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Kuning:sen Maj:tin ja Waldakunnan
Kancellie-Kollegiumin

Esipuhe
Lakiin.

Kaikkiwaldian Jumalan ja hänen pyhän tahtonsa lu-
onnollinen tnndo, on kaikkein Ihmisten sydammiin niili sywa-

sisälle kirjoitettu,"ettei yhtäkän Kansaa wielä ole löy:ry,
zoka on juljennut tunnustaa itscns olewan ilman Innnnaca
ja Lakia; Paljo cnammin owat kaikki yrimielisesci peruimlier
heidän yhdesa elamiscnö ja menesiyrens. Jumalan palirclu-
),-cn ja Lain päälle. Ehkä Kansat sitten, Allu-ascttajan oikia-
sia tunnosta owat pois poikennet; Niin todistamat kuitrng!!!
ne heidän tykönänsä löylyt säännöt, etta he molembain watt?,
tämättömydestä owat ollet wakuutemt. Se edellinen ei sei-so Ihmisten ehdosa, waan pita heidän kaiketi pysymän smlä,
kuin se Kaikkltietawa Asettaja eteen kirjoittanut on; '»Muttasen Saannon, kuin sen yhteisen mailmalliscn kanpakäymikn
suojellnreri ja parhari tule, on hän jättänyt sille oikialle jar-
jclle, sen ennen mainitnn perusturen päälle, wahwiftaa, ka-
sieä ja mnuttaa. Jota toimellisemniin tämä on säärty, ja
jota wisnmmin se woimasa pidetän, sitä onnellisenunari tekese hänen semajansa. Lain kohtullisuus ja wanhuus jana-
wät maakunnalle wastan sanomattoman rodisturen, sen asu-janden eduista muitten suhteen kunniasa, oiteurisa ja peräti
wanhasa nautinnosa.

Ruotsi on hamasta Pakanain ajasta, yri wapa wald^
kunda: sen asujmnet, Ruotsalaiset ja Göthir. Ei löyta Gc>«
thein nimee usiannuisamaatlmnisa wahwana scisowaisna, .oaan
ainoastansa Ruotzin waldakutlnasa; sillä heistä uloslewiremn
Göthein nimi muihin maakulldiin. Että tällä kansalla, jo
siihen aikaan on ollut heidän Lakinsa ja aseturensa, jolomga
jalken he itfens ojendallet owat; löpt^n ei amoaDns nii,ca



Laisia, kuin sen maan miehet, jotka niillä ajoilla täalda u-
lrs labtenet vwat, sisälle wienet owat niihin maihill ja wal-
dakundiin, joita he hallitselnau tulit, kuin todcri löyttawa
on, Göthcin ja Longodardein Laisia, jotka wielä kasillaowat,
ja heidän pcrustmens, niin myös monikahtamat wiela pide-
tyt sananpartensa,meidän wanhasia Göthin Laisiamme ja
kiclcstamme, ainoasians saanet owat: luutta myös oman
waan wakaan-ustottawista kirjoista ja tietoisia. Silla sen en-
simmäisen Kuningan aikana, siitä Pakanallisesta Kuningalli-
sesta Puglillga sugusla, joka ennen meidän Wapahtajannne
syudymata Aasiasta tahan waldakuudaan sisälle tuli,nmutet-
tin maakunnan wanhat Lait niihin Lakeihin, joiden jalken sen
su^un hallituren aikana, ylitse öoo wuoden elcttin, joka se
wiimeinen talla Kuningallisella istu:uclla, saniasta Pngli::ga
su^usia, IngMd nimclda, (sitten kuin hän monikahtamain
wahain.Almngasien wallar,Upsalan eli Nuokin wallan kans-sa, yhdistänyt oli, ja silloin ynden yhdistelyn ja yhteisen
maan-Lain tarpellisen löysi) wasia liudcsia yhden sitä '.var-
tenuloslabetelynUstolliftn miehen kalitta,llimclda Wige Ep^,
elise wiisas, annoi koota «blecn eri-kirjaan joka kutsuttin Wi-
ges Flokkav, seli Wigen kappalei) jotka sitten otcttin pcru-
smreri Uplandin Lakiin, joka Hcvr Birger Pietarinpojalda
Finsiasia,kahdclltoisiakynimenen Lain-oppeuelt miehen kansia
.kokoonkirjoitcttin liki 7^o wuotta sen jalken, ja Kuningas
Birger Vlaunuren poj,^n hywalla suosiolla, ja silloin täy-
dellisen tutkinnon ja keffusielemuren jällen «hr.isesii wasiano-tcttin, niin myös Kuninqalda wabwisiettin ja semattaa, ka-
sicttin. Silla walilla seuvattin ja jalken elettilt, muija Ru-
oftin ja Göthein maan aarisa, heidän erinoinaisia ja wan-
hembina Pakanain aikoina pidetyltä Lakejans, sitte kuin ne,
sen Christillisen opin yhteisen wasianottamisen aikana, tasa
waldakunnasa silloin olewaisilda Kuningailda ja Lakimiehilda,
tulit ojeturi, ja ne kauhisiawat taikaurct ja epäjumaliset uh«
rcinmuodot, kuin niisa löyttiin, uloseroiteturi. Jotka erin-o-
maisten maaknndain kait. Kuningas Magnus Erikin poika,
14 wuosisatalugusa,rupeis andaman kokoon wedettaa yhden
koko waldakunnalle soweliari ja yhteiseri Lairi: Mutta mo-
ninaisienPaawilaisilda Papcilda silloin tehtyin wastustcn kaut-
ta, tuli se estetyn ja seisahtamaan, siihen asti, että jallens
yhteisesti walitettin, kuinga niiden wanhain Lakein uloskirjoi-
turct, jotka osittain runoilla, osittain silloin tawallisilla bvk-
siaweilla, olit puihin ja laarein piirustetut, ja kahleilla kir-

koisa
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Estpnbe.

