5:3.
jos estettä tehdän lunastus
vikcutta wastan, M. C. 5:11.
jos pcricundaan ostettu maa
testamentin cautta pois an»■ netan / Per. £. 17: 3.
Pcrindö lunastamisen rijdat
tauplinyisa, pitä Raastupa
oikeudelda ratcastaman, O.
C. 6: 3.cosca pcrindö lunastaja mah«

> ta lunasta pandiri pannun
maan, M. <£. 9:7, 9.

Perindä m«a; lnikä se on, M.
tz. 2: 1.
ei pidä sijtä toisin säättämän,
enin Laki xooi, Pcr. C. 17:1.sen omaisuden piti se maa e>
li muu irtain calu joca sen
fiaan pannan, Pcr. 6.17:2.
M. 6,2: i.se taitan huomenlahjaxi an>
neltaa, N. C. 9: 4.sijnä ei ole cummallacan a-
lviopuolisolla naimisen mlt»
lltt», N. C. 10; 2, j

se parannus ctitn sen päälle
tehty sn ei mahda pois au»
netta, Per. «£. 17: 1.
Cuinga se taitan wiljclemlse<
xi ja nautitzemisexi anuettaa,
N< <L 16; 1. M. C. 8: 1.
Ei mal)ia waihetetlaa hno<
netta wastan caupungisa, M.
€. 3: 1.

perillinen:' cosca ei tietä.en»
ca toisen jällen elänyt on,
Per. c. 4: r.
jos perilliset tappawat toinen
toisens, Per. C. 6: 6. ;
perillinen taita lunasta fan*
ttyi pannun maan, M. <£.

9: 9.
luinga perilliset yhdcsä ole*
wat jaeamattomasa ommsA
defa, Per. 6. 11: 1.■ jos he isiuttawat itzens omak
fuden päälle ilman ylösttr-
joitusta/ Per. ?. 9:6.
jos hän on ulcomaalla/ cli
waldacunnasa caucana asuwa,
nijn pitä tuomarin pmrnio*
stä hänelle tietä andaman.
Per. C. 15: 4.
»nisä oikcudesa perilliftt
tawat itzens tehdä pcrinnsstä
wierall/ O. €. iq: 2.
mihen lähimmäinen pelflli»
nen suostu / sen päälle ei m«ch*
da sitte caucaisemmat mitä»
puhua, Per. <£. 18: 4.

perinnotäin: cuinga se tehdä»
joca wastoin wanhembans j«
naittajans tahtoa anda itzens
naimiseen, N. C. 6:1 , 2, ;.

perindotalonpoicaMlo, maar
perindömaa on pantina <«b
mcn wuoden wervn edestä,,
M. C. 17: ;.
jos ulos sugusia mppdän, M.
<L. 4: 5.

■J) 3 cui«M
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l u i nga pnindöialonpoica
mahta nictzäns nautita, Rak.
6. 10: 8

- huonen «calzelmuresta penndö,
maan päälle, Rak. <L. 27: 1.
permdömaan jaosta ja wahen
nyresta, M. C. 4: 9-

, mastopuu pmndömanlla, pi<
tä Cruunullc.tarittaman, Zlak.
C. 10: 3.perindötalonpoiea mahtamaanrijdasa itze otta asiansa

, n^jan, O> 1. 15:5.
mitä waarinotcttaman pitå,

I cojca perindömaa ylöscuulu-
tctan, josta Cruunu wcron
olta, O. <l. 2: 4.

pcrussuxet: catzo todlsiuxct.
peili :, catzo wuoro.
Pena : jKfos welcamicsta wa^

sian, C. £,. 1.6: 4- - ■

petolliftlla pantilla, £.£.10:5.
Cauvasa,,C. .C. 1: 4.
Caupanyhtcydesä, C-C m 4.
jos, waimo wjetellan kihlau--
xccn, N.C. 4: 6.
jos jocu pettä itzellens ealua
cli raha määrällä Nimellä ja
tirjoituxella, Pah. C. 8: 1.
wääran mnntin ulos caupi-
tzemisella, Pah. C. 7: 2.
jos jocu calu petollistxi tch-
dän £, € 1: 9.
jos st calu mpydan, josa sit<
ien wirhe löyty, C. €.1:4.
waärästi wagasta ja mitasta,
£. C., 8: 2.
jos toisen nimi eli kirjoitus,
eli oikeuden tuomiokirja, eli
Cruunun lascut waaräri tel)-
dän, Pah. C. 8:2, ;.

petos waloacundaa wastan:
cuinga st rangaista», Pah.C.4.sijtä tuomitzc Howrätti, O.
€. 8: 2.

pilcka, hawäifiys: M,

joca laitta ja oilcka luma-
lata, hänen pyhä sana ns ja
Sacpatnenttjä, <L. fi u
eli tcfi nijden cantza pilami,
sta, Pah. C. i: 2.
rastasta Jumalan pilcasta luo»
mitze Howratti, O. C. 8:2.

pijllklrja: sen etu ja oikeus,
<Z. if. 17: 7.

Pihatto: pita talonpojalda ra,
kettaman, Rak. C. 2: l.

st luetan colmen wuoden ra<
tcnnnrexi, Rak C. 27: 3.

pijca: stisoron holhojan wal,
lan alla, Per. e. 19: 2.
taita tehdä tcstamejttia, Pcr.£.16: 2.
ptta naittajalda anottaman,
N. C. 1: l.

catzo lapsi-lainen.
pitäjän tupa : pita caikilda p!<

Mft! li,!'chi!da ratcttaman,
Rak. C. 26: 1.
siclla vita myös tutkittaman
jos <iiti tapaturmasta on lap<sen cuolliaiii maannut/ Pah.
C. 30: 2.

pois luopuminen: oikiasla fr
pistä, Pcr.C-7.-4. Pah.C.i:;.

poigmcnnä : catzo matcusta I»
matcamies.

porata : se cuin luihca ja pora
ticNä clicadulla, Pah6.21:8.

pormastari ja Haavi: jos he
laimin lyowat Raastupa pai>
wan, O. C. 9: ;.
epäcunniasta heitä wastan,
O. C. 14: 7-
cuinga he mahtawat ulosmit»
taupcn tel)dä tuomion päälle,
joca on saanut laillisen rooi*
man, U. C. 1: ;.

catzo Raastupa oikeus,
porwari: se cuin ei ole Por-

wari,ei saa täsitpönwircahall
joitta,
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joitta, eikä pita awoinda puo-
dia/ C. <£. 4: 2. .
ei mahda olla cahdesa cau,
pungisa yhtähawa, C. C.;:;,
eikä salaisella caupalla olla
wicraillc caupamiehille awulli,
nen, C. <T.. f: 4.
jos hän tiloitta itzcus asuman
maalla, N. •■<£. 10: 6.
pitä kyyti» plöspitämän,Rak.
6. 28: 5-

porw»rioil'eus: cuinga st mah>
ta woitcttc,, C C. ;: 1.
culnga st ylös sanotan,C.CVj
Porwari oikeuden tirja< anne-
tan Polwarille, C. C.;: 1.

puhdista itzcns roarcaudesta:
cuinga tchtäman pitä, Pah
E. 49: 2.

puhdistns wala: cosca st pääl»
lcpandamän (Mtå/D.5.17:30.

siihen, O. £. 17:31-.
puodit, eliXihcama cammiot:

ei mah d a Sunnundaina ia
luhlapäiwinä awattaman
myymisen tähden,Pah.C.;:B.
ei mahda kengän muu pitä
cuin Porwari, €. 6. 4; 2.
jakasityöhuoneita, <£. <£.4:3.

puosmanni jos hän lyö eliso I w a i se ruotutalonpoicans,
Pah. C. 15: 8.
pitä mctzän culoon tuleman,
R«zk. C. 15: 4.

purse lait»: cuinga lewiä st
oleman pitä, Rak. C. 20:;.
jos st taytetän eli tulitan,
Hah. g; 21: 2.

pursehtiwaistt: catzo laiwamie-
het.puu: hedelmäta candawaiset
puut, mitkä ne owat, ja
cuinga nijde» tähden sacotetan,
Ral°. £: ijr 1, 2.
jos ne seisomat pellon eli rn>
tun esteeni, Rak.C. 13: 4.

cuinga ja cosca toisia istutct»
taman pita, Rak. €. 15:5.
cojca puu caatan, pita ladw»
ja oxat vois otettaman, Rak.
C. i;:6.
jos hedelmätä candawaiset
puut huhdan polttamisen caut«
ta wahingoitctan/Rak .£.14:1.

, eli metzanculon cautta, Rat.
C. i;: 2.
jos puitacaatan, jottasuuriin

. rakcnnuxljn kelpawat, nijsä
mctzisä cuin wnorten töiden
ala tulemat/ Rak. <£. 10:9.josjocu turmele toisen hcdel»
mia candawaisla, pita / cli
nijt» cuin caunistuxexi istu-
tetut omat, Pah. <T.2O: 11.

puutarha: jos sielda otetan he-
delmita wakiwallalla, ja sil»

, loin tappelus nouse, Pah.C. 20: 10.
jos,sielda warastetan hedcle
mitä, Pah. £. 40:5.

pyhapäiwa,: catzo Sabbathi.
Pyfty: jos st ladattuna jatetän

luckimattomaan .huoneseen,
lpah. C. 29: 6.
josse lauwasian coetielemata,
eli lugunpitamättömästi pois
pannan, ja wahingo sen caut<
ta tapahtu, Pah. C. 28:1.

pyst^aiea: jos st mahan rewitän
/Il turmcllan, Pah. £. 20:12.

paiwät^o: cuinga stsa luetan, Ranss, C. 5:1.
Phteisisa ralennuxisa, Rak. C.
26:6.

Pääasia: mikä sitä seura luo»
mitan samasa, oikeudesa, O.
C. 10: 12.
pääasian cantza pita yhtahy<
wm päälle pidettämän, ehkä
riitacumpani nuckeroitzemistns
stlittä sitä päätöstä mafian,oca

hänen
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• hänen wastoiukäändrns yli-

tze langennut on, O. c. 16:4.
Pääasiasta pita myös st oike.-
uden jäsenistä luulonsa sano<
man, joca on ollut erimieli'
ncn, rijtawcljeu »vastoin Man--
nöstä, O. C. 2;: 5..

päällecanda, paallecandasa i
cuinga oilsuden cdesä päälle'
canncttaman pitä, O. £. 14:nmutamifa usioisa ei mahda
muutuin asianomaincn pääl<
lecanda, Pah.C.;;: 6.
Pahategon päälle mahta se
eanda jonga Cuningan pMU<
sla oanda tule, Raug. C. 1:1.
jos päällccandaialla on puolet

! todist»xet,olcon. wiatoin syyt-
tämisen edestä, Pah. C.6c>,;.
jss päallecantzaia ei tule en«
fimaisten kärajäan, Q.&.w.z.
jos hän ei anna caipauskirsans
sisälle Howrättiin määrät-yllä
Päiwälla eosca sinne wedottu
M, O. C- 27:1.
eli costa Howrättijn haasiet«

, tuen, O. C. 27: 5.
Päällecandajan pita candeens
lailliseiri täyttämän, £), C.

päällepnhe: catzo canne:
Paatta t mikä nijn cntzuta«,

Rak. £. 19: i.
päämies: costa hän cuote, NijN

lehkön toimitusmies tilin,
€.:€. i8? 8.

. asianajaja pitä oikeudelle tiet'
täwäfi tekemän, costa »ää»
mies oikeuden käymisen alla

, euole, O. €. 15: 8-
päätös t ei cnuluttta julkisesti,

waan annetan ulos, nijsa a>
sioisa, jotca ei ole haastetut
eli wedotut, O. ?. 24: 6.
minga a,an sisälle päätös pitä
lunaftettaman, O. e: 24: 7.

Cuningan kässynhaldian på&
tdjccftä / U. C. 2 • 6,
euinga muutos fijnä k)aetta«
man pitä / U. E. 9: i.

catzo tuomio,
pääwelca: sen päälle ei pidi

mitän luettaman, ennen cui»caswo maxettu on; (£.£.9:5.
cuinga caswo paäwclan
pannan, E. C. 9: 7.kymmenes osa pääwelasta tu
cotan, e o sca caswo otrtan,caswon päälle / e. C. 9: 6.

pöki: catzo puu. ■Poweli: catzo teloittaja.

R.
RaadlMtts : catzo Pormestars.
Raastupa otfeetsf pita »oca,

wijcko pidettamän,, 0.C.6:i.
cutca ostat erinomattain pitä
Raastupa oikeudelda ratcasta«
man, O. C- 6: 1, 2.
siellä piti sisällctirjoitus, ylös<
cuulutus ia laisa käyttämmeil
tapahtuman / O. C. 6:3;
jos ylöshuudosta siellä pois
ollan, O. C. 2;: 12.
catzo Pormästari.

Rahat: jos yhteisiä rahosa Jj»<
eatan, Pah. C. 45: 2.
jos wclcapaa sano itzens w
hatoinna olewan, li C. 5: n
jos st cuin sackoa,maxama!l

~ pita,on rahatoin,.Rang.C.;.'i.
päätlcpuhe perindö maan lu>
naftaullscsa ei kelpa iilmn

.rahata, M. C.,5: 8-
pahnan myydyn perindö maa»
siaan, Per. £. 17: 2.,os wcu petta itzellens raha
eli calua petollisella nimclla
eli rirsoituxilla, Pah. £.8:1.

RMt ia .tiwipMt: ne »it<i
wi>den
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wijdcn kiwen canha pandaa
man, M. C. 12: i.
niingä caltaistt ne oleman pi-
tä, M-C. 12: i.
wijsitiwisen pykin tykönä pit.i
yxi ulcomacaja oleman, jasen iälken johdattajat cli e-
sottajat, M. €. 12: 2.
jos ei rajo,a eli 1 tiwipykcjä
löydy, nijn ustottacon muut
merkit, M. C. 12: 3.jos ei eroituria kyläti!

1 wälillä, ni,n olcon jocaitzella
o san s Diä, M. C.12: 6.
cuinga usein kylän miesten pi,
ta raja juoxuns ylöskapma«,
M. C. 12: 7.
cuinga se rangaistaman pita
joca rajoja lijcutta eli ylös>
repi, M. C. i;.

, tontin ja culcutien rajoista ,

M: C. 13: 1.
Raippa wina: cuinga rangai»

stus niillä luetan, Rang, C.5:
Rakennu» : ; mikä colmcn wuo

dcn rakennuxexi luetan, Rak
C. 27:,,.
Kircon rakennuxefia, Rak.