koisa ja muisa yhteisisa eli erinäisisa huoneisa, kimitetyt ja
katkatyt, heidän erinkaltaisnttens kautta, mouinai^r stkannu-
z.et matkan saatit. longa tähden Kuningas Christ oser,
wuonna 14^.2 tuli waaduun, ennen mainitut Lair, ynnä u-
siamdain silla walillä uloskayneitten erinomaisien asetustenkansia, andamaan yhteen yhteiseen Lakiin ja Lakikirjaan, ai-
kain muutosten ja waldakunnan rarpelt jälken, koota, sowit?
taa ja uudistaa. Sama hyödyllinen työ culi tosin Kuningas
Rarle yhderanneldä wasiulidesta, wuonna 1608 wahwistet».^z,i, ehkä jongun, perindö suostumisen ja waldakunnan päärö<
sien paaile, perustetun muutoxcn kanpa, (kuin samasa esipu-
<)esa luaillitan) ja yhlciscri julistcturi, tuitongin
silla sclkiallä ehdotta, ctlä se cdcskasiu ruliö plltsekatsotun ja
paraturi.

Taman johdaturen jalkcn, ja sitte kuin tala usioilla
Herrainpaiwilla oli muisturcttu ja anottu, asetti Korkeinnna-
jn Autuas Kullingas Rarle VrUoizrakymmeiles, wuonna
lbB6 Wissit Lain oppenet Herrat ja Miehet, samaa rnötä
eteens ottamaan, jotka hanen elaisano ja niiden rassaten
Sodan Lewottoulutren aikana, Korkeiunnaft Autuan, Kullin^gas R,arlen Karitoistakymmcnenllcn ja meidän ArmoliisinnuanDrotlningim Ulrikan tLleonoran Hallimrcn wuosina, jck
wiimeiscj.'i, meidän nyt olewaiscn Armoilisimnian Kuningmt
Lembian Hallitureu alla, yllstettawasii sen paalle pitancc 0^
wat ja nyt wlimein joutunet siihen täydelliseen, etta sit-
te kuin welwollisct Tuomio-istuilnct waldakunnasa, snta o>
wat tullet kuulturi ja kässetyri heidän ajatuiicnö ja ttluistutu-
sicns kansia edes tulemaan,on se molemmilla wiinieinlläHer-'rain-Päiwilla Waldakunnan Neuwon-andailda ja Saädyilda
wasiundesta läpitse käyty, hywari löytty, wastan otettu, ja
hänenKuningalliselle Majesietillens alammaisudes halduuu an.
ncttu, julisiettaa ja seuratrawari kastettäa.

"
Joista kaikista sclkiast nahdan, etta samalla tanalla,

kuin Ruotzin ja Göthin Vliehet,owat saallet ftn armon lu-inalalda, että tähän paiwaan asti, allans pitä sitä maata
za siinä asua ja raketa, jonga heidän Esi Isans ensist sisälleottanet, hcillcns omistanet ja wiljellet owat, he myus samal?
la muotoa, niistä ajoista hamaan tähän asti, ylitse kaiktrin
Ntuistoo owatnaulinnet sitä,kaikille wavaille maakunnille w°
götulnvaista oikeutta,ettei andaa paallens pakottaa jotakur^
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Esipuhe.
uutta Lakia, ennett kuin se asujamilda on ensist tutkittu ja
wasianotettu, jota Esiwallan korkiau wiran tule, sitten yh-
tciststt päälle Z^anna ja jokaista sitoa, sen jalken itsens käyt-
tämään ja elämään; Niille siwiöille suojellureri ja pahanelki?
sills mafenttureri.