, C. 26:1.
Pappilan rakennut, Rak. C.
26: 2.

käräiähuonen rakennus, Rak.
C. 26: 4.
rakennuxcsta wierasicn holho-
jan taloja, Rak. <t. 28: 2.
jos puutct on talonpojan ra
kennurcsa, Rak. C- 27 : 5.
jostoiscu rakennus wäkisin rna*
t)anrcw!tan,Pah.C.2o: 12.

Rakennus caupnngisa: pita
sillen. lakittaman ionga peru
xen,paälle se rakettu en,
M. 3. 4: 6.
sencaltaiseen rakemmrecn o?'
maan isännällä etu,C.<r.i7:t>.

Aakennuxe» pnuec>«: cuinga sen

edestä sacotetaN/Raf. C. 27:2.sen oikcudcstaja tdufta/ C.C.
'l7: 6.
M isä tuomioistuimesa -fijtH
tllomilan, O C. 10: 14.

Rangaistng : cuinga se rangai<
stauia» pita, joca ci woi f«<Na maxa, Rang. C. 5:

Rasittl»: ,os ulos tccoja eli
muuta rasitusta pannun Cu»
ningan alamaisten päälle/
Pah. C. 44: 1.

llauha i kircon ja oifenden,
räymiscn rauhasta/ Pah.C.lB:
waimowäen rauhasta, Pah.
<£. 22.
yhteisestä maa ja tie rauhasia,
Pah. C. 21:
cotorauhasta,' Pah. C. 20:

X(mb* raba: annctan ennen
cuin kijnne kirja canpungifa,
M. C.4: 2.

Xchu: elainden ei mahda en,
nen lahdendi pHiwa.t a l o st a
pois wieta, Rak.C.27:io.
iosfe warastetan,

Retoluriom': catzo paatos.
Ricos: colorauhan ricos, Pal).

C. 20: 10.
rauhan ricos, Pah. ■<£. 18: 2.
wangcudcnricos, Pah.C.lyil.
Sabbatinricos, Pah. C. 5 :•7.
Cnningan walan ricos, Pah»,
e. 2;:
heilnolaifudcn rickominen,
Pah. 3. $9: B,Y.
-kiellon ricos, U.C, 9.1ucu8.'7.

Ricosasiae: catzo pahateco,a asia.
Xkca tfioifa, lvalituxesta: ca«

tzo walitus.
Xiddare catzelmn»: st haeta»

Cuningan tykönä, M. C. 14:;.
minää alan sisällä se pitä a»
nottaman ja mitä silloin tay»
tettämän Ba. 0,k25.'1c,.
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. cutca sen toimittaman pitä,

O. £.,25: 10.
Ktjbi:; pitä rakettamau eiisp

Metzä on, Rak. E. 2: 1.
Ri>ta, rijdcldäwa :se cuin «is.

datoin on, « mahda rijdel,
däwän, tähtzcn ylösp,id.ctpx
tulla,, ,U. ss. 2:5.

! luinga st rijdatm» mahta uv
deldäwastä eroitettaa. lastuisa
O. C, 24: 2.
losriideldäwaonhywail! mic»
ste« ale lykätty, ,U. C. 4:15,
josnsiammat owat yhdcfa rij

'Hasa, osalliset., O. C-10 :■ 7.se <ifla sisälle haastetta-
män pitä jonga Cuningan kä-
ffynhaldia riitaiscxi löytauy!

: vn, U. E. 2: 5.
Riftawelfet, rijtacumpanit: tai-

tawat lykätä riitansa hvwäin
miesten alln, U. €.4: is.
jos he lnMrärajastä suostu-
wat, O. C. 4:2.
jos he ilman luwata pois 0:
keudesta lahtcwat, O. C- i&i-
sillä on tohcnpuoli jollaon par.
hat todistajat, O. <£. 17: 20.
lijta weljet mahtawat tuoma-
rin cantta edcspanna kysymys
xiä todistajalle, O. C. 17:21.
sijta, joca tule rijtaweliesten
vikellden, käymisen alla sisälle,
jatahto äsiasa puhua, O. C.18:

Rindaperindo: Per. C. 1: i-
Lucu 2:12.

Ruoca: catzo elatus.
Kaotti talon poica: jos lyödän

eli solwaistan hänen Soltatil-
dans,Pah. C. 15: 8.

Ruonin mies: jos cuolle ja
,'ätt'a perillisiä ulcomaalie, Per.
C. 15:«, 2.
jos tappa Ruotzin miehen nl«
couiaalla, O. <£. ia: 22.

Xuftbättari: jos lyödän Ryyttä'
r>ldäns,Pah: 3. 15: 8.

Ruumis: silla U\f fe rangat?
ftusta joca ci woi snckoa maxa/
Rana. C. 5: l.
cnitip Ruumin rangaistus
Iticfan,, Raiig. C. ;;
niiden ruumisten catzclmuxe-sta/cuin tapctan, Pah.£.2B:6,

Ryyvati: joshan lyö eli nimit»
tele Nufihällarians, Pah. C.

i 15 l 8.
pitä mctzänculon tygö tlUe-
man, Rat., ,C. 15: 4.

Xyovtyödfta: tyal). C. 20:>9.
jos jocu lyö ilzcns ryöwamän
maalla eli wcdslla,Pal).C.2i!i.
fos jocu cii
wcdcn hädasa, Pah. <£. 2115.

S.
Saannot Uiliifet: mitkä ne

owat, M. <T. 1: 1.
Sadban, ssjtä

joca silloin jongun ricorcn te»
le, Pah. C. ?: 6.
jos työtä tchdän niW paie
willä, Pah. £. Z: 7,
silloin ci pidä cauppa tehtä-
man eli matcustettamaN/ Pah:'
€. ?:8. :

,jos aica lange Pyhäpaiwan
paalle sisälle andaa cannckir,
iän,£). £.25:23.
cuinga liki Juhlia taitan tuo,
mioita ulosannettaa, O. C.
24: 9.

Sacot: nijllä on wähin oikeus
C.C.17: 16. Pah. C. 34: l-
ne sacot cuin Euningan ffr
styn haldia päälle pane onha<
nen yrinomans, U. (Lia: 2.
cuinga se wngaistan, joca rij<
taasioisa ei woi uhca sackoa
taata, U. C. ia > 1.
eli sackoa/ Rang C. 5:

luina«
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Rcgifieri,
<uinga sacot luettaman ja ja»
ettaman pita, O. €. 32 :

joca karäjan lopulla pitä y<
löspano kirja sackoin eli ran<
gaistus rahain päälle, Cruu>
nun Woudllla annettaman,
että hän ne mahta uloskifcoa,
O. <L. 2: 7.

Saba mylly ; (a§o mylly.
Sairalw : catzo tauti. 1
Salaisesta cotowiemasiä: Pah.
\ ff. 5l:
Salaia: warcautta/ Pah ff.

41-.;. . -

pahantekian Pah. ff. 61: 4.
jos jotacuta perinnön jaofa
falatqn,,Pcr. ff. 9: 7.

Salgta^po: Pah. ff. 27:
Salarvuoteus: jos Mimatoin

. mics m a,c a a naimattoman
„ walmoihmiftn, Pa1).£.53:15

josmyckavaimoihminen maa-
tan, (H pakka pijca isännal-
däns, Pah. ff. ,;;: 4.
jos houru wäimoihnunen cli
lapsiikäinen maatan, Pah.
<£. 22: 1.
jos pijca maatan holhojal-
dans, Pah. ff. 53: 6.
secannuxcsta kihlauxesa ja a»

' wioskastyn lupauxen alla.
Pah. ff. 54.
lihallisesta secannuxestä orpa>
nain cantza, Pah. £. 58:
muija kieltyisa poimija, Pah.1 £• 59:

, sijta cuin on salawuotttltla
pitänyt usiammain cantza,
Pah. ff. s,: 7.
joi ufialnbi lapsi on sijtettyyh«
den naisen cantza, Pah.ff.s;:B.cusa salawuotcudesta tuomit'
laman pita, O. <E 10: 9.

Sananstlattaja: jos jocu ala-
mainen andaa itzens pidet.-
tää sana» saattajana wieral-

da Herraudelda, eli on wie»
raile, sanansaattajall'e awulli»
ncn, Pah. <£, 4:7.

Sanoma: catzo hUUto.
<3avca : jos leicatan eli Me-

tan toisen sarasta, ofaF.ff.B:i.
jos jocu wKiwallalla ajetan
toistn saralle omastans, Pah.
ff. .20: 13.

Sanmet elawia wasten : pita
cuulutettaman, Pah.C.2914.

Sauna: pita muista huoneista e<
rmausrafettaman,R»l'C.2:i.
jos jocu siellä warasia / Pah.
ff. 42: 4.jos kylpcwä tapetan, Pah.
<L. 12: 2.
Saunan edestä ei anneta pa-
lon apua Na?. £. 24: 4.

Secoitettu: jos myydan puhta»
edestä, ff. ff, 1: 9.

Secannus jär>e«oMain luon-
docappalden cansia: sen

, rangaisturcsta, Pah.ff. io:l.
aicomuresta sencandaiseen tm>
histureen, Pah ff. 10: 2.

Selitys : ftlittä: ffUniNgankä»
fiynhaldian tykönä/ 11.C.2».
Howratisa,U.C.9:2. O.'C.
ib: 2. O. C. 27: F.
tuomari mahta tuomionsa'ft»
litta, U.C.;:2. £). £.24:10,11,

Selkä perindo : Per. Cu l.

Per. 6. 5 :

Sica: cuinga siat mahta terhil
«'.«tzaan päastettäa, 9?af.£,i2.
jos siat yhdestä metzästa toi*
ften juorewat, Rak.C.i2:;»
costasiat pitä rengastetut o<
Icman, Rak C. n: 4.

Sijrea: jos jocu peräti sijrtä ui»
cowaalle,Per. €. 15: 7.
jos Porwari cli wapatoiu mies
muutta maja kaupungista
maalle, N. C. 10; 6,
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Registerk.
jos jocu tahto sijrtä kylän ja-

, camattomalle maalle, Rak.
6.2:5.cosca lampuodin sijrtäman pi-
tä, M.C.16: 5. Rat, C.
27: 10.
catzo lompuodi ja lähdendö
päiwä.

Silva: se tule c«lkilda raketta»
; waxi, Rak.C.2;: 8.

tninga Icwiän ftn oleman pi'.-
tä, Rak. C. 25:2.
jos puutos fijna löyty, Ral.
C. 25: 10.

,

ja wahingo sen cautla tapah»
, tu,-Rak.C. 25: 13.

hänen rangaistuxcstans joca ci
tule sillan rakennuxcen. Rak.

. C. *>• n.
. jos silda pala, cli wcdenpai.-sumus ftn pois wie, Rak.

C. 25: 14..
- jos jocu sillan purca cli tur<

mele, Pah. C. 21: 9.
Siloawolldl: perän catzo että

siat rengastetan , Rak, 6.11:4.
pitä päälle candaman cosca tie
eli silda on kclwotoin, Rak.

, e., 25: 15.cZisällekirjoitnZ: anda edun
pantixi, pandusa maasa, nij-

, den cdcllä jotta caupan eli
, waihcturen cautta sitten tah«

towat sitä omista, M. £.9:2.sisallckirjoitus usiammam cde<
siä yhZcsä ja snmasa kihlacun»
«an fåräjäsä eli yhtenä Raa-
stnpa päiwana, anda caikillc
yhden oikeuden, C. <L. 17:11.
eiannacti!oikeutta,sitttn luin
wclantekiä eiieHiit, eli hänenföyhydens caikille ticttäwa
vn, C. c. 17:12.
eikä u?yös muuhun cuin kijn*
diään 6.C, 17; 12.■ '■£>. E. 7: L

cuinga sisälle kirjoitus anotte
man pifä, O. £. 7:1.
ne edcsotetan karäjän atuft/
O. 3. 2: 3.
ja pitä uudistcttaman ennen
cuin kymmenen wuotta edes»
culunet owat, O. C. 7: 2.

Sisälle otta : jus maan istndll
tahto jotatin cuin jacamatoin
on/ Rak. (L 10: 4.
jos joen tahto canda toisen
päälle sisälle ottoin tähden,
Rak. e. 10: 6.

Vito» eli käyttöä: ei pidä U*
tän joca ei ole syyhyn woitet»
tn, Pah. C. 20: 7.

Siwuperindo: Per. <£. 3.
Goimu: oikeuden edesä, Pah.

e. 60 : 1, 2.
jos jocu soimata» petoxen e>
destä waldacunda» wastan/
Pah. (5.4:4.
cuea oikeus mahta tuomita
soimusta oikeuden edejä, £>.

C. 10: 24.14' 4-
jos naimatoin waimoihmine»
syyttä «ainetta miestä että hän
on hänen maanut, Pah.C.;;:!.

Soimnsanae: cuinga nijden v
destä sacotetan, Pah.C.6o:6.
isändä wastan, Pah.C. 15:3.
ja esimiestä, Pah. £. 15:7-

Soltati: jos hän solwaist rw
tu-talonpoicans, Pah,ss.l;-8.
pitä metzän culoon tuleman
9tak. e. 15:4.

Solu?aissa: jos Cuuingan ka'
stynhaldia solwaistan,UF.i:s.
eli rijtaweli hänen edesäns,
11. e. 1: 6.
jos joe» ftiwaift rijtaweljens
oikeuden edcsä, O. £. 14; 7.
jos tuomari solwaisian, O.£.

,14:7.
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Regissen'
jos häpiallisesti puhuta» €u<
«ingasta e l i Waldacunnan
neuwonandaita wastan, Pat).
e. 5.jos joeu folwaistan nijden
<luniugan wireamiesten ede»
fä, joja ei ole tuomioistulnda,
O. <£, 10: 25.

Sorina ja pahennusta: joskir»eosa tchdän, Vah. C. ;: 4.
teillä ja cavulla, Pah.«.21.>8.

Sormi: jos se pvls Hacatan,
Gah. C. 54: *»

Sowindo : silli on sama oi»
lcns cuiu lafilirjvituxella, U.
C. 4: 14.
»itä oileudclle ilmo,tett<mian,
jos se tapahtu sitten cuin haa<
fiettu on, O. C. 20: 1.
josse tule rijtaiscxi, D.<T.20:5.
jos rijtawcliet sopiwat ennen
cuin asia tule <cuui»gan tygi,
O. C. ;o: 15.

Sucu: lähimmanen fuculai,
nen on natttaia, N.C.i:;.
«isä sucu polwisa awioilä.
siy tleltp «n, N. C. 2: 1,2.
cuinga sucu luetan, Per. C.
»: 2.eosca tliomarin fucnlaisus e»
siä hänen tuomitzcniasta, £>•

C. lj: '.

,a cosca sucu sulle jongnn
todistamasta, O. C. 17: 7.

Sucurulzaudesta j ja lihallise»
sta secannuxesta muisa tieltyi»
sä polwisa, Pah. <T. 59.

cznlcu; catzo mylly,
: miehen 'ja wai»

mon, pita naimisen tijnnit»
tämän, N. £. 1: 5.
naittajan suosio n>abit<m nai,
miscen, 3(. €. 6:

Surmamme» : jos jvcn itzeNssuma, Pah. €. 13; i,

3

j»s hän on tahtonut itzeni
fucata, Pah. C: lZ : 4.

.
,»§ portto filiäni surma, P<ch.
C. 16: ;.
jos jocu snrm« loisen myrlpl,
la, Pah. C. 17:1.

Susi: llltzo wahingollisel eli»
Wät.

Suden rita ja wercko : <uin<
aa ja taito piti pidltlaman/
Rat. c. i): 2, 4.

Siten «li »stnndo <arta««:
jos ei mun luin yfi permnixi
lange, Per, c. 12: 6,
jos usiammat sijni o»a saa»
wat, ja se ei taiba,hyw«
haettaa, Per. C. 12: 7.
vll napa Pappilan ralam»,
xesta, Sto*. c. 26:2.
nijn mpie FMj4 huone»
ralennuxesta, 2ia1.C.2ti,4,

T«aisintvoi«a«,i»»n: se
nantitze ,j«ca on pois ollut j«
haaston laimin lyönyt, O.
C. 121 J. 4.
ei ole myiden annettu Lalman»
nin ja Raastupa osseuxisa,
O.C- n: 5.lataisin wvittanDsta «losmil»
tanten asioifa, U> €. 21 2,

lacm ja waltian siat: pfta*
nijn latttttama», tttå »al»
lian wahlngo lwchdais este,
tm tu«a, Rak. (£.24:1.
lelwottoman Man edestä' faco»
tetau tal«npoica,Rak.C.27H.

tacan? : pannan stn vmaisu»
den edestä euin uostetan, U.
£;?: 4/5,6. ;

,

pangon se itze edestäns joca tt
woi tuomiota täyttä/U.<r.;:b.
tuinga /e pannan »vcdoluisa»faija, 11. €, ab: 1.

tuin*
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"354 Registerl/
cuingase, joc«toisen tacaa,ma-
xamanpitä,ss.C.io:B,9,ic?/ii.
hengen asioisa ei mahda laca<
usta otettaa, Rang, <£. 1: 2.
Cuningan täsknnhaldian tule

.. tacauren coctcl!.,,O.C.2b:B>
-'jos, jocu mene tacaurecn itzc «

pcrftnan edestä, C.C,10:12. «
lacaugmics: maxa sen euin

» weleapää- ei wo>, <£. €.10:10. |
pitä myös mataman cofea
weleapää itzensl falaja pitä,

jos han on ottanut toisen
welan päällensä ntjricuin o> !
mansa, <L £.10: 9. -
jos taeausmies cuole, E-. C. 1
,0: 10.
euinga tacaus miehet hyw^xi
tutan, O T.,26: 8.

3acau?aaritko, fiinni ,
nen: cm>M st myöden an»

.. .netan, U. ?. 8: l.

stn wclwollisudesta jolle se
■/ myöden annettu on, U.£.s:i. «

taitan tacaiistä wastan rieot-
.,

ta, N. C.,8: 4-
•• ,os sisälle tulo eli wuoro ta.

> cawaarickoonpanan, 11X8:6.
jos st euin tacaluaarickoon '
pandu on, ilman luwata no» >
stetan, W. <5. 8: 7.
joi walitetan stn ylitze että
jocu ilman fpyla on tijnni
videtty, N. C. 8: 9.jos welcapää ei taida mala >
ni,n mahta hän tijnni pan<
daa, U. 3. s: 10.
maa ei mahda tacawaarickoon
panbaa, ennen euin maan ifän< :
däcuulttu on, Sft.c. 10:2.
perindimaan lunastus rahat
ei mahda tacawaarickoon pan>
daa, M. C. 5: 10.
lieldo eanpungistnl pois läh.

temastä, ei mahda ftjnnt pai
nemifcri luettaa, U. 6. 8:10.
Hvwlätti taHa tacawaaril»
foon tuomita / coscn Cuuin-
gan päätöin
ylitze walitetan, O. <5.8: 2.i Wmtius': catzo noitumuien.

. Taldccaln:sijtäpltä pidet»
tämän nij nc ui n omasta,
<?'.C.,2.'2. jos jocu parembat»

i tietoans wastan ticlda taldcc»,
> lun, C. C. 12: 9;

st oletan cnsisii ulos we!ca<
> miehen codosta, E. <L. 17:2.■■ Calonpoica: catzo lampuodi j«

Perindötalonpoica.
, Tammi: catzo puu.

Tapa: tawallisuus » maan ta»
i wan jäisen mahta Tuomari

itzcns oicndaa, cosca tirjoitct»
tualaNa ei lKydy,O,C.l.-n.
totutun tawan jälken, oftw
dacon cusil! itzcns ylös snno»
mistsa ja pois lähdcnnösH,

, \ ®l. E. 16: 5.1 Tapaturma : taposta fuin ta<
i,''fatmmastaZ tapahtu ,a tapa»

turman sacosia, Pah. &) 29:
haawoittamiftsta tapaturma!!

1 cautta, Pah, <r. ~8: f.■ Tappaja: pitä crhta liinni 0<
tetwman, Raug. Ti: 2.

i jos hän tapetan cofea han<da kiinni oletan, Pah. C- 2;!
jos hän carca, Pah.C.2d.'l.

, Tappelus »a lyöminen: iti
< loinen lyödän sinistxi taick»

wcriscxi, Pah. <£. 35: 2.
jos toiselle corwapuusti!lyl»
dän, Pah. 55: ;.

; se jota- ensin lyödan weta
puolda »vähemmän s«'
con,Pah. C. ;;: 5.. tl ,zos toista lyödän n,jn itti

j luu färjetän, Pah. €. 34:5-m



Rcgisseri.
,os tappelus tapahtu kircoft
«Ii cusa oikeutta p idetan,
Vah. C 18 : ?.

lirckoaidasa eli käräjä siasa,
Pah <£. 18:5.
tuomarin cli wircamichcn
päälle, Pah. C- 18: 8.
Oikeuden käskyläisten väälle,
Pah. C. 18: 9
jos toista lyidän yhteisellä
tielläclicad!!l!a,yah.C.2i:7.

' jos lomen nijn lyödän, että
hän sen cautta cuolc, Pah.
C- 24: 9. Lucu39/2.jos se lyodän joea itziäus ci
t. ida wariella, Pah. <£, 12:2.
tlippcluxefta wapamicsten wa>
lilja, tuomilic Howrätti, D.
ff. 8:2.
jos joculnöifändatäns, Pah.
C. 1?: 2.
«li esim!estäns,Pah.T. 15:6.
jos mies lnö waimoans, cli
wa'mo mie!iäns, cli isändä
palcollistans,Pah.C.;6:
catzo l«ömä ia haawa.

Cappo: wanhembain, Pah.
£.14: 1.
isännän eli esimiehen, Pah.
<r. 15: 5-
lapsiikäisclda, Pah. C.;i: l.
houruld,, Pah. cc. $2:
,os lapfikainen, kylpcwä, ui'
lva, cli macawa tapeta»/
Pah. C> 12: 2.
tappo tahdolda, Pah. C. 24:1.
äckirijdasa, Pah. C. 24: 10.
syyn cautta, ilman aicomusta
lsppaa, Pah. C. 28:
Tapaturmasta, ilman syytä,

, Pah. C. 29.
Salataposta, Pah. <£. 27.
jos tuomari eli muu wirca<
mies tapctan, Pah. 3. 18:8.
nijn myös rafcas waimo,
Pah. C. 22:7. tucu 29:5.

jos jocu käske! toista tappa»
man, eli andH itzens siihen

, »aleattaa, Pab. (E: 24: 2,;.
jos tappo tapahtu silloin cojV
la (juninaan wala ricotan,
Pah. C. 2;.

Tar»«aa: pitä perindö ma»
colca sc ulcona pericunnast»
mnydän, M. C. 4:5.cosca rakennus toisen peru»
zen päälle caupungifa myy»
bän, M. C. 4; 6.
huone caupungifa taxi td tl
naabnrille, M. 3. 7: l.
Mastopuu perindö.- maalla
kruunulle, Rak. C. 10:;.

Tastminen: ,0 sse perinnisi
haetan, Per. e. 1?:
pitä haettaman, (teliä cusa pe»
rindö langennuton/0.C.i0.';.

Tauti ja faimns : on lailli-
nen cstet,O E. 12:1.
tarttuwaincn tauti on syy
awioskHffnn eroon,
niin mnös tii,lai!xcn,N.C.4:2.,os palcollincn sairasta/ C. C.
14: 9-

Tcloittaia: on otettu «rullin»
aan snojel!uxccn/Rang.C.4:l.
,os hän teke mcrlillisen wiancosca pchantetiä rangaistan/

C. 4: 2.
,os hänen päälleni läydän,
Rang <r. 4: ;.

Icrhomenä: cninga yhteinen
nautitan, Rak. C. 12: 1.
ja ytinoma, Rak. C. 12:5,4.
jos terhot warasteta»/ Pah.C. 40: 5-

lestamenn: telda ja cuingase tehtämän pitä/ Per.C.lö:
taitan muuttaa ,'a tacaisin o»
Maa, Per. C. 16: ;.
mitä lestamentixi taitan an»
ncttaa/ $tt.&.i7;i,2,i,4>

3 2 lui«g«
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Registeri.
cninga paljon maan lain jäi»
ten, Per. £. 17: 4.
ja eninga paljon eaupnngin
lain jällen ja Papellda, Per.
€. 17: 5.
jos txämmän annet»»! cuiu
lali sano, Per. C. 17~: 7.mitä sen tule waarinotta, fo<
ta testamentin ftannut on,
Per. C. iS:
euinga sen päälle puhutan,
Per. C. 18: 3: 4.eusa sen ylitze caupungisa
luomitan, O. C. 6: 5.
Howrätti tuomltze wapamiel
hen testamendista, D.£.8:2.

rie: cuinga se tylasa panda»
man pitä, Rak. C. 4: l.
tircko ja myllytiestä, Rak.
C. 4- l.
tninga lewkä maantie oleman
Pitä,Ras:C.4:
laickein pitä tietä tekemän,
3lak. C. 25: 8.
jolla kelwotoin tie on ja ei
tule tien tekemiseen, Rak.
<£. 25: 11.
jos jocu Uh itzelleni euleu-
tien eli ,alc« polgun toisen
pello» eli nijtun ylitze, Rak.
C. 25:9.
joi jongun päälle yhteisellä
tiellä caratan, Pal). €. 21:7.
jos siellä ilklwaldalsudefta po-

ratan cli luiheatan, Pah. C.
21: 8.
cuinga «alwitic wijtetettaman
pita, Rak. <L. 25: 7.

lilurcr.- naabunn, jos sisälle
otetan, Rak. C. 8: Z.
cuinga kylän jacamattomat
tilnxet nautitan, Rak.C.io:

Todistaja: looistaa: eari todi-
staja owat täysi tedistus, ja
yxi käy puolesta, O.Ci? 29:
ei mayds eucan estä itziäni

todistamasta, O. C. 17: 5.
lutca ei mahda todistaa,
O. £. 17: 7.
jos rijtacumpani soima tn
distajalle jotain, £5.3.17:8.«Ii ttzi afwta hänen canjjans,
O. 5. 17 : i;.
joi riitacumpanit tahtowal
anda sen todistaa/ ,oca estet»
täwä olis, O. C. »7: '4.
todiftafain wa!« / £.£.17:16.
todistaja pitä walapattoistide»
fia waroitettaman/ 0.<5.17.-lz.
sijta joca lupausten cautta on
saattanut toisen wäärln todi»
staman, O. ff. 17: 18.
cuinga todistajat pita cnnllel»
daman, O. €. ,7:21,22.
kirjallisesta todistuxesta, O.
C- 17: 26.
jos todistaja jotain sala, O.
<E. 17: 27.
todistaja mahta haastetta»,
eli olettaa cantzans, 0.07:3.
wajian taännistH eli cstcstä
todistajaa wastan,O.<c.l6:4.
Lucu 17: 7.jos todistajain puhct owat
toinen loistans wastan,O.C.
:?: 20, 2;. mCooiftnxee: pitn caicki edes»
tnotaman oileudcn läymift»
alusa, O. <£. »4: ;.
jos ,ocu chdollans pidetä ne
tykönäns, O. C. 14: ~

kirjallisista todistuxlsta, O.
C. 17: i, 26.
täydestä ja puolesta todistu»
lesta, D. €.17: 29.

Coimitngmies \a asianajaja:
jos hän mene edcmmäri cllill
hänellä uscottu 0n,C.C.15:2.
jos hän täyttä itzens wllpi»
slclcwäisesti, C. C. ,8: h
naunicon waiwanS palcan

ja
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Regisser,
ja mitä l)ä» cnluttanut »n,
d. 6. 18:5-
pitä toiniituxestans tili» ja
lugun telemän, c. C. 18:8.
pitä wastaman jos hänelle
jotain hallittawaxi uscollu
on, O. € 10: 4.

lkontli: cuinga se tylasä lasket'
taman pitä, 3lat.C.i:i.
joca talolla pitä siinä osa o>
lcman, Rat. C. 1:2.
cuinaa tontin päälle raketti
man pitä, Rak. £. 2: 1.
tontin rajasta, M. C. 13: 1.

Torppa, torppari: pitajahtijn
tuleman, Rak. E. 2;: 3.
ja suden ritaa rakendaman,
Rat. C. 2,: 4.

Tncussu» : Pah. «t. 35: 4.
Tulipalo: catzo wahingo mal-

lia ja murha poltto.
Tulli: ssjtä joca otta corkem»

da tullia, cuin päälle pandu
on, Pah. <£. 44: l.
jos caluja tullisa myydän,
C. C. 4: 5.

Tundemaeoin mits : jos hän
pettä waimon kihlauxecn , N.
c. 4: 6.
tundcmaloin ,'a wieras ei
mahda todistaa, O. C. i?.'7>

Himmifiua : jos wangi tunnu-
sia toisen pahatcgon wangi.-
udesa, Rang. C. ;: 4.
tunnustuxecn ci pidä ketän
kidutcltaman jawa!wattam«l!,
O. £. 17: 37.
jos jocu petolliscfti tunnusta
päällcns hengen asian,' Pah.
€. 13: 5.
oniau tunnustnxen päälle, hen<
gen a/ioisa, ei pidä ketän
langetcttaman, ellei nijtä a<
sian haaroja liytä, cuin tun-
nusturen wahwisiawat, O.c. 17: 36.