Me



Me FRIEDRICH Jumalan Armosta,
Ruotzin/ Göthin ja Wcndin Kuningas
?c. :c. Landt

-
Grciwi Hcssis ?c. :c. ?c. Teem-

me tielcäwaxi, että ehkä korkiasti ylisteuäwät, mei>
van edellämme ollet Nuotzin Kuningat, Rarle
se IX ja Gustaf Avo ls, sen tähän asti ta-
wallisen Maan- ja Kaupungin eLain ulos andami-sen siwnsa, wuosina i6»B ja 1618 kohta owat se-
liitänet Itftns aikowan andaa sen saman sowelia-
sti ylitsenkacsoctaa ja tarpellisuden jälken parattaa;
josta myös Waldakunnan yhteiset Säädyt usiasti
owat muistuttanet ja niin muodon heidän suuren
toiwomxens ja haluns sen perään näytlänet, jon-,
ga tähden myös Kuningas Rar le se XI meidän
korkiastkunnioiemawa Herra Appem, on löynnyc
tarpellisexi, walita ja asettaa missit oppenet ja ym-
märläwaistt Miehet joidenga pui käändaman Lain
ftlkiäxi ja rawallistxi Ruotzin kielexi, ulos sulkeman
ftn kuin ei enambi ollut tawallinen, elihywan wa-
stanomun tawan kautta on tullut muutetuxi, ia sen
siaan sisälle wetaman, mitä Laillisten Asetusten ja
HerramlPaiwam päätösten kautta, on tainut tul-
la kaste tyn: ei kmrmgan ole se, niin terwellinen
ja tarpeilimn työ, moninaisten wäliincullecten estec-
ten tähden / tainnut tulla paatöxeen/ ennen kuinne,
Lain ylitftkatsomiseen, wiimein aset:lut coimelllset ja
Lainoppenec Miehet,ylisteträwalla wireydellä jamur-
hen pitämisellä heidän alkutyöns ja ne ylöspannut
Kaaret owat edes andanet, ka osittain 1731wuo-
den, osittain myös i734wuoden Herrain-Paiwillä,
owat tullet läpitsekäydyxi, ylilsckalsotuxl iaparatu-
xi. longa tähden myös Waloarunna;^ yhteiserSää-
dyt, niin hywin wiimeisten Herrain Paiwäin päa-
töresä, owat hywäxi mndenet, waywistanet ja wa>
stanottanst, sen niin muodon tehdyn )a stttsn Wal«
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Rum'Z:nen N?akwi'stus.
dakunnan neuwon andailda jaSaavyildä, läyvella
perän ajattelemurella tutkitunuuden Lain, kuin myös
Kirjan kauna siitä 13 päiwasta Joulu Kuusa 1734
andanstMeille, heidän alammaisen haluns tiettäwä-
xi, ettäMe sen saman, Meidän Kuningallisella ka-
delläm ja Nimelläm, rahdoifimme wahwistaa, ja
andaaPränttiin toimittaa. Me olemme sentähden
erinomaisella mielisuosiolla hawainncet, tämän niin
kauwan ikäwöityn Lain ylitsekatsomisen ja sowitta-misen, nykyisiin aikoin, olewan täytetyn meidän
hallituxemme aikana, ja sowimun kaikkein Mek
Dan rakasten alammaistem miellsuosioxi ja menestyre-
xi: ja tunnemme kunnioittamtsella ja kiieorella, sen
kaikkiwaldian Jumalan armollisen edeskcusomisen,
joka meidänMaldakundam niin pysywäisellä rau-
halla on siunannut, että tämä työ on tainnut Wal-
dakunnan Säädyildä toiwotettawas lewos ja suo-sios, eteen otetraa ja toimitmaa. Me olisim myös
mielelläm suonet, että tämä Laki, tämän wuoden
alusa, kohta olistainnut kaikisa Tuomio^istuimisa tul-
la seuranawaxi; kuitenqin on sen kansia jotakin
kauwemmin wiipynyt, että kaikista niistä wisu waa«
rimabdais olettaa,kuin waldakunnanSäädyt owat
tarpellisexi löynnet edesandaa, muuttaa, sisälle ot-
taa eliulos jättää,niin myös että tämä työPran-
tin kautta yhteisest taidais juliftmaa ja kaikkiin
Maan aariin welwollisesti ulos tulla.

Siina siwusa olemme Me myös hywaxi löytäs
net, tämän kantza armollisesti tiettäwäxi tehdä ja
ymmärtää andaa; Ensist että tasa nyt uloskäywä-
sa Laki«Kirjasa, ei ole joku Kuningan Kaari kirjoi-
tettu,mutta mitä siinä endiseia,KuninganOikeu-
desta ja senkaltaisista on ollut sisälle wedetty, se,
ynnä Waldakunnan Säätyin oikeuden kantza, löys
3y felkiästi asemuxi ja päätetyt, Waldakunnan