Cttomari • ei mahda wircaa»
astu», cnnen cuin hänwa!a«<
fa tehnyt »n, £>. C. il %
ti sa panna toisen siansa tuo<
mitzema»/ ilman luwata, O.
C. i: 9.
jos Hall langclta wäärän tuo»
mion, O. C. i: 12.
jos hän laimin lyö oikeuden
läymiftn a,an, O. €. 9. ,
cofert hän mahtahyljättaä/
D. <r. iz: i,
,os hän todistajaxi anotan,
O. s. 17: 12.
jos hän tapetan, uhatan,
lyödän, eli hänellä anneta»
häpiällisiä sanoja/ Pah. <£.

,8: 8.
jos händä ftllvaistan/ O. k.
14 :l>7.

E»<mmo: pitä perustusten ja
lain päälle lijnnitcttämän,
O. €. 24: 3.
maan tawan päälleeosca kirjol»
tettua latiaei löydy,OC-l:i l.
pitä iultiscfti euulutcttaman,
O. C. 24: 5, 9.
cuinaa se piti ylöspandainan,
O. C. 24:3.
minqä ajan sisälle se pitä lu»
nastettama» , O. C. 24: 7.
catzo päätös.

Tuoinio kirja: ssllä on toden»
puoli jos maanlirjat tntmh
duwat, cli catowat,'M. £.

4: 10.
fijhen pitä catzelmnrct maan
riidoisa, sisälle wedctläman,
O. £. 2: 6.
pitä kihlacunnan tuomarilda
Howrättijn lahctettämän, O.
C. 2 : 6.
nijn myös LalmaNNilda, O.
C. ;: 5.

3 ! Kämk.
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Regisleri
Käminärin oikeuden tuomio»
tinasta, O. C. 5: 2.
nijn myös Raastupa Oikeu»
den, O. C. 6: 6.

huomion ricoi : cuinga sen c>
destä sackoa wcdetän,O>C.2B:

Cuomio woipa: cosca ja cuin
ga itzccukin oikeus on tuo-

-1 mio woipa, O> C. 2;: 1.

tuomioistuin: maalla ja cau.'
punqija,,O. C. 1:
laillisesta tuomioistuimesta w

. sakin asiasa, O. €. 10.
ei mahda yritän asia, mual-
la cuin oikiasa tuomio istuumcsa ylisottttaman, ehkä

, rijtawelict toisesta yhteen so
pia tahdois, O. C. 10: n.

Tuomion crheeys: cuinga fen
plitze mahta walitctta, O.
c. 25, 21.

tuomita: mahta oikeus asiafa,cosca laillisesti haastettu wa-
staja ei tule oikeuteen, O.
C. 12: ;, 4.

tuobi: taitan jacamattomafa
metzäsa otcttaa huoncu tarpc>
xi, waan ei mpytäwaxi,
Rat. c. 10: 1.
jos otetan toisen metzasä/
Rak. <L. 10: 5.

Cnrpeim: cuinga lcicattaman
vita jacamattomaldamaalda,
Rak. (F. 10: 2.

.

jos toisen maalda otetan,
Rak. C. 10:5.

luru : caupungin funiDe ja
, satamoihin, pitä caicki myy-

tawät calnt wictämän, C. C.
4:5.

Cutfit*, Mtkindo : st pitä ta-
pahtuman jocaisesta warean-
desiä erittäin paicallans,
Pah, (T. 40: 2.
cuinga liedustcttaman pitä

sen Mlnå jora warcaudcii,
on epäluulon alla, Pah. C.
52: 2.
ei mahda cucan, itze otetusta
»vallasta/ nijn muodon tiedu»
sta, Pah. C. 52: 2.
pahatcgosta pita tutkittaman
siellä, cusa se tapahtunut on,
O. <L 10: 21.
Ala oikeus lähettä Howrat-
ti,n tnllinnons raftaifa pa»
hatcgon assoift/ O. «5.25:5.
mifä asioisa alaoikeus ainoa»
sians tutki ia Howrätti tuo»
mitze, O. C. 8:2.

-(luulen caatainat: p'tä wähit»
täin pois peruttaman / Äak.
(E. 15: 6.
ja poltto puixi otettaman en»
ncn cuin tuoret puut caatan,
Nak. C. 10: 8.

TMä walim» : Cuningan PS»
stynhaldiau päatircn ylitze,
U. €. 9: 4.
tuomarin päätöxen ylitze cof»
ca riltawcl! on jotain oikcu»
dcn käym-scsa waiian kään»
däuyt/ O. <5. 16: 2.

€)-o : jos jocu siihen langctt»
tan, N.C. 5: l.
102 > iocu paeotclan fencaldai'
jeni tuöhön, iosa hengen waara
on, Pah. C. 28: 4-

u.
Übcasacko: sen taita tuomari

etecnpanna. luwattoman wil»
jellpxcn tähden mctzasä/Ral'.
C. ic>: 5.
i'a CumuaZn kässynhaldia,cosca hän syyn sijhen löytä,
U.<r.i:9. Luc«2:l. hunyxu
taita sen eteen panda joca
estele itzcns todistamasta, O,
C. 17: 5.

tuinza
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ReMcri,
cuinga se rangaistcm, joca ei
woi uhca sackoa maea, U.
C. ia: 1.

Xllcotylaintn maan cappale,
••■ eli erinäinen maan tilca:
Plcomaan! mies, wieras:hä«

nen pcrindö oilcudens, Per.e. kia.
cuinga han mahta «uppä
tehdä, C. C. 5:
st cuin hänen huoncftns otta
ja ei cohta edesz anna/ C.
C. 5: l.

Uloshumo: ruinga tapahtuman
pitä, U. C. 5: 4.Plo«kirjoituxec: nijstcl todistu<fista, cuim oikeuden ctecn o-
sotctan, pita nscottawilda wie,
Hilda, wahwistetut oleman,
O. €. 14: 4.

Ulosmittaus: cuinga haetta»mnn pita , U. c. 2:
ulosmittaueesta tuomioitteu
päälle, U. C 3.

*' welcakirjoitustrn, fäsilirjoitu»
ffen ja littwälu miesten pää<
töstcn päälle, U. cf. 4.
cuinga nlosinittaus tapahtu-
man pitä, U. C. 5.
mikä fijta croitcttaman pitå ,11. C. 7 :

ulosmittauresta wcdotuisa a»
sioisa, O. C. 26: 2.

lllostecoia: calzo wcro.
'Uuden tylan oikeudella: Nak.

C 19 :

Uudet perusturec: cuinga ne
mahta Cuulngan tykönä.edes-
annettaa,a cusa niiden pii*
tze tuomita», O. C.;i:z.

lv.
Waaga: eatzo mitta.
Wahoit: mahtawat ltz« wa<

lansa, päälle todista sijtä, cuin

heille! sen alla tapahtu, O.
C. 17: n.
jos mahtimies wangm ilki
vaastä, Pah. c. 19: 5.

eläwat: mah»
ta jocainen ambua, sa mittH
ne owat/ Rak. C. 23: 1.
mitä st nautitze joca muutoin
cuin jahdisa nijtä lasitta,Rak.
C. 2;: 6.
catzo mctzän elawiä.

Wahingo venttiä : huolimat»
tomudcsta, Ra?. C. 24: 1.

calzomattomudcsta Walkien
crni|ja, Rak,E. 24: 1.

Waihecta: waihetus on lail»
linen saando, N. £.'l: 1.
maa mahta maata wasian

, maalla wa'hettttaa, waan ci
mahda pcnMZ maa maalla
waihetcttaa huonetta ja maa»
ta wasian caupungisa, M.
C. ;: 1.

huone mahta huonetta wa»
> sian caupungisa waihetetta,-m. C. ;: 1.

Waih«taa: mahta maanmlet
calua caluun, C. C. 6:;.
waan ti ibitfåty,<s.'£;■ 7:4.

! Waihetus kirja : (en oikeus ja
etu, <£. c. 17: 14.I Waimo : nijn naitu cuin nai»
»natoin mähta todistusta tan*
daa, ehfn he jalawuottuden
eli nxikcrraffen huor u d e n
tähden rangaistetui owet, D.
<?. 17: 10..se cuin tuomion cantta on a»

"wiowaimori selitetty, nautit-
con naimisen oikeuden miehen
pcjäsä, N. C. 10: 7.
callanpaimcndamiften pita
»vainiowake pidettäman, ciija
se tapahtua laita» Ras. C.
»: 2.

3 4 lui»,
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Reglsteri
cuinga ne rangaistan ivica an,
dawat haureuteen itzcns pi>
deltaa/ nijft huoneija JDisti
irstaisutta harjoitttan, Pah.
jos walm«!l cantza hlmo w.v
lisin täytetän, Pah 6.22:1.cosca hän mahla sen plitze
candaa, Pah C. 22: 2.
jos hän wakisin pois wicdän,
Pah. <t. 22:;, 4.
jos rascas waiino tapetan,
Pah. e. 22: 7. Luc«2y:;.

lommo; seura miehens säätyä
ja tilaa, N. 3. 9: t.
jos waimo ihminen on tuo.
nuon eautta awiowaimoxi
ftlitetty/ N. <l. 10: 7.
cuinga waimon omaisus mah-
la myytää ja pantixi pan»
taa, N. C- ":

«uinga hän mahta canppaa
päättä, N.C. n: 6. C,C.
1: 8.
»oi hän on rastas silloin cuin
mies euole, Per. e. 5: 2.
jos hän wäliwallalla pois
lviedän, Pah. <£. 22: ;.
tule sen oileudcn ala cuin hä<ncn miehens, O. C. 10: 1
jos mies lyö waimoans eli
waimo micsiäns, Pah.C.;6:,.

tvaiwasta e\i «sltuxefia: jon<
ga uabuli kärsimän
pitä, cnsa sijta tuomittaman
pitä, O> C. 10: 20.

rodiran?: catzo lidulta.
IVaiwasten huone : sen etu

ja oikeus edes seisojain tytö>
,

nä, C. C. 17: 8.
icvmwasitn tupa : pila pltajäl-

\>å rakettaman, Rak.3.26!1.,«s sieltä cli almulättystä
warastclan, Pah. G. 46: 4.'Xvala: tuomarin, D.ft.1.7.
»vtzistajan, O. s. »7 ; 16.

wääryttelemys »oja, O. C.
14: 9-
puhdistus wala, O.k-i7:;o.
cojtalfclinctinfa oikut länget»
»a jougunwalalle, C6.17.j1.
walalla laitan wasiata, »a «i
päällccanda, Pah. C. 17: $4.
catzo fironjcf.
Suninaan walan,n'cos,Pah.
<£. 18: l.
minga rangaistuxen ne a»sai»
net »wat, jvtea Cuningan
walan rirtowat, Pal;.€. 23 j

XDal&acurinm r?tuu?onando,
jftt: jfs heillä tetran tih<
den jotain soimatan, eli pu»
hutan ja livjoitetan heila w«>
sian sitä enin linnunin tjå»
waisewäinen on,sen ylitze tuomitze Howlälti,
O. C. 8: 2.
jos esteitä heitä wastan (M
tuodan, eatzo esteet.

Waloattrla: emnga ft pitä
ylöspcndcnian, O. C. 15:7.
eatzo tiria.

Walhchcclla, xvfilbe: sijtacuin
toisen päälle walhettele, Pat).
<T. 60:
kirjoitta cli puhu oikeuden e»
dcsä sitä cuin hän tietä »al»
hcn olcwau, O. C. 14: 8.fepalmis; Cuningan, tästy«hal»
d>an.päalöxcn pl, tze, U.s.q:i.

nijden tlistylaisien ylitze jot»
ca ulosniittauxiatoimiltawat,
U. C. 9/ 6.sen ulosmittauxen ylitze, cuin
alaoilcuxille sallittu on, U.C.
9: 6.
tihlaeunnan vikenden pääto»
xcu plitze huoncn catzelmu»
xisa, Ziak. C. 27: 9.
harhailemisen ylitze oircnden
täpmisesä, tliriloeas!«isa,O.
<Lz7 :B. j"
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RecFsserl,
jos st tuin walituxet sisälle
pannut on >' wijwyttele lait-
tamasa ne rijtaweljellens, O.
<L 27:8.
mingä ajan sisälle walituret
harhailemisen ylitze oikeuden
taymistsä, eli ricos «sioisa f>
salle pandaman pitä, O. €.

25:5,21,
wallanalainen: catzo lapsi-

ikäinen.
XValmistamatoin • jgs jocu tu<

le ylöshuutoon, catzo plös*
huuto.

Wangi: jos hän ehdolla kfåU
Ie päästctän, eli wäkiwallalla
ulos otetan, Pah/C. 19: 1.
jos mahtimies päästä hänen
irralle, Pah. C. 19: 3.
jos wangi on uppiniscainen
ja ei tahdo itzens walmistaa
cuolemaan, Rang. <L 3: 4.
jos hän cuvle wangcudest»,
R«ng. C. 2: i.
jos hän on sairas eli toau
mo rastas, Rang. <£. 3: 6.
Wangin ylöspitamiststä, Niin
myös wangitun waimon lap-
sen elatuxcsta, RanH. C.
t: 3, 4>

wangihuone, ja kijnn» o«a:
jos wangihuone ricotan,
Pah. C. 19- i.

, kijnniStettaman pita suuret
pahantckiät/ Rang, C. 1: 2.
joca anda ionqun kiinni pan-
na, pitä myös hänen elättä-
män, Rang. <£. 1: 5.
cmnya waugius w e d e ll ä ja
leimalla luetan, Rang.C.s'4.
ja cuinga st luetan ilman
wctt,' ia leipä, U. £.10: 1
wangshnone pitä jocaisesa
käräjä vaicasa oleman, Ras.
3. 26! 4.

Wangin wattfa: jos hän stil»

Ii sen cuin wangiuteen we«
della ja leiwäuz tuomittu on
nautita muuta juoma jaruo-

. ca, Rang. C. 5: 6.
owat naittajat,

N. E. i 1 2.
heidän suostumisens plta ole-
man naimisten/ 3?.><£. 6:1.
cuinga he yexiwåt lapsiansa,
Per. <£. 3 .• 1,
jos he menewät toiseen nai>
miften/ N. e. 12: 1.
jos he owat andanet jotain
ennen lapsillens, tyzx.£.\TS).
pitä lurittaman lapsians
wannomistn tahbr-n, Pah.e. ;.- 2.
jos he tappamat lapseus, eU
heilda tapetan, Pah.C.i4!l.
jos he lapsildans nimitellän.
Pah. £. 14: 3. ; :>

Wapamies: hänen
oileudestans, N. C. 10: 2.
cuinga hänen lapseus peri<
Man pita, Per. E. 2: t.
mahta pita huonen catzelmu«
st a talonpoicans canl)a, Nak<

, C. 27: 8.
hänen oikeudestans welan ma»
xoon ylöscandomiehelda, <L.
.e. 17: 8.
wapamiehen perindo rtjdof*
sta, orwon holhomiststa, pe«
säerosta, cli tappelurijfa, tuo»
mitze Howrätti, O. C.
8: 2.

tDapanä t sen nautitze lampuo-
di autio, M. €*

:6: 9.
N>ara : cuin kaikenlaisten f«of«

päälle lainata», sen etu, C
! £. 17: 7.
ve>acc«us: ensimmäisen kerran,

Pah. £, 40: 1.
lo,lsen erän, Päp. £• 4&i;.

,Z 5 "l.
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Registeri.
colmanncu ja neljännen tcr»
ran, %af). E. 40: ;.
warcaus ufiammilla pakoilla
ja ajoilla/ Pah. <Z. 40 : 2.
Puutarhasa, caalimaa'a, Hu»
malistosa ja nauris maasa/
Pah. £. 40: 5.jos usiammat ynnä warasta»
wat/ Pah. C. 41: i.
jos warastetan cosca tulipa-
lo on, wcdenhätä,
wäkiwälda/ eli sauuasa/ Pah.
C. 42: 2, 4.
jos hahdcnhaldia/ ealunwetä»
iåt wicrasten holhoja cli crou.'
wari »varasta, Zlak. (£.28:12.
Pah. €. 42: ;.
jos jocu warasia pellolla cli
nijtulla/cli hewoiscn, cli eläi-
men eli mcttiais palaan / Pah.
C. 4;: », 2.
warcaus caluu pydyxistä eli
jahti pydyxistä/ Pah.C-4;:2.
tircosa, kircon aidasa, luu»
«»'shuonesa/ handoisa, tir>
con ase > hnoncsa, waiwasten
huonesa/ eli almukatkösä/
Pah. <r. 46 : i, 2, ;/ 4.
jos lapsiikäincn warasta/
Pah. C. 50: 1.
cuinga warcaudcn perän pi»
ta ticdnstcttaman, Pah. C.
52: 2.
asianomainen mahta walallans
täyttää mitä häneldä warastet-
tu on ja mlngä werta fc o<
li, O. ,€. 17 • 55-
fijtä, joca on kätkenyt eli
naulinnut warcan canpa, e,
li warcantta edesauttanut/
Pah. E. 41: ;.
coto, warcaudcstaPah.s.42:l.

Warjclla eli ivastaca cauppa:
pitä mypjän, M. C. n: 1.
eli hänen pcrilliftns/M.C.iliJ.

jos saamamiehet owat usiaMl
mat, M. C. ii: ;.
ioca ci taljbo cauppans war»
jella, tmgatcon stn liriaftns,
M. €.■ n: 6.
lilja caupan wassaja hae«a«man pitä, O. <L. 10: \%.

Wassaja: hänen f.iteens pita
haastö»os ci wustaia tule cnsimiuai»
stcn Mrdiaän/ O. €. 12: ;.
eli Lalniannm jaR a a st 11 p a
oikeuteen, £). C. 12: 5.
jos wastaja tahto jotain wa«
sian faandä/ Q. C. 16:
cuinaa hän taita andaa piåb
lecandajau wastan cutzuttaa
O. C. 11: c».
jos hän jotain
puhdlfturcxens/ lvahmisiacunsen todistuxeNa, O. £.l7.'s;.
jos wastajan sääty on oile««
den käymisen alla muuttunut/
O. £. 10: 13.

Wastata: piti sen iift ricosa»
sioisa, jonga päälle cannctan/
O. C. 15: 1.
muisa asioisa taitan asiana-
jajan cautta wustattaa, O.
C. 15: 1.
walalla taitan wastaia waan
ci päälle canda, 0.£,i7:;4.

Wastoin taannet oikeuden tay*
mistja: niiden ylitzc inahta
tuomari päätöin anda, O.
C. 16:
ne pitä oikeuden käymijen a»
liisa yhdellä terralla edesan-
nettaman, O. £. 16: 5.
cuinga näisä asioisa pitä tmo
rcroitzcminen sclitettämän, ja
walituxiffa tuomarin päätö-
stä wasian cuin nijdcu ylitze
langetetan, O. C. 16: 4.wassus: jos lambuodi j<oca

ca«
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Registeri.
carannut on, asetta itzcns
wastuxeen, M. <Z. 16: 8.
jos wmigi wafjellan nijtä m\>
stan jotca tahiowat händä
lijnni ottaa, Pah. 3. 19: i,
jos pahanttkiä asetta itzcns
tvastnrecn, sitä »vastan joc»
tahto händci tijnni otta, ja
tule tavetu>i, Pah.C. 25: 1.
jos oikiafa hengen hätä tilasa
toinen tapetan, Pah,3.26:4.

XTaurtu : cuinga monda mah'
ta waunusa aia cahden kyyti
hewoisen canha. Rak.C.2B:i;.

iPcöeitpobjrtffa calu-
sta, Pah. C. 48: 2.

XDäni : catzo miccka.
XOdän anöamisesta: rahastl

eli calusa, £. 3. 9.
XTclca; cuollen miehen, cuinga

maxetan, Per. S. 10: 1.
jos welca on tehty ennen a<
wioskästyä, N. C. 11: 2.
eli pariscunnaft, N. 3. n:;.
,'ommancuman erinäisestä syy
stä, N. 3. ii: 4.
wclca mahta wclcaa wastan
cuitattaa, U. C. 4: ?.

jos riita syndy welasta jon-
ga usiammat tehnet owat,
0.3. 10: 16.
pitä maxettaman ennen cuin
perindK eli tesiamcnti ulos o<
tctan, Per. 3. 10: 1.
jos se on tietamätiin ja il<
mandu sitten cuin pcrindi
saettu on, Per. 3. 19: ;.
jos ei welota cahden ry,mme>
nenaiastajan sisälle, C.3.9N2.cusa cuollen perilliset mahta
»veloittaa, O. €. 10: 2.
jos joen wclcoile sitä welcaa
jonga hän niaxctuxi tietä,
1, S. 9: 11.

!welcoa, welca: jos se welca

wclotan cuin lietän maxe»
tun olewan, 3.3. 9. ii.
,os welca ei welota cahde»
lymmcnen ajastajan sisälle,
e. 3. 9: 12.
ei mahda selliä ja rijdatoin
welca rijdeldäwan tähdenylös pidctyxi tulla, U. ff.
2: 5.

Welcakirsa: sen edestä piN
welcapäätä etzittaman sielläcusa han asu, 14.3. 4: 1.
jos jocu sano itzcns waadltu»
xi welca kirja ulosandamaan,
v. 3. 4: 5
felkiän welcakirjan päälle seu<
ra ulosmittaus, 11. <T. 4.: 2.

Welcapäa: cuinga hän mafita
omaisudens yhtä haawa ylin»
«nda, <T. e. 16: 1.
jos hän on jonguu wahingon
cautta köyhtynyt/ C. C.
16: 2.
tuhlainiststa, 3. 3.r6: ;.
jos han carca, C. C. 16: 1.
ViU\ itzens ftlaft. U. <r. 2:3.cosca hänen vcräns mahla
cuulutettaa, U. 3. 8: 14.
taitan kijnni pidettä / U. C.
8: l, 2.
jos hän ilman syytä lijnni
pannan, U. C. 8:9,
cuinga hänen omaisudens mah<
ta tacawaarickoon panda,
C. C. 16: 6.
jos han ssuninsan rauhalla
on cotia tullut, C. 3. 16:9,
welcatirjasta pitä händä ha»ettawan siellä, cusa hän asu,
U. C. 4: V

Lpelcamies: pitä oikendclda
sisälle cutzuttanmn, cosca wel<
capää tahto omaisudens > yh<
tähawa nlönanda, <£.<T.i6:i.
welcamicsien edusta ennen

• l»inen
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toinen toistans wclcapaan e*
maisuteen, C. C. 17: j
jos hän ano että welcapään!
perän mahca cuulutetta, §.!
C. 16: 5. U. <r. 8: 14.

Wdfinalaiiun ommfuas ? pi»j
US liiomarilda tacawaarickoott!
plyidaman, <£. C. 16: 1. ]
rastynholdialda kiellon alla eli.
tacawaarickoon, U. C. 7: ;.
cuinga wclcamiehet saawatftjv
nä oileudens,a etuns, C.C. 17:

Welaxi otttHt calu: cosca cas-
woa sijtä maxctan, C. C. 9: 8.

Wenhen: pitäkön wierastcn hoi-hoja, Rak. C. 28: 4.
paiuti laita on cahdcxanky.-

, »ara, Ral!. C. 20: ;.se ci pidä tukittaman, Rak.
C. 17: 4.■ jos wenhe ilman luwata e»
Man, Pah. €. 43: 3.
jos se wuorotan ennen cuin
Jumalan palwcllus Gun»
nundaina ja luhlapäiwinä
on lopetettu, Pah. <T. 3: 8.

werinaarma: ciiiitga sentah<
dcn sackoa tehden, Pah. £.,3.5:2.

XOetain : pitä ratettgman ja
ylöspidettaman, Rak.C.5:1.
jos mataa niaasa,Rak.C.?.'4.
eli cukistetan, Ra,k, C. 9: )..
jos jocu cultze sen lapilze >a
M sulje jälkensä, Rak.C-9:5,

XCeio : cuuiga se osotetan ma<
xeturi, M. E. 17: 2.cosca se ulosannettäman pitåi
M. <L. 17: 1.
maxamatoin, mikä etu ia oi,
keus sillä on, M. C. 17: 3.
C. C. 17: 6-
taitan otcttaa woitun ja «va-
hingon päälle caswou siaan

,raha lainasta, M. C. 9: 7,
C.15. 9: 9.
«uinga se mafyta ylöspandaa

ja myytäa, <Z. C. 6: z.cusa rijta werosta tule ral<
castawazi O. C. 10: 14.
catzo caswo.

Wcsi: wctten ylitzc pltä iaU
wi-tie wijtotettaman, Rak.C.
S5 -* 7'

. ~catzo calawcsi.
Wesirakcnnllxet: joco ne oman

eli toisen peruxcn päälle va<
ketut owat/ cuinga nalmi>sen oilcus nijsä luetan, N.
<£. 10: 2.
jos jocu wäkiwallalla otta
wrsllakennuxct filda jongakä»
dcsa ne owat, M. £. 18: i.

XOeto, wedota: ei ole kellä»
fan lupa ricos asioisa wcdo,
ta, O. €. 25: 5.
cuinga tihlacunnan tuomio-
ta wastan wedottaman pitä,
O- £. 2;: l.
Lalmannin tuomiota wastan,
O. <£. 25: 7.
kaminarin oikeuden tuomiota
wastan, O. 3. 2;: n.
Raastupa oikeuden, O. C.
25: 15/ 16.
wedosla siinä asiasa, sosa u<
siammat osalliset owat, O,
ff. 25: 18.
wctorahat yitå tuomari, O.
C. 25: 19.
niitä ei ma?eta silda, foc«
Ciminga» , jongun canpiin<
.gin, eli phtciscn canscin p»o>
leffa pul)u u u t on, D. £•

25: 8-
luule wcdon ll<

Man syytä kieldyxi, O. C.
25: 20.
jos jocu ei tahdo wetoani

,Mtta, O. C 25: 24.
cuinga tuomio wedotuisa a<
sioisa täytettämän pitä, O,
«5.26:2,;. wie<
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Wieras: catzo majamies.
U?ierasicnholhoja: pita o!e«

man caupungeisa ja maan>
tien ohcsa, Rak. C. 28/ 1.

hänen welwollisudens matcu-
stawaisia cohta n, Rak. C.
28: ;, 4-
ei mahda kyydittä toisen cde<
sta, Rak. C. 28| 6.
jos hänellä wahiuaota tch.-
d<w hewoisten uloswuoromi«
leffa, eli majan laittamisella, !
Rak. <L. 2§: 8.
hänen rangaistuxestans / los
hän pcttä majamicstä eli ha<
nclda warasta, Raf.C.2B:i2.
jos hän warasta sijta euin ha<
ueflä on annettu culjcttaa t>
li tallella pita a, Pah. C.
42: 3.
wäkiwallasta >a tappeluxcsta
wicran ja hänen wallllä)is,
Rak. C. 28: 9, 10.
wierasten holhoian talon ra<
kennuresta, Rak. C. 28: 2.
catzo »vaunu.

Wihkiminen, «vihkiä: jos wih<
kiminen kieltön ilman syytä,
N. C. 7: > jjos pappi wihki ennen cm»
cuulutettu on, N. £. 7: 2.
cli ne jotca ei mahda awios-
kästya rakcta, N. C, 2: 12.
jos se wihki joca ei ole pap»
p», N. C. 2: 12. 1
l«s waiuw wletellän wihki?
miseen tnndcmatiomalda mie-
hcldä, N. E. 4: 6.
jos.Pappi wihki lestimichen
cli lcsklwaimon ennen cnin
perinnön eroitus, tapahtunut
on, N C. 12: 1.
jos nainut anda itzens wihit<
tää naimattoman cantza/
Pah. E. 9: '.

lii sen lanjza jvca tuomaril'

da on selitetty »ongun puo<
lisaxi, Pah. <T: 9: 2.
ennen wiMmistä ei mahda
kihlacumpanit majaa yhteen
muutta, N. C> 12: 3.
catzv Pappi.

Wihollincn : jos ft langt dffj*
lisesti maahan sisälle / Pah.
<£, 6: 4.
warcaudcsta silloin cosca!vi»
hyllinen ahdista, Pah. C.
42: 2.

tppccft >os se wäarinkäytctan
muiden haittaxi-a wahlngoxi,
sildä joca Cuuingan puolesta
pu1ju,0.(5.29:3.

XOivcamies : jos hän otta lah«
joja cli andimita wieraltza
Hrrraudclda, Pah. £. 4: 6.
jos hänen päällcns kättä can»
n«an, Pah. <r. 18: 8.
jos hän wiettelr alammaisiacalun cocomiscen, eli scncal-
haista wastan otta, Pah. C.
44; 3.
jos Cuningan wircam«hct
solwaiftiM sicllä cnsa ei' ole

! tuomioistuinda, £).<£. 10; 25.
jWirhe: wirhc sa<ks maxetan

: asian omaiselle yxinäns, Pah.
<Z. 39; 3.
cumga wirhcen edestä sackoa
wedetan, Pah. g.' 34: -fWi«a .- catzo calawesi jamylly.