Säa<



Ann!ng:y«n Wabwistus.
Saätyin walitsemus Akrisa, Meidän wakuunye-
fam,Hal!ituren muodos ja HerraimPaiwainPää-lörisä, jotka niinkuin yxi Meildä ja Waldakunnan
Säädyildä, mitäHallituxcn tapaan tule, wastan-o-
tettu perustuslaki, pitä pidettäman. 2. Että kaikki
mitä erinomaisten wapakirjain kautta on wahwi-
stettu, ei ole tainnut tähän yhteiseen Lakiin sisälle we->
dettää. 3. Että ne endiftt Maan ja Kaupungin Lait,
tasa owat yhten wedetyt, kuitengin niin/ että kaikki
asiat selkiast owat ulospannm, misä joku eroitus
pitä oleman, Maan- jaKaupungin-Oikeuden wälik-
lä. 4. Ectä tämä Laki, ei sisallans pidä sitä, kuin
erittäin asetettuihin Tuomio-istuimiin sopi eli Oect)-
nocnio ja p^ll^l« (yhteistn huonenhallicuxen ja jär>
jestyren) asecurisa määrätty on, jotka eteelMllewai-
sten asian^harain jälken löytanenämmän muu 0^ .l
ala olewan annetut. 5.Ettämuutamat erinomaiset
asiat, jotka harwoin edestulewat, tarkan koettele-
muxen jalken owat ulosjätetyt. Ja wiimeiftri, erm
niicä asioita, jotka jo päätetyt owat, si;ada cäman
Lain tähden, jällens uudesta ylös oua. Silla wä-
lilla on mahdollisella murhen picäinisellä jahaiulia,sen paällo työtä tehty, että tasa Laisa, kaikkt n: tar-
pellisimiuat kappalet löyttäisin, jotkasiihen itsekungm
erinäiseen menoon, yhdesä hywin toimitemsa walda-
kunnasa sopiwat, ja oikeudmkaymisen ja ulosmit-
tauren asioisa, taicawat olla ojennus-nuoraxi, ionga
kautta oikeus ja hurstaus taican woimasa ja täh-
dellä pidettaa, koffa itsekukin, rehellisesti ja paitsi
wäaryttä, asetta itsellens Lain sisälle pidon rikko-
mattomaxi kuuliaisuderi, niin myös Tuomion- ja
Kästynchaldiat, ilnian katsomusta korkeuden, woi-
man, wallan, sugun, wihan eli wainon päälle,
puoldapitämättömästi auttawac jokaista oikeuteens,
oman ja wieraan maan asujamita/ sitä halpaa ja
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Auning:nen AVabwistus.
köyhää,nilnhywin kuinkorkina ja rikasta, ja wapah-
tawar niitä, iorka wakiwallalla ja ylpeydellä sorvaan,
erimomatlainköynäLestiä jaorwoja,että totuus,rau-
ha »a hurstaus asuis maasa, ja sin suuren Jumalan,
niinkuinkorkeimmanTuomarinarnio jaLaupius,Mei«
dan Waldakunnasam, tulis wahwisteeuxi jaenätye
pi. Ia että mittcn suultumattoman wireyden ja wai-
waloisen ahkeruden kautta, jotkamyös, näiden Lain
Kaareen ensimmäiseen känttämiseen ja ylös panemi-
seen, owac ollet asccemt, tämä rarpellinen työon nyt
niin walmis, ecca se Meidän Armollisen julistuxemme
jälksn taita ulos mlla ja siitä Enslinmäisestä päiwästa
tulcwaistsa SyysKuusa, yhteisesti pivetlna ja jälken
elettää: Niin olemmeMe, tämän kanha, tahtonet tä-
män Lain hywari lukea ja wahwistaa, NiinkuinMe
myös/ tämän Meidän Wahwisturemme woimasta,
Armollisesti päälle panemme ja kaffemme, ei ainoa-
stans kaikkia meidän uskollisia alammaisiamme, ynnä
kaikkeinniiden kantza jotkaMeidänWaldakunnasam
ja Maisam rakendawat ja asuwat,että he tästedes pi-
tämät sen saman,Meidän ja Ruohin Waldakunnan
woimasa olewaisna yht>?isna Lakma/ jota heidän kai-
kella muotoa tule ja täyty torella ja jalken-elaa;mutta
myöskaikkia,MeidänTuomion ja Käffyn hallitsemia
<Wirka Miehiämme,että he edeskasin sen jälken itsenS
ojendawat ja sen rikkomattomasta pitämisestä ja seu-
ramiststa, waarinpitäwär. Sitä suuremmaxiwahwi-
stuxexi olemme Metämän omalla kädellämme alaKir-
joittanet, ja Meidän Kuninqallisella Sinetillämme
wahwistaaandanet. Stokkholmisaßaadi-Kamarisa,
s. 23 p. Tammi-Kuusa 1736.

FRIEDRICH.
IS. S.)

Ta-



Tämä Lakikirja sisälläns pitä nämät Kaaret
ja Lugut.

Naimisen Raari.
Luku. Siwu.
l. laillisesta Naimisesta /jakuka naittaja oleman pitä. l.
2. Niisiä, jotka ei mahda toimntoisenv kansia awioö-

käffya rakcta. 2.
z. Kihlauresta. 4.
4. Erosta kihlanrista. ().
5. Lapsista, jotka siitctänkihlaurcsa, eli karinaimisesa,

ja naimisen-oikcndesta senkaldaisisa nloisa. 8>
<b. Naimisesta, Wauhcmbain,eli vltiau naittajan tah-

toa wastan; ja jos naittaja estä naimilta. 9.
7. Kuinga laillistu naimisen kuulutus pitä tapahtu-

man; ja jos wilckimistä kiclran, eli wiiwytetan. ic>.
8. Kuinga edustllret tapahtua mahwwat niidcn walil-

la, jotka pariknlldaan itsens anda tahtowat. 11.
y. Miehen oikeudcsia olla waimono edeswastaja; ja

hnomen-lahjasia. 42.
lc>. Naimisctt-oiteudcsia tawarasa. iz.
il.Kuinga mies mahta waimons kimdian tawaran

pois waihettaa, pantiri panna, cli myyda; ja
tuinga hcidan welkalls marcttaman pila; »iiu
myös koffa waimo mahta kauppaa paatraa. 15.

12. Perinnön erottamisesta, ja laittomasta yhreusiiv-
tamiscsta, cunm kuin tvisccn naimiseen nannan. 18.

IZ. Awioskasiyn erosta; ja kmnga lapset kasivaletta-
man pitä, kosta awioötasiyn ero tapalitu. »8»

14. Riidasta ja eripuraisudesta, micbcn ja vaimon wa-
lilla; niin muös erosta wuotchesta ja lciwasta. 22..

IZ. Kuinga tawaran ja lasten elon kalisia tehtaman
ptta, kosta mieö ja waimo laillisesti eroitetan wuo-
tchesta ja leiwasta. , / 23.16. Viyöta-andamiscsia j,a lariäisesiä. 24.

l/. Miehen ja wainwn etu-osasta jakamattomasta ta-
waraM» 25,

perinds Aaari.
1. Perinnöstä yhteisesti, ja polwi-lngnsia. 25.
2. Rinda perinnöstä. 25.
z. Eelkä-perinnösta ja fiwn-peril:nösiä- 26.
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SisäiläpitO.
H,nku. Slwu.
4. Kuinga perittämän pita, kosta ei tietä, kuka pe-

lillisistä, toisen jalkcn elänyt on. 29.
Z» Jos lapsi kuoltuna syndy: ja jos waimo sano m-

stasna olewans miehen klzollesa. ZO.
6. Ettei sen pita perimän, joka toisen tappa. Zl.
7. Niisiä, jotka suurtenpahaintoidenkautta, perindö-

vikcudens rikkow.n, ja waldakmmasta ulosajetult
miehen, ja hauen lastens perin::ösia. z^.