, voin* , rvitzans: cuinga lue»
tan, Rang. C. 5:

XPtioörn tulo, p. oma caswo:
| mahta sorainen myyda cusa

hän tahto, C. C. ö: 2, ;.
-toovfri ; catzo Cruunun »voudi.

i wuoro, pesti: sijtä mahta
maan isanda ja lampuodi te-
fienans sopia, M. C. 16:1.
elinajan wuorosta/ M. C.
16: 2.

', ttttKO*
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N>uorosta witzixi ajari/ M.
<E. 16: ;.

jos talo cahdcllc wuorotan,
M, C. !6: 16.cosca ja c uin g a pa!c»llincn
pitä pcstättämän, £.£.14:1.

XDuozo : wnorosta, C. 3. 13:
jos maita ja cartanoita wuo

rolle otet«n, M. £. 16: 6.
jos talo eli huonct caupun
gisa wuorotan, M,£.l6:ir

U?uorc»imäärä: siitä taita
. maan iftnda ja lampuodi so»

pia, M. £. 16: i.
tlijn cauwan cuin se päälle-
seiso, ei mahda maa ylös»
sanottaa, M. C. 16: 6.

zVuoronmäarn: niin caulvan
cuin se päälle seiso' ei mah>
da lampuodi ulossanottaa,
M. C. «6: 2, ;.

lVuosi,M: cninga wanhal ne
oleman pitä iotcaawioskässya
rakcta mahtawat, N. €. 1: 6.
lofca mies tule waldiaxi,

??cr. C. 19: i.
e cuin ei ole täyttäuvt 25.

«jastaica, ei mahda orwoin
Holhojaolla, Per. C. 20:8.
ja se cuin on 60. ajastajan
»vanha mahta siltä wapaaxi
paästa, Per. <£. 21: 1.

XPaozten työt : nijstä metzistä
cuin niiden alla tulemat,
Ral. C. 10: 9.
nijsä ei mahda cucan huhtaa
polttaa, Rak. C. 14: 5-
«lcomainen mies ei siellä
«auppa tehdä, <£. C. 5: ;

mitä »uortentiiden woima«
fa pitämiseen, täyttämiseen ia
toimituin tule, säytön (en
jalken cuin siitä erittäin säät-
ty on, O. £. 10; 17.

XVäij^minen: sen rangaistus
jo«ltoista n,'sijp, Pat)F.2i:s.

Wäriw«loa : siitä, joca otta
toiselda maata, huonetta ,a
mctzää wäkiwallalla, M. £.

18: l,

tandcsta waklwallasta cli n;6*
wydcst^, Pah, C. 20: 9.
jos nwino waklsill maatan /

Pai). €. 22: 1.
jos «välisin pois wiedän, Pah.
£•**:?/4;
jos toijen rakcmms wakisiit
maahan rcwitän, Pah. C.
£ol 12.
jos jocu wakiwallallz fijrnif*
otetan ja jäscn hanelda pois
lewitäu cli lei cataiy Pah.
C. 12: ;.

Walipuhcista: maitten ja cötv
tanoitten »vuorolle panemist<
sa eli ottamisesa/ M-C.i6:6.

totit* - jos jocu walitta
ningan tyföna° waäran tuo.-
mion ylilze, O. <£. 50: 20.
jos joen wearan edesandamilsen tantta on laittanut itzel»
lens Cnningan kirja»/ O.
ss. 30: 22.
waälyttclemys malasta/ O.
<£. 14: 9.

XDb&tin lyttää wircansa: a»
- tzo wirca.
Wäarin käyttää oikeuvcn l%*mistä: mitä sen päälle (m

ra, O. C. 29:
Wäärä wala, wdapmcinen t

cuiuga rangaistan, O. C.
17•*lB/19.
ti kelpa lodistajafi,O. C. 1 ?!?.
wäärän walan tähden sacoi-
tetan se joca chdollans sala
jotain omaisuuden ylöskirjoi,
tuxefa, Per. C. 9:7.
tuomarin pitä waroittama»
todistaja walapattoisudesta/
O. 3. 17: 18.
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sijtä joca on saattanut toi»sen määrin todistaman, O.
€. 17: 18.

N>asr« laftu: pitä ojcttamau
ennen cuin maxo tapahtu
U. C. 4: 8-

3t.
Fhdesä- asuwaistcn oikeus:

kellä se on, M. <r. ?: 2.
cosca yhdesa asuwaincn taita
lunasta pandixl pannun huo>
«en, M. C. 9: ;.
cli sen cuin myyty on, M.
C. 7: l.
catzo naburi.

Rhtcij>occ: cuinga ne «ah-
ta nautittaa, Rak. <E. 16: 1.
Siellä ci mahda lucan huh»
taa polttaa, Rak. C 14: 5.
lalawedestä siellä: Rak. <£.

18 :;.

los hcdclmätä candawat puut
siellä haratun: Rak. £ 1}: 1.
jos siclla löyty cuiwannnt
tammi eli pöki, SRaf.C.l5:4.
Rijdasta yhteisydcn ja muun
maan wälillä, O. E. 10: :6.

.3?bt«f« hionet: eui n g a ne
rakettaman pitä, 31ak.C,26:
jos 'rakennus jongun niscurin
tähden tule seisahtaman, Rak.
£ 26: 6.

Z?l'teinc>l cansa : joca stn PUO,
lcsta puhu, on wctorahasta
ja tacauxesta wapa, O. £

25: 8.
3?[imti!lfoitfit nmvinnc: <a»

lzo nautinno-
Vlituomari: caszo Howrätti.
3?l6scuulums, l«isa tayttamu

ncn : cuinga se mahta maal»
la tapahtua M. <£. 4: 1.
cuinga huone,a tontti cau«
puugisa cunlntcttamau pitä,
M. C. 4 2.

caiffja ciiulufuvifa pith sum«
rna nimlttttäma!!/ M. C.
4- ;.
jos euuluturia wasian päälle
puhetta tehdan , M. €. 5:8.
cuinga kijndiä pantti mahta
cuulutettaa/ M. C. y: ;.
irtaimesta pandista, C.C.io.2i
caicki cuulutuxct plta Honx
rättiin sisälle lah«<ettäm<i«,,
O: <L. 7:,;.
lain käyttämisen rijdat tm
pnngisa / pitä Raastupa oi-
keudelda ratcastaman, O. 3,'
6:;.
rnifa waarin otettaman fitå,cosca pcrindö maa cuulnte»
<an, josta Crun!i!lBe wc rs
lange, D. C. 2: 4.

: iti ha» kääp»
pi yhteisiä rahoja/ Pah. C*'
45: 2.
mikä oikeus ja etu ylöscan»
non wclalla on, C. £ 17: g*cusa ylöscandomiestä haetta-
man pila/ st» wääryden täh»
dcn cuin hän nlosmittauref«
tehnyt on, eli cpätafaisudm
lautta yllscannosa, O. C<
10: 27.

3?lösbtuito r tafjo edeshuuto".Klosl^ckäminen: c»inga caw
wan sillä myöden annetta*
man pila, joca welanasiois«aitaa Hale, U. £. 2: 4.jos rijia weli pyytä asian y«
lislyckämistä, O. €. 16: 6.
uloslnckäys tuomiosta, O.C^
24: '.

gloslizioitits: pita caisen 0#
maisudcn ylitzc tapahtuman,
costa jocu cuole, Per.<s.y:i.
mingä aia» sisälle se tapa!)»
fn« mahta. Per. C. 9:2,;.
ylöstirjoituxcha pitä ulos,'

tirjotus<

367



Registeei.

kir!oitus tuomarin lpgöl
sisase annettaman, Per. £.l
9: 4.
cuinga sacotetan, jos ylös-
kirjoitus oikinlla ajalla ei ta<
pahdn, Per. C. 9:5- /

jos jotain silloin salatan
.Per. <£. 9: 7.

3<lonanda, pois caraea: jlis ,
ylkamies carcaa pois mor<
siamcns tykö jonga hän maan.-
«ut on, N. C. 3: ».

jos yxi puoliso toisen ylin»
anda, N. C. 13: 4.
jos mies lähte waldacunn«
sta cutzumiscns tähden ia on
lauwan pois, N. C. 13: 6.
jos pandinoikeus toiselle plön-
annetan, M. C. 9: 6.
jos welca kirjoilus ylönanne-
tan toiselle, N. <T. 4: 5.

: cosca ja cuinga maa maalla

ylössanottaman pitä, M. £.
16:5, 6.cosca huone ja eartano cau<
pungisa pitä ylössanottaman,
M. C. 16: i;, 14.gloslyfoy pilillus, oikeuden,
jos st pois otctan, O. £.

24: 5.
Vxinomat s«ot: oikeuden,

cuinga ne jattau, £?. E.52:}.
eli pisrittämä-

t°in bfillirns: jos jocu tah>
to ftn waldacunnan sisälle
saatta, Pah. C. 4: 8.

A«ndelcmisest« : tuomion, O.
C. 2s:se joca alimmaisna istu sano
cnslsti luulons/ O. 6.23: ;.
jos oikeuden lastnet lange«
wat criluuloin paalle, O.
C. 2;: ;, 4.
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Muutamat yhteiset Wijcnnuz
nuorat/ joiden töifm Tuomarin itzens

caiketi oijendaman pita.

pita ensisti perän ajatteleman,
tttä han on Jumalan Käffynhaldia, ja
että se wirca, jota han edelssciso, on
Jumalan, ja ei hänen omars, jonga

mvos Jumalan, sillä että se ulossanotan ja langetetan
Jumalan wirasa ja Jumalan puolesta, nijn että se
on totisesti Jumalan tuomio, ja ei ihmisten. Ia sen*tähden macaa suuri woima sen paalia, että Tuomari
wijsasti eteens catzo, ettei hän Jumalan pliolcsta tuo-
mitze waäräa tuomiota, jolla han tuomitze itzens iiaw»
caickisehen cadotuxehen, sillä että hän wäärin käpttä
Jumalan tuomion ja käsipn, wakiwallaxi ja waaryde-
xi, cuin oikeudexi lumalalda aseteltu on. Mutta jos
hänellä on tahto oikein tuomita, ja wisusti tlttkistele,
parhan ymmarryxens jalken,' oikeudesta, ja ei cuiten<
gan taida ymmärtämattömydcns tähden löytä mikä
oikeus on, ja langetta nijn waaran tuomion, nijn on
hänellä jonguncaldainen estelye, että hän on tullut
wäämn tuomitzeman wastoin tahtonns ja tapaturmasta,
l'a ei aicomuresta, ja jos rangaistus pita sen päälle
seuramqn, nijn pitä sen oleman tapaturman sacon.

i. Costa Tlwmarilla on Jumalan kast» oikein
tuomita, sentahden pitä hänen caikella woimallans ah<keroitzeman sijtä, että hän tietä mikä oikeus on. (£«('
!ä nijncuin ft ei ole kelwollinen Saarnajaxi, joca ei

tiedä



tiedä, mitä Raamcuusa seiso, ja mikä sen perustus ja
ymmärrys on, nijn myös se ei kelpa Tuomarixi joca
ei tiedä mitä laki sisällens pitä, ja mikä sen perustus
ja ymmärrys on, ja cuinga ne täytettämän pitä.
Sentähden vwat ne waarasa ja tckewät julkisesti
wäärin, jotta lähettämät nijtä ulos Tuomarixi, joilla
ei ymmärrystä ole. Sillä cuinga pidä»s ne tuomitze-man oikein, jotca ei tiedä mikä oikeus on? Ia ne,
jotta sencaldaisia ymmärtämättömiä Tuomareita ulos-
lähettämät, mahtaisit pel,ätä, että he totisesti tule-
wat osallisexi nijsä wäärisä tuomioisa, jotca langete-
tan. Ne owat myös itze wuarasa, ja saattawat i-
tzens onncttomuteen, jotta paällens ottamat Tuoma-
riil wiran, ja ei cu«tengan taida sitä cdesseisoa.

2. Tuomarin pita myös muistaman sitä,'että
nijncuin hän itze on Jumalan Kaffynhaldia, nijn v»
myös Cansa jota hänen tuomitzeman pitä Jumalan,
nijn että hänen Jumalan, ja ei oman kasiyns jälken,
pitä tuomitzeman Jumalan ja ei omaa Cansaans.Sentähden pitä hänen niin Jumalan Cansaa tuomi,
heman, cuin hän tahto wastata hänen edesäns, jonga
Cansa oma on.

3. Samalla muoto pitä hänen myös ftn perän
ajatteleman, että Tuomarin wirca on sen yhteisen
Cansan parhaxi asetettu, ia ei Tuomarin omaxi hyö-
dytyxexi> ja sentähden pitä hänen ftn käyttämän yh-
teisen Cansan, ja ei omaxi hywaxens, ehkä se on itzehänelle myös hywäxi, cosca se oikein Clii,
kengin pitä hänen witallans etziman yhteistä, ja ci omaa
parastans. Silla Tuomari on sen yhteisen Cansan
tähden, ja ei se yhteinen Cansa Tuomarin tähden.