8. Kuinga lapset, jotka siitetan kihlaunsa, salawuo-tcudesa, huorudcsa, eliluw^ttomisapolwisa, mah-
tawat pcrilldöa otta. IZ.

y. Kalun laillisesta ylöokirjoittamisesia, kuollen jal-
lcn. 35»

»o. Kllinga welka kuoleman tapauresa marettaman
pita.

il. Perillisistä, jotka yhdes elawat jakamattemasa ta-warasa. zB.
?2. Kuinga Perindö jaettaman pita. 39.
,Z. Tasaanlisesta,sitte kuin perindö jaettu on. 41.
14. Riira-perinnösia.
25. Wieran maan miehen, ja poisolewan oman maan

miehen perindö-oikendesta. 42.
16. Miehen eli waimou wiimeisesia tahdosta ja testa-

mentista. 45.
37. Mitä ja kuinga paljo, tesiamcntisa mahta an-

nettaa. 4Z.
38« Mitä sen tule waarinotta, joka Testamenttia l)y-

-warens nautita, eli sen päälle puhua tahto; ja
perillisestä, joka sen salaa. 47.

iy. Silta, joka holhojan alla seisoman pita. 48.
2c>. Drwoin-holhojista,ja kuinga lie asetettaman pita. 49.
21. Laillisesta esiehestä holhojnn-wirasta. 50.
22. Mika orwon-holhojan wirka ja welwollisus on. zi.
2Z. Kuinka holhojan pita tilin ja lugun tekemän, ja

holhojan-wirasia erkaneman. 55.
tNaan Raari.

7. Maan, hnonetten ja perusturen laillisesta saanno-
sta,maalla jakaupungisa. 53»

2. Perindö maasta. , 54»
H. Waihetnresta, ja kuinga maa maalla/ eli huonet,

tontti ja maa kaupnngisa,mahta waihetetta. 54»
4. Osio-



Sisällapits.
Siw».

4. Osiosta, ja kuinga maa maalla, lnwnct, kartano
ja tontti kaupungisa, mahta myyrää. 55.

Z» Kuinga maa maalla, huonet, talo ja tontti kau-
pungisa,mahta takaisin perikundaan lunasictraa. 57.

6. Siitä, jolla oikeus on pcrindö-llmastureen. 60.
7. Vbdesa asmvaistcn ja naaburein-oikcndesta. 61.
8. Kuinga maa, huonet, cli tontti mahta laillisesti

poisanncttaa. 6Z.
y. Panciri-pannusta maasta,huoncsta eli tontista, niin

myös sen sisalle-kirjoittamiscsia. 6z.
lc>. Siitä, jolla on walda myyda, waihettaa, eli

pantin panna, toisen miehen maan, huonen ja
tontin. 66.

li.Kandesia maan-faannosa, ja kaupan-wasiamisesia. 66.
12. Rajoista ja kiwipyvkeisiä, niin myös muista asuin-

tilan maarisia, kyläin wälilla. 6Z.
!I.Kllinga se rangaisimnan pita, joka rajoja liikutta,

ylösrcpi,eli toisen päälle siirta. ?c>.
14. Maan-riidasia,ja laillisesta katsclemuresia. 71.
15. Vlilmustoisesta llautinnosia. 72.
lb. Pestistä, wnorolle panemiftsia ja ottamiscsia,niin

myös lähdcndö-pälwäsiä.
17. Werosia ja wero-paiwäsia maalla, jahuonen wuo-

rosta kaupungisa. 77.
«8. Siitä, joka toiselda otta wakiwallalla maata, hny-

netta, metsää, wetta cli wcst-rakennuria. 78.
Rakennnsßaari.

1. Kuinga kylän tontti laskettaman, ja tiluret jaetta-.
man pita. 7Y.

2. Kuinga tontin päälle rakettaman pita. Bo<z. Autio-kylästa. Li»
4. Kuinga tiet ja ojat kylasa tchtamanpita,jamin-

ga palkkion sen tule nautita, joka pcldonö saaniiden siwuun. 82.
5. Laillisesta suojeluresta, sulkemisesta ja aitamisesta. 83.
6. Kuinga peldo ja nuttu pita molottaman ja enät-

tamau, aidat pandaman, ja ojat kaiwettaman. 85°
7. Kuinga humalisio pita istutettaman ja rooimasa pi-

dettäman. 8?.
8. Luwattomasia pellon eli niitun wiljelyresiä.

9. Kum-



Sisällap ito.
-A.nru. Sirvu.
y. Kuinka wahingo palkittaman pila, jonga eläin te-

ke toisen tiluriUa, niin myös kuinga eläin sisalle-
otta mahta. ZZ.

ic>. Kuiuga kylän jakamattomat tiluretmetsasa jamaa-sa mahta nautittaa ja sisälle olettaa; niin myös
jakamattoman eli toisen miehen metsän eli maan
tumattomasta wiljclyrestä. yl.

11. Karjanlaitumesta, kaitsemiscsta, ja paimendami,
sesta. > 94-

-12. Kuinga siat mahta paästettaa terho-n:rtsiian. y^.
IZ. Kuinga sakkoa wedetän, kosta hcdclmäl» kandawai?

ftr puut ll>waUl)masti hakatan, ja kumga toiset
siaan istlltctlalnan pita. y6.

l^.. Huhdan-poltamiftsia, 98,
15. Mctsan-tulosia. , ic>Q.
16. Kuinaa yhlcisydct mahta nauttttaa. lc>2»
»7. Kuiliga kylan kala-wesi mahta nantittaa. lvZ.
IZ. Kul:>lgall yrilwmista ja rauhaan kuulutetuista,

niin myös muista yhteisistä tala-lvesisla 104.
19. Uuden kylän oikeudesta. 105.
2V. Myllyistä. ic)6.
2». Kimalainsta. 108»
22. Siitä,joka haawoitta,eli tappa toisen eläimen,

eli koiran, ja jos joku osta eli myy kipian eiai-
men; niin myös joo eläin eli koira wahmgoicse
toisen eläimen. io?.

2Z. Kuinga wahingollisia elawiä mahta tapettaa,niin
myös jahtia ja snden-ritoja pidelrämanpita. 113.

24. Wahingo-walkiasia kyläsä. il^..
2). Teista ja Moista, kninga ne tehtämän ja mkct-

taman pita. 116.
26. Kuinga yhteisen kanfian huonet pita rakettaman. 120-
-27. Kuittaa huonetten-katselmus pidcrtamän pita. 122.
28« Matnlsiawaisicll Maja-michisiä. 12b.
29. Huonen rakeunmesta kaupungeisa.- 110.

Rauppa Raapi.
l. Ostosta ja waihcturesia. izi.
2. Tapuli-Kaupungein ja ylimaan

-
kaupungein wu-

pasta. 133-
Z. Kuinga ponvari-oikeus woitetta mahta. iZZ.
4. louiw ja rihkama kaupasta. 135»

.5. Kuin-



Sisa llapit O.

K.uw. Sirvu
Z. Kuinga ulkomaan inics kauppaa tehdä mahta. iZd
b. Maan-kaupasta. iZ7
7. Markkinoista. IZB
8. Viirasta ja waagasta. IZ9
9. Rahan eli kalun wclan-audamisesia, janiidenka-

swosta. l/zo,
10. Panusta ja takauresia. «42,
li. Lamasta. «44
12. Talde-kalusia,cli jongun haldllun pannusta ja

uffotusta tawarasia. '4^
tz. Wuorolle-paneluiscsia ja ottamisesta. 147
14. Palkollisista. . 148
15. Kuingakaupan-yhteys pita tchtaman', pidettaman,

ja rikottaman. tzr
16. Kuinga welkapäan pita ommsudens hanen welka-

nurhillcns yhtähaawa ylönalwamall; niiu myös
niisiä, kuin wclau tähden karkmvat. lzz

17. Welkanuestcn oikeudesta ja edusta ennen toinen
toisians, welan-alaiseen tawaraan. 156

lB< Toimitus-miehista ja asian-ajaista. 160
f)ahancegonHaari.

«. Pilkasta lumalata wastan, ja luopumuresta sii-tä puheasia Evangeliumin opista. l6z.
2. Noittmdesia ja taitauresta. 164.
Z. Kirouresia ja rikoresia. 164.
4. Petorcsta waldakuudaa wasiaan. i6t>.
5. Siitä, joka häpiällisesii puhuu Kuningasta, eli

Hänen ja Waldakunnan Neumouaudajita wastan. 163.6. Metelin nostamisesta ja kapinasta. 169.
7. Määristä Myntäjistä. 150.
8. Siitä joka teke petosta toisen nimew ja kirjoitu-

sten kansia, eli niitä waärm täyttä. 17l.y. Karnaimisesia. 172.
10. Sekoituresta järjettömäin luondokappalden kansia. 17Z.
11. Murha-Poldosta. 174.
12. Murhasta ja ilkeyden töistä niiden päälle, kuin

ei taida itsiäns warjella. 175.
HZ. Itsens-Surmajasta. 175,
Z4. Wauhemmitten,lasten, weljein ja sisarten tap-

pamisesta; niin myös^ j^os joku lpö eli sanoillahäwäise wanhembitans. 176.
15. Ilä!^



Gifal!apito.
K.uw. Siwn.
l.> Isännän eli esi-nuehcn tappamisesta, hosumisestaja lyöiUiscsiä; niin myös luwattomisia sanoistaheitä wasian. 177.16. Lasien-murhasta. 178.
17. Surmamiscsia niyrkylla, eli muulla tawalla. 179»
18. Kirkon-rauhasta ja Oikeudenkäymisen rauhasta. iBc>»
19. Wangihuoncn-rikkomisesia, ja niisiä, jotka wan-

geja warjelcwat, eli paasiaroät.^ 182.
20. Koto-rauliasia ja rappamisesta. ,8Z»
21. Vblciscsia maa- ja tie-lauhasta. 187.
22. Waimowaen-rmchasia. 189.
2Z. Nlidcl» rangaisturesta, jotka Kuningan walan rik-

kowat. iyo.
24. Muusia taposta. 191.
25. Jos tappaja eli pahantekia tapctan, kosta hända

kiilmi-otta tahdotan. 19)»
26. Kuillga tappaja pita rallgaistainall, kossa hanpa-

koon ja wapaille jalwoille pääsnyt on, eli syttä
siihen on, etta hän hengcns pitää mahta. lyz.