4. Ia sijta cuin nyt sanottu on, taitan selkiä,
sii hawaita, että ne waarasa owat Jumalan edesa,
jotca waändäwät caikcn Lain sinnepäin, että he saisit
suuria sackorahoja, sillä ei Laki ole annettu sackoin

X 2 tähden



tähden, waan oikeuden tähden, yhteiselle Cansalle
hyödytyxexi ja hywaxi, ja ei sen laittomaxi weron-lastet-
tamisexi, wahingoxi ja tunnelluxexi. Ia ne Woudit
ja Kastynhaldiat, jotca alati etziwät sen perän, että he
cocoisit Herroillens suuna sackorahoja, Herran
wahingolliset wiholliset. Sillä se cuin nijn wäärydellä
tootan, poiswetä caiken sen, euin Herra itze oikeudella
cocoon pannut on. Ia sentahden ei ole Herralla en-
singali nijn »vahingollisia wihollisia, cuin smcaldaiset
hänen omat Woudins owat: Silla pxi wäara pen,
ningi wetä pois myötäns kymenen oikein saatua. Ia sen
tähden ei taida jocutehdä Herrallens suurembata wahim»
goo, cuin että hän salli wääriä sackorahoja tulla Her,
rans tawara-huoneseen, sillä caiken hurscan tawaran,
cuin siellä on, wetä hän myötäns ulos, ja nijncuin
tapa on sanoa: pitä oleman wahwat lucut, pt*
ca taitawat pidettää wäärän rahan, ja se cuin synnillä
faadan, se murhella hucku. Syy sijhen on; että cos-
ca Jumala. joca Tuomarin wiran on asettanut, näke
sen nijn waärin käytettäwän, että sillä etzitän omaa
hyödytystä, jolla pidäis etzittämän yhteistä parasta, ja
st käytetan wäkiwallan tekemiseen, jolla wäkiwalda cstet,
tämän pidäis, nijn anda hän sijhen tulla, että josta me
luulemme meille hyudytyren olewan u sijtä saamme suu-
rimman wahingon, ja se on meidän ahncudcm oikia
palcka. Ia nijn ylösherattä Jumala meille tappeluxia
ja sotia, eli muita wahinaollisia culutuxia, joisa se-
kä oikein että waärin saatu calu täyty hucattaa; ja
laoahtu sijna oikein, cosca me wäkiwalda harjoitamine
nijden ylitze, joita meidän pidäis suo>eleman, ja sillä
cocoomme rahaa; nijn pitä nijden tuleman, jotca taas
mcicä wastan tekewät wäkiwaldaa; nijn että se wä-
kiwallalla ulospannan, cuin wakiwallalla on sisälle pandu.

s. loca tätä ei tahdo uscoa, hänen pitä ftn
coettelemisesta kyllä hawaitzeman. Jumala ci aiuia
wäkiwalda olla rangaisemata, erinomattain ctfcanc ftå
harjoittamat, jorca heidän wircans puolesta sitä pois-

poi-



poistaman pidäis. Sentahden mahta jocainen Herra
wijsasti eteens catzoa, kenenga hän uloslähettä Kaffyn-
haldiaxi eli Woudixi, ja mahta hän kyllä nijn sanoa
hänelle: mene ja ole minulle waca ja uscollinen, ja åV
lä annajotacuta wåavåa penningiä eli määrää sackora-
haa tulla minun silla sen cantza teet sinä mi,
nulle wahingota. Ia tämä olcon nyt sanottu nuWjotca Lakia wäändelewat saadaxensa sackorahoja ,*w*
dm sillä monelle köyhälle wakiwaldaa ja waäryttä:
Mutta laillisista ja oikeista sackorahoista ei ole tämä
sanottu ja ymmärretty.

t

6. Tuomarin vita tarcasti tietämän Lain, jonga
jalken hänen tuonutzeman pitä; sillä Laki pitä oleman
hänelle ojennuxexi.

7. Caicki Lait pitä senealdaiset oleman, tttä ne
sopiwat yhteisexi parhaxi; ja sentahden cofca Laki tule
wahingollifexi, nijn ei se silloin ena ole Laki, waan
wäarys, ja pitä poispandaman.

8. Mi hywä toimellinen Tuomari on parembi
culn hywä Laki, silla hän taita aina sowittaa Lain a-
sianlaidan jalken. Cusa paha ja waarä Tuomari on,
siellä hywä Laki ei auta, sillä hän wäändä Lain, ja
teke sen wäaräxi omgn mielensä jalken.

9. Se cuin ei ole oikeus ja cohtuus, se ei myös
taida Laki olla;. Sen cohtuuden tähden cuin Lailla
myötä on, tutan han hywäxi.

10. CaiG Laki pitä toimella käytettaman, silla
corkein oikeus, on suurin wäärys, ja pitä armon oi-
keuden cantza yhdistetyn oleman.

n.Ei Laki caickia sitä hywäxi lue, jota ei hän ran-
Zaise: sillä caicki pahat tegot eitaitaLakikiÄasa ylösluettaa.

12. Tuomari ottacon waarin caikesa Laisa, mi*
kä hänen aiwoituxens oli, cuin Lain asetti; muutoinse määrin käytetän ja wäätan toisaalle, cuin hänen
mielens oli, joca Lain teki.

13. Vhtnsen Cansan hyödytys on caickein paras
Laki; ja sentahden mahta se cuin löyty yhteiselle Can-
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salle hyodytyxexi oleman, Lain werosta pidectäman,
ehkä kirjoitettu Laki sanan jålhn clmluis toisin soiwan.

ij.. t
Maan tapa, cosca se ei ole cohtnutta wat

sian,pitaLaixl luettaman, jälken mahta tuomittaa.
iv. Paha tapa ei pidä ketan auttaman, se on:

Ci taida keugml auttaa asiatanssilla, että hän sano
monen niin tekewan cuin han tehnyt on, cosca se lw
tm Lakia wastan olewan, cuin hän tel nyt on.

16. Mteiset Sananlascut pidctan usiasti Lain
werosta, jotca myös owat Lait; stncaldaiset cuin na>
Mät seurawaiset:

i. loca mene tacauxeen, han mene myös maxoon.
2. Haristys on sacotoin, cuitcngin ei >oca paicasa.
Z. Wihamiehen ei pidä todistaman.
4. Wälipuhe särke Lain.
s. Waära saama, saamaton?.
6. tyafyaa ei pidä ouolda pahemmalla parattaman.
7. Ei mahda kengän Tuomari ollaomasa asiasansa.
8. Vhden puhen jälken ei pidä ketän tuomittaman.
9. Cunniattoman miehen ei pidä todistaman.
k>. loca ensisti lyö, hän ricko.
11. Tahto ja wakiwalda, ei ole Maan Oikeus.
12. Ei se caicki tosi ole, cmn on toden muotoinen.
»3. locainen pita ystawans puolda.
14. Jota jocu kernasti suo, sen canffa hän ker-<

nasti todista ja pita.
15. Lailla ja ei lyömällä oldaman pitä.
16. Jolla ei caluaole, palkitcon facon ruumillansa.
17. Tunnustettu asia on nijn hywa cuin todistettu.
Is. Tehty työ ei tule tekcmättömaxi.

Jolla jocu ricko, silla hän myös parandacon.
2.0. Tundematoin mies ei rte nscottawa.
21. loca n-apaudensa waärin käyttä, on mas'

dollinen sen cadottaman-
Ia monda muuta sencaldaista julkista ja yhteistä

Sananlnscua on tawallinen Lakina pidcttaa, nijn että
uijden jälken mchta tuomittaa. Sillä sencaldaiset yh-
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teiset Sananlascut mvat nijncuin muut ojennus nuo-
rat, ja joista Laki on coottu, /otca Tuoma-
rin tietämän pita.

17. Mitä Cunnigas cohtuudella tahto, pita La-
kina pidettämän, ja st johon yhteinen Cansa suostu.

18. Se tch Lakia wastan, joca teke wastoin
Lain ymmärrystä, ehkä hän näkyis tekewän nijncuin
sanat Laiset cuuluwat, ja se tapahtu usein täällä Ruo,
tzin Waldacunnasa, josa Laki wäatän sackorahain pe-
rem, ei ottain waarin sen aiwoituxesta joca Lain teh-
nyt on; ja wäkiwalda nijn myös cateus teke täsa
paljon.

19. Caicki Laki on asetettu oikeuden ja cohtuu-
den tähden, ja ei sackorahan tähden. Sillä sackoraha
on rangaistus, joca nijden ylitze käy, jotca Lain ricko-
wat; Mutta Laki tahdois ennen olla rickomata cuin
ricottuna, ja sois ennen ettei yhtän sackoraha tarwitais.

20. lonZa paalle ei ole kirjoitettua Lakia, sij-
na pitä cohtullinen maan tapa Lakina pidettamän, ja
sen jälken tuomittaman.

21. Zhdencaldainen ricos, waati yhdencaldaisia
rangaistusta, ja sentahden ei pidä catzottaman jongun
köyhyden eli rickauden päälle, mutta nijn yhtä cuin
toista rangaistaman, jos ricoxet owat yhtäläiset.

22. Tuomarin pitä siwiästi puhuman nijden
eanffa jotca tulemat Oikeuden eteen, muutoin hänestä
on epäluullo, ettei hän ole oikein tuomitzewa; ja sen
luulon saapi se hänestä jota pahoin puhutellan. Sillä
ettei cucan tule Tuomarln eteen sitä wastan, että hän
tulis siellä torutuxi eli pahoin puhutelluxi, waan etzimään
vikeuttans. Mutta jos asia nijnpain lange, että jom-
bicumbi rijtaweljistä pitä nuhdeldaman sanoilla, mjn
pitä se sitten tapahtuman, cosca asia on tutkittu, ja
tuomio julistettu; ja ei ennen.

23. Cosca Tuomari Oikeudesa istu, nijn ei pi-
da hänen cummangan puolen päälle wihastuman, sil-
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Id roifja estä hänen, ettei hän taida mattaa mikä oi,
keus asiasa on.

24. Tuomarin ei pidä oleman picaisen tuomitze-maan, ennen cuin hän asian hywin tutkinut on; sillapicainen Tuomio on harwoin hywä ja oikia.
25. Ei mikän ole Tuomarille nijn sumesti tar-

pellinen, cuin toimellisus, että hän tietä costa hänen
pita oleman angaran, ia costa hänen tule olla lembi-
an Laisa, sillä caicki rangaistus pitä oleman parannu-
xexi, ja jos mahdollinen on stncaldainen, ettei se estähändä, jota rangaistan, parandamasta itziäns. Nijn<
cuin tapahtu nijden cantza, jotca warastanet owat,
He asetaan caakin eteen, corwat leicatan,, ja he a>e->
tan ulos kylästä; Jos sencaldaistt ihmiset tarraisit
pois wieraille maille, cusa ei cucan heitä tunne, ja
tahtoisit sitten itzens parata, ja sijwollista elämäkerta
mettä; nijn heitä ei coscan uscotais, ja on nijn muo-
don st rangaistus hänelle cuin rangaistu on esteexi,
ja sen cautta hän lange epäillyxeen, ja tule pahemmaxi
cuin ennen: ia olis sentähden parembi ollut, että hän
cohta olis cadottanut hengens. Nijn tapahtu myös
huorain cantza, zotca raakille asetetan, ja ajetan ulos
kylästä, että jos he ennen owat huorin tehnet yhden
«li cahden canJa, tulewat he sitten joca miehen aljuri,
cuin ei ole parannureri, waan annetan sei^caldaisten
rangaisillsten cautta tila pabemmaxi tulla, cuin ennen
oldu on. Sentähden pitä Tuomarin sencaldaisisa asi-
oisa oleman toimellisen, ettei »htä pahaa otetais, ja
tehdäis puolda pahemmaxi; Sillä Laki waati aina
parannusta, ja parannuxexi pitä se kaytettämän.

26. Tuomarin ei pidä oleman picaisen nijn
tuomitzemaan, että jongun cunnia ja hywä sanoma tu-
le turmelluxi, ja sentähden tekewät ne sangen toimetto-
mafti, ja wiela päälisexi suuren wääryden, jotca saat,
tawat jongun cunniallisen ja mainiottoman miehen eli
waimon, joistahywä puhe on, julkiseenpahaan huutoon
ja mainioon, ja waatiwat hänen itzens puhdistaman
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laillisella walalla, että he sen cautta saisit sackorahaa,
ehkä heillä ci yhtän syytä sijhm ok, »osta he heitä
soimawat. Sencaldaiset Tuomarit tekewät wastoiy
heidän wircans, ja mitä heille kästetty on. Sillä
Tuomarin wirca on ftncaldainen, että hänen aina piV
tä oleman nopiambi auttamaan cuin sortamaan, suo-
jeleman toisen cunniata ja hywä sanomata, ja ei tur-
meleman; Jollei asia ole nijn julkisexi tullut perustu-
sten ja todistusten cautta, ettei jocu suojellus auttaa
taida. Ia sentähden on se yxi kirottu asia, jonga
Jumala on suuresti raugaisewa, cosca nijn etzitan sac-
korahoja, että cunniallisen ihmisen hywä sanoma, ar-
wo ja clmnia sen cautta tule turmelluxi. Ia taincal-
daista Ruohin Laki ei hywäxi lue, joca ei salli, että
picaisesti uscotan sitä, cuin cosse jongun arwoon, cun,
niaan ja hengeenj jollei cuuden miehen todistusta sijhen
ole. Josta selkiasti hawaitan, ettei Laki tahdo, että
jocaista löyhää sanomata cuin ylösnostetan, pita ufeofc
laman -

? ftntahden lyckä se asian nijn, monen todista-
jäin päälle.

27. Se on julkinen wäärys, ja taita paljon
pahaa matcan saattaa, costa Tuomari yhden löyhän
puhen eli huudon tähden, taita saatta eli maalia joi,
tacuita walalla ihiäns puhdistamaan, jos ei sijhen muu-
ta aihetta ole: Silla jongun wihamies taita pian saat-
ta lijckellä pahan sanoman toisen päälle, wihan ja
wainon tähden. Näbdän myös julkisesti ja silmäin e-
desä, cuinZa usein nionda waaräa sanoma tule lijckellä
ja käypi lawjalda; Jos ne cohta malalle waaditaisin,

,jotca sencaldaiseen sanomaan tulemat, nijn tapahduis
heille suuri wäarys: Pikemmin pidais si/ä nuhdelda-sen sanoman nostanut oy, että hän sen to-
dexi tayttais.

28. Tuomarin ei pidä kewiästi laffeman ketän
laillisesti itzians puhdistaman, ws ei packia ole, waan
pikemmin etzimän muita wälicappaleita fomittaxens
heitä, joiden wälillä vi/ta.on: Silla st on peljattawä,
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että cusa usein wa«notan, siellä myös usein wäariä
waloja tebdan, jota Tuomarin pita estämän, erino-
waisesti täsa Ruotzin Waldacmmasa, cusa sangen
nopsat ollan »vannomaan.

29. Jos päallecandajan puolella ei ole chtan pe-
rustusta, eli todistusta, eli myös aihetta hänen can-
Veens, sijna on wastajan kieldo niin hywa cuin päal-
lecandajan päättäminen, ja ei pidä walalle waaditta-
«nan. Mutta cosca päallecandajan myötä on jocu pe-
rustus, todistus, eli aihe, eli myös yxi todistaja, sil-
loin on hänen päättämisens parembi cuin wastajan
kieldo, ja silloin saapi hän hänen walalle. Jos ei
nijn ole, tapahtu wastajalle waärys, jos hän waadi-
tan walalle, sillä hänen ei tule cohta walalla itzenspuhdistaa, waicka hänelle jotacuta soimatan, jollei
paällecandajalla ole puolda todistusta, jvnga cautta
han saapi hänen walalle. Mutta cosca päällecandajal-
la on täysi todistus ja perustus sijhen, cuin hän wa-
staialle soima; nijn ei tule hän walalle. ilmei-
siä perustuxia ja todistuxia wastan, ei ketan pidä pää-
siettämän walalle,^ waan tuomittaman syypäari.
Mutta jijtå, cuin hänelle soimatan puolilla todistuxilla,
taita hän walalla ikens puhdistaa.

30. Cosca päällecandajalla ei ole muuta pem-
stusta hänen caipauxeens, «iin että hän tahto wahwi-
siaa walallans, hänellä oikeus olewan, sencaldaisen
»valan cantza ei saa hän puhdistaman itzi-
<lns Sillä wala ei pidä käymän walaa wa-
stan, ei myös walan (nijncuin sijtä nyt puhutan) ole-
»nan päallecandajan puolelda, waan sen puolelda joca
wastaja on. Walan cantza pitä wastattaman, ja ei
päällecannettaman; ja ei cucan mahda rahaa tygöns
wannoa.

zl. Jos jocu tawoitetan nijsä jlllmisa pahategoi-sa, eli muusa rascasa asiasa, joca käy hengen, eli ar-
won ja cunnian päälle, ja ei ole sencaldaista perustu-
sta, että hän taitan sidottaa asiahan, eikä myös itze

woi



woi walalla itziäns puhdistaa, silloin sano Lakikirja, tU
ta se tule cahdentoistakynimmcn laudasa istllwain mie-
sten ala, jos he hänen wapaari sanowat, olcon wa-
pa, jos hänen langettamat olconLangetettu. , Mut-
ta walistä on asia niin pimiä, että Laudasa istuwat
sanowat ei taitawans handä wapaavi sanoa eikä langeta
taa, että asia nijn muodon ei ole selkiambi, cuin m*
nengän. Maan ei ole se oikein sanottu, sillä jos ei he
taida handä langettaa, nijn on ban kyllä wapaxi sa-
rottu, ja pitä päästettämän, sillä se joca ei taida fiV
dottaa asiahan, hänen pitä wapana oleman. Ia mi-
kä oikeus se olis,
jonga päälle asiata ei talMa taita. Nijn pitä myös
aina oldaman nopiamb» auttaman cuin sortaman.
Caik<sa Oikeudenkaomisesä pita sijs sen yhteisna ojen-
nusnuorana pidettäman:, ctta ios asiat nijn pimiöt o-
wat, ettei totuutta »lösonglteldaa taita, niin pitä stpäästettämän jonga päälle cnnnettli on, ehkä hän wi-
allinen olis. Silla st on parembi päästää sitä, joca
iviallinen on, cuin kivutta ja waiwata sitä, joca wia-
toin on: Tuomarin ei pidä ketän ivaiwaman, jos ei
hänellä ole julkisia perustuxia jatodistuxia edesäns: los hänsen ylitzen teke, nijn se on wäkiwalda ja waarys; joca ei
vle hänelle menestywä.

32. Costa meidän wäki täällä Ruotzin Wal-
dacunnasa, on sangen nopsa waloja tekemä»?, nijn olis
cohtullinen, että Tllvmari kysyis nijldä walamiehildä
jotca toista pllhdistaman pitä, mingä perustuxen päal-
la he taitamat wannoa toisen cansta? ja joco he itze
vwat läsnä ollet ja tietämät hänen wiattomaxi, eli ios
heillä muuta aihetta sijhen on, jonga päälle he wan-
noa taitamat, ja ei pidä Tuomarin millän muoto os
leman picaisen salliman jongun tulla edes wannoman,
jos ei hän ensisti ole tutkinut, jos hän on st mies, jos

ca malalle mahta päästettää.
33. Jos wastajalla omat päättawaiset todistuxet

eli todistajat hänen puolestans, joilla hän taita maa-
han



han caataa päällecandajan caipauxen, nijn on waarin,
että wielä hänen eteens pannan puhdistus wala. S>l-lä hänen pitä todistajat ja todistuxens nautitzeman hy-
wäxens, jos ne perustetut owat, ja Tuonian ne taita
Vywaxi löytä. Mutta cusa pcrustuxct ei ole täydelliset,
nijn waaditan han malalle: Ellei jocu taida edeswa-
ftata itzens perustusten ja todistusten caicha, nijn pitä
hänen edeswastaman itzens laillisella walalla.

34. lotca puhdistus walan toisen edcsta tekewat;
Heidän tapansa on tällä, cli muulla stncaldaisella ta<
walla wannoa:- Nijn totta minua. Jumala auttacon,
cuin hänen walans on oikia ja ei wäara. Sencaldaimn
'on yxi »vaarallinen wala, ellei jocu ennen sita-parem-
mm ticdä asiata: Jaon peljättäwa, ettam on d a
waaraä walaa tapahtu, joilla Jumala sangen wHpfte<
tan, jota Tliomarin pitä estämän. longa tähden plih-
distus walamiehet pidäis tällä eli muulla stncaldaisella
tawalla wannoman: Nijn totta minua Jumala emt*
tacon, että nijstä perusturijka ja aiheista, cuin minä
tiedän näisä asioisa, ja sijta cantzakäymisestä cuin
wllla on ollut tämän ihmisen .canjja, uscon minä että
hänen walans on oikia ja ci wäarä. Ia nijn taidaiS
puhdistus walamiehet wannoa oikein ja ei waärin, eh-
kä hän jonga päälle cannettu on, itze wäarin wanno-
nut olis; ja nijn on parembi että Jumalan wihmtus
tulis
cuin että nijn usiat wäärm wannoisit. Costa nyt cuu-
si, eli caxitoistakymmenda, usiammat eli harwemmat
hywät ja ustotut miehet, owat wannonet, että he u*
scowat hänen, jota soimatan, olcwan wiattuman, nijn
pitä Tuomarin sencaldaisten hywain miesten uscon \äi*
ken tuomitzeman hänen wapaaxi; ja nijn rippu tuo-
mio hänen oman walans jäällä, joca puhdistus walan
teke, ja heidän ustons päällä jotca hänen can§ans roatv
nowat; Ia se pitä oleman Tuomarille täysi syy ja
perustus tuomita hända wapaaxi. Ia costa taincal-
dainen wala wäaräxi täytetän, nijn ei kengän tule wa-
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lapattoisexi, waan ainoaftans st jocä asiahan wieapaa
oli, >os ei sitä taita täytettä, että jucu can§awala-
miehistä on, ynnä hänenwicapää oli, silloin owat he, (jos ni»n löytän) wala-
pattoiset, ja pita rangaistuxi tuleman.^

35. Caicki tuomiot pitä kijnnilettämän ilmeisillä
pernstuxilla jatodisteilla; sillä Tuomarin ei pida tuomitze-
man muutoin cuin perustusten ja todistusten jalken. Costa
päällecandaja ei taida täyttä, nijn on wastajawapa; sillä
päällecandajalla pita oleman perllstuxet ja todistuxet t)a>
nen candens siwusa.Töistä ei pidä arnci tuomittaman, nijncuin ne
tehdyt ja tapahtunet owat, waan pita perän catzotta-
mtirt. mffå aiwoitnxefa ja ajatnxesa ne teddyt owat.
Tyusta pita tuomittaman hänen ajatuxens jalken, cuil»sen tehnyt on, jos kon tapahtunut wapaalla ehdolla,
taicka ei. Ia stntahden ei aina taita sitä warcautem
sidottaa, joca toiftlda jotakin salaisesti poisotla, silla ft
taita tapahtua, että jocu on ottanut epähuomiosta, ja
lullllut stn olewan omans, ja muuta stncaldaista; eli
cosca jocu warasta elkiwallaisudesta, ja toinen totisen
köyhyden täZden. Ei saada kenengän päälle warcaudm
asiaa; jollei hän tietens ja tahdollans salaisesti ole toi-
selda hänen omaans ottanut. Nijn myös vn st caikistt
muisa asioisa, että enämmin pitä cahottaman aicomu-
xen ja mielen csin ihe työn päälle.

36. Että usiasti tapahtu täällä Ruotzin Walda/cunnasa, cosca caxi rijtelewat ja toruwat keffenäns,
nijn yxi cutzn toista warcaxi, eli muuxi stncaldaistxi,'
ja se joca nijn cutzutuxi tule, haasta hänen Käräjään eli>
Oikeliteen, ja sano että hän on soimannut hänen war--
caxi eli muuri /encaldaisexi, ja tahto hänen wahingoon,
että hän oikeuden, eli tulis cunniuttoma-
xi: Silloin pitä Tuomarin toimeNistn oleman, ja te-
kemän eroitlixen paljail harjoussanan ja täyden soimunk
»välillä; se on toista, wihasa ja picaisndesa cutzna war-
caxi, eli muuxi stncaldaistxi, cuin että pahansuowa-
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fta, wapaalla ehdolla pyytaa Lailla sitoa handa sijhen.cosca se ei ole yhdencaldaiiien ricos, nijn ei pidä
myös rangaistuxen vhdencalda.ftn oleman. Ia pita
Tuomarin oikein tutkiman, jos se on härjoussana, eli
ei, nijncuin Lakikirja siitä sisällens pita.

- 37. Tuomarin ei p>da jalliman sopimattomia to-
distuxia, silla nijsa usein waarat walat tapahtua pyy-
tawät, waan tulkican jos ei ne ole puolda pitawai-
set todistajat eli wihamiehet, eli jos heillä on stncal-haiset todistuxet ja tiedot, cuin oleman pita, eli ,'os st
on walapattoinen, eli cunniatoin, han on nijn
tuttu, että jocu tleta hänestä, zos hän uscottawa on,
eli ei; cusa sencaldoiset wiat löytan, ei lueta todistu-sta hywaxi. Ei mahda myös jocu todista omasa asia-sans, ellei nijn ole, että han todista itzians wastan,sillä silloin se on tunnustettu asla.

38. Sen tunnustuxen jälfen, johonga jocu on
tullut kidutetuxi ja waiwatuxi, ei pidä kelan tuomilta-
man, silla sencaldaiset tunnustuxet pyytäwat olla waa-
rät, ja tapahtu usein, että moni tunnusta sitä, cuin
ei ole tosi, eli tapahtunut, sen kldutuxcn tähden jonga
han karsi, jos ei nijn tapahdu, että sencaldaisesta tun-
nustuxesta löytan ne perustuxet, joiden jalken kyllä
mahta tuomiltaa. Ia tarwitan sijhen suuri toimelli-suus, cuinga kidntuxen ja waiwamijen canjja oldaman
pita, ettei wiatoinda kiduteta jawaiwata, ja se on jul-
kinen wäkiwalda, cuin nijlla kidutus penkeillä ja mml,
la sencaldaisilla kidutuxilla tapahtu; ja parcmbi olis
ne poisjatta, cofta nijden cautta-usiasti tapahcu waa-
rys: Nijn ei pjda sen tapahtuman muulloin cuin jul-
main pahantegoin asioisa ja rascaisa ricoxisa, ja sen-
tähden tekewat ufiat Woudit «äärin, jotca nijn toi-
mittomasti «aatiwat nijtä, cuin he kljnnioliayct o-
«at, tunnnstuxecn, ja cohta sen tunnustuxen jälkcn, josse on wäärä taicka oikia, andawat rangaistuxen käydä
heidän ylitzens taicka rulimin eli rahan puolesta, ja
edesandawat, että hän tunnusti työns, ehkä hän sitten
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kieloa, cosca ei hända waiwata. Cusa sencaldaista ta*
pahtu, nijn tapahtu se enimmittain rahan tähden, ja
on julkinen wäkiwalda ja wäarys, jota Herrain ei p«>
däis salliman.

39. Moni ajattele myus nijn, cosca jongun tuo*
mio taeaisin ajetan, että se olis hänen cunniansa rasi-
tuxeri, ja sijta tule listin, että moni sano tahtoa
wans edeswastata cunniatans, costa he tuomiotans t*
deswastawat, mutta sencaldainen puhe tule ymmärtää
mättömydestä. Cosca yri Tuomari tuomitze parha«
ymmärryxens jalken, ja nijden perustusten cuin hänelle
edestuodan, nijn on han paitzi -foijfcL Jos asia sitten
tule toisen eteen, jolla enambi ymmärrystä on, ja pa*
remmÄt todistuxet edestulewat, ja sitte tule toisin tuo-
mituxi, sen mahta hän kyllä woida karsia, eikä ole se
hänelle hapiäxi. Mutta jos hawaittaa taitan, ettH
hän lahjain /a andimitten, wallan eli ystawyden täh>
den, on julistanut wäsran tuomion, nijn on han sillH
wähan «tlMliata itzellens toimittanut. Jos jocu epäil-
däwä asia edestule, josta ei ole kirjoitettu Maan ell
Caupungin Laisa, eikä ole maan jongcv
jälken taitaisin tuomita; nijn pitä etzittämän toimelli-
sten miesten neuwo, ja tuomittavaan parhan ymmärry-
ren ja tunnon jalken, että asia ratcaijluxi tulis; MH
sitä waati Tuomarjn wirca, että hänen pitä ristak
ratcaiseman.

40. Jos asia on pimiä, nijn pitä pikemmin a\\U
taman sitä, jonga jäälle cannettu on, cuin päallecan-
dajata: Sen pitä hyödytyxen'saaman joca waara»
ulosseiso, sen pitä myus waaran ulosseisoman, jolla
hyödytys on.

41. f&fifa asioisa pitä Tuomarin ensisti tietä-
män, mikä nimi asialle pitä annettaman, jos st oift
Cuningan walan ricos, warcaus, haawoittaminen, ai-
conluxella cli tapaturmasta, eli mixi tzywän st pitä lu-
ettaman cuin telXy on, ja sitten pita tuolnittaman a-,
sian-haaram jalken.
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42.. Se wäändele Lain, joea ei pysy sen!)M,
manyxesä, joca Lain teki, ia tämä on neuwonandait-
ten walaa wastan, ettei Lakia pidä wäällneldämän.
Ei taida jocu anda toiselle suurembata oikeutta cuin
hänellä itzelle on, ja nijn muodon ei taida lapsilla olla
suurembata oikeutta perindöön, cuin wanhemmilla; ei-
ka taida jocu toiselle andaa suurembata täyswaldaa,
min itze hänellä 011.

43. Ia tämä olcon nyt sanottu TllomariNe jojhV
cuxi ojennuxexi, ja se on kyllä tosi, että tätä o-
jennusnuora sturatan, ni/ncuin oikeutta myöden tehdä
tule, nijn tulewat kyllä sackorahat wähemmaxi, mutta
Jumalan wihoitus tule myös sitä wähemmäxj, ja oi-
keus ia cohtuus yfyteifm Cansan seasa sitä suuremmaxi,
i/t sen päällä macaa enämman woimaa.

WZärä facfo, waarä woitto soca Herran cukifius;
Oikeus ja Åai» weima Herran nimen yliffy»*