27. Salataposta. iy^.
28. Taposia jota tapahtu katsomattomudesia, ilman

aikomusta tappaa. 194.
29. Taposia ja nucs-wahingosta, joka cnamman ta-

pahtu tapaturmasta, kuin toisen syyn kautta. 196.
Jo. Jos lapsia eli palkollisia tapetaan tapaturmaise-

sti. ,97.
Zi. Taposia ja muusta pahategosia kuin lapsi-ikaiselda- tapnhtu. ,98.
Z2. Taposta joka tapahtn hourulda. '

199.
33. Jos pahanelkincn eläin, eli koira, kuolctta mie-

hen eli waimon. 19a.
I4> Jos jokn haawoitta toisen kaswon eli kaulan;

eli hakka poikki jäsenen, eli lyö ulos ham-
baita. 2OV.

35. Liha-haawoista, lyömästä, korwapuusieisia ja tu-
kisturesta. 201.

Ib. Kuinga sakotettaman pita, jos mies työ wai-
tnoans, eli waimo miesians,taikka isälcha eli
emandapalkollistans. 202,

Z7. Lapn
-

ikäisen sakoturesia haawan ja wirheu e-
dejm. 2O).

38- Ha»



Si sa llapito.
«j^uku. Siwu,

18. Haawoittamisesta, joka tapahtu oiklasia tapatur-
masta. 203.

29» Kuiugahaawat pitä katseldamall ja holbottaman;
ja par<u,dajan-palkasia. -

204.
40. Wavkaudcsta. 205.
41. Jos usiammat ynnä warasiawat, eli joku tule

siihen haukunlduri, cli kastctyri; taikka muutoin
warkaudesa osa!ii?:rn on. 207.

h,2. Koto^wartaudcsia ja Miasta warkaudcsia siiuä ti-
lasa kuin toincu omaansa ci warjclla taida. 2c>B.

43. Siitä, joka warascaa ulloila kedolla; ja jos joku
otta toisen miehen wcnhcil, eli hcwoisen; taik-
ka lypsä hänen lchmau, lambaans, c!i wuo-
bens. 2oa.

44. Siitä, joka pane uloö-tckoa ja rasitusta Kuniu-
gau werollistcll alan!>naisten päälle. 210.

45. Siitä, joka petollisesti ryaöns n^tä Kruunu»! si-
sälle tulon; niin mvöö, jos M^audomies jo-
tain siitä hllkka. 2iQ.

46. Kirkon-warkaudesta. 211.
47. Näpisielemisesia, lailka siitä kuin warasiele. 2 t2.

Löytämisestä ja löytö-kalusia, ja kuinga se pitä
ylöskuulutettaman. l.

49. Jos warasiettu kalu osn-tan, eli pantiri otctan;
ja kuinga joku ma!'M itsens warkaudesta puhdi-
sta; niin myös siitä, joka petollisesti omista toi-sen miehen kalua. 2IH«50. Joo lapsi-ikäinen- warasta. '

2^5.
51. kotowicmäsia. 215,
52. Kuinga joku mahta omans jallenö-ottaa,eli toi-sen laillisesti warkameen sitoa ja siira tutkia eli

tiedustaa andaa; ja jos toiselda jotan kalua il-
man syytä pois wieroitta tahdotan. 215.

53. Salawuoteudesiä. 217,
54. Luwattomasta sekannuresta kihlsuresa, ja awios-käffyn-liiton alla. 218'
55. Yhdenkertaisesta huorudesia. 219.56. Kahdenkertaisesta huorudcsia. 22e°
57. Haureuden edesauttamisesta ja harjoittami-

sesta. 222.
58' Lihallisesta sekannunsia orpanam kansia. 222.

59 Su«



Sisälläpito.
H.uku. ' Siwu.
59.Sukunttsaudtsta, ja lihallisesta sekannuresia muisakiclwisa polwist». 222.
60. Siitä, joka walhcttele toisen päälle, ja harjouse

sanoista. 225.61. Osallisudesta pahategoisa. 226.
Rangaistus Raari.

1. cdesandamiscsik, ja wallgein ylöspi-
tälniscstä. 227.

2. Niisiä, kuin wangiudesa kuolewnt. 228.
Z. Tuomion tayttanusesta hengen-asioisa. 228.
4. Mestannannista eli Teloittajasta. 2Zc>.
5. Ruumin-rangaisiuresia' työllä, rqippa-witsoilla ja

witsoiUa, niin myöö wangiudella wcdella ja lei-
lvalla. 230.

Nlosmittans Aaari.
l. Kuningan Kästynhaldiasia,ja niisiä käskyläisistä

kuin hänen allens tnlewat. 2Z2.
2. Kni',ga tehtamän pitä, kosta Ulosmittausta et-

sican. 235.z. Uloömittaurezca Tnonuoitten paalle. 236.
4. Ulosmitlauresta welka-kirjo-tllstens,selkiain käsii-

kirjoitusten ja hywäin miesten paätören päälle. 239.
5. Kuinga Ulosmittaus tapahtmnan pita. 241.
6. Kuinga kiindiä omaisus arwatraman pita. 244.
7. Siitä, kuin ulosmittamisesa eroitcttamau pita. 245.
8. Takawaarikosia ja klinnipitämisestä. 245.
y. Kuinga muutosta Kunillgan Kasiynhalbian paatö-resa etsittää n:ahta. 248.

10. Kuinga se rangaisiaman pitä, joka nita-afloisaei woi nmraa sitä uhka-sakkoa eli sakkoa, kuin
hänen päallcns pandu on. 251.

Vikeudenkäymisen Rsari.
1. Yhteisistä Oikeurisia ja Tuomio-istuimistaylipaan. 25l.
2. Klhlakuunan-Käräjafta. 254.
3. Lagmannln-Kärajasta. . 257.
4. Kuinga erinäinen Kihlakunnan ja Lagmannin-

Karäia pita pidettämän, joka Wälikarajaxi kut-
sutall. 2^3.

5. F.am-



Sisalle pito.

Luw. Siwn.
5. Kamnäri-Oikeudesia. 259.
6. Raastuwan-Oikeudesia. 260.
7. Sisälle-kirjoiturista, ja kuinga niiden kansia mene-

tettäman pita. 261.
8- Howrätistä. . 263.
9. Tuoman Oikeudenkaymisen ajan laimin lyo. 265.

»o. Laillisesta Tuomio-istuimesta kaikkinaisisa Oikeuden-
täymisen asioisa. 266.

11. Kuinga haasio pita otettaman, ja sille tolmitetta-
man joka haastetan. , 272.

12. Kuinga tehtäman pita,koska haasio lanninlyodau;
ja laillisista esteistä. 275.

13. Esteistä Tuomaria wastan. . 278»
14. Kuinga Oikeuden edesa pita paalle-kannettaman za

wasiattmnmt; niin myvs kuulustelemisesta suusanal-
da, ja waäryttelemys-walasta. 28v.

15. Laillisesta edeswasiajasta eli asian-ajajasta. 284.
16. Kaikkinainsta wastoinkaänneista Oikeudenkaymisesa;

niin myös ylöslykkayrestä. 288.
17. Laillisista todisturista kaikkinaisisa asioisa., 291.
18. Siitä, joka tule nita-kumpaueitten Oikeudenkaymi-

sen alla sisälle, ja tahtoo puhua asiasa. 320.
19. Siitä, joka Oikeudesta ilman luwata pois-meue. 301.
20. Sowinnoista. 3<^2.
21. Olkeudenkäymisen-kuluturista ja wahina.onmarosta. 303.
22. Kuinga kirjallista juttuja, Oikeudenkaymisen-asioi-sa, pita Tuomarilda walmistettaman, la riita«

weljille ulosannettaman. 304.
23. Kosta Oikeus on tuomion-woipa; niin myös aan-

delemisestä tuomioon. 306.
24. Oikeuden päätörcsta ja tuomiosta. 308.
25. Laillisesta wedosta, ja sen täyttämisestä;minmyös

walinmsia erhetyren ylitse Oikeudenkaymisesa. 312.26. Kuinga takaus pita pandaman,ja se kuin tuomit-
tu on, ulosannettaman, ennen kuin laillinen we-
to Howratisa tantetan.

2»?. Kuinka Oikeudenkaymisen
-

asiat pita Howratisapäähän-käytettämän. 325.28. Tuomion-rikoresta. 328.
29. Oikeudenkaymisen waarin-kayttamisesia. 329.
Jo. Kuinga etsittämän pita, että Kuningas mahdais

)( )( How-



Sisällep ito.
Luku. Sirvu.

Hororatin tuomion ylitsenkatsoa ja tutkia. 330.
Zi. Kuinga tuomiomahtaa sarjelia,joka onsaanut lail-

lisen woiman. 337.
32. Kuitlga rahat ja sakot, tämän Lain jalken luetta-

man, marettaman, ja jaettaman pita. 338.Kuning. Majuin Armoll. Asetus s. 14 paiw. Marras
Kuusa 1777. 3/^O.Dito s. 2O paiw. Tammi Kuusa 1779. 342.

Dito s. 13 paiw. Kesä Kuusa 1800. 354 3H3.Dito Selitys s. 23 paiw. Maalis Kuusa 1807. 367.

Rai-



Naimisen Kaari.
1. Luku.

Laillisesta naimisesta, ja kuka naittaja
oleman pirä.

i. §.
L^os mies tahto awioskästya raketa; niin hänen

pitä pyytämän piikaa hänen naiuajaldans,
ja ei wäkiwallalla ottaman, eli salaisesti ty-

göns wiettelemän.
2. §. Isa on tyttärens naittaja, ja äitimahta

siihen neuwoo andaa. Jos Isä on kuollut;niinon
äiti lähimmäisten sukulaisten neuwonkantza. Jos ei
isää, eikä äitiä elos ole; niinolkon se, jonga isä suu-
sanalla, eli kirjallisesti, eli äiti lähimmäisten suku?
laisten neuwon kantza, naittajaxi nimittänyt on.

3- §. Jos eiNina ole; niin on täysi weli; sitä-
likin weli<puoli isästä; sitten weli^puoli äitistä; ja ot-
takon he siihen isän-isän, eli ämwisän neuwon, Jos
ei täysi weli, eli welipuoli elä; niin on isän-isa nait-
taja, ja likin hända aitinisä; sitä likin setä, sitten
eno. Jos ei hända ole; niinon piian lähin omainen
isän, eli aitin puolelda. Jos molemmat tasalangot
vwat; niin olkon se lähin, joka isän puolelda on,
mies ja ei waimo, ja ottakon hän siihen lähimmäisen
sukulaisen aitinpuolelda ia laillisen orwoin holhojan
neuwon. Jos ei sukulaista elä,waan ainoastans or-
woinholhoja;niin pitä sen hänen naittajans oleman.

4- §. Jos riitamlee naittajan oikeudesta, eli jos
oikia naittaja näkyis ei oleman siihen sowelias, eli
hywänsuopainen; Niin säacäkön siitä Tuomari,niin
kuin hän, parhan ymmärryren ja omantunnon jal-
ken, kohtulliseri löytä.

5. §. Eipidä ketän waadittamanawioskäffyyn,
waan pitä niin hpwin waimo»/ kuin miehengin wa^

A pa-



Naimisen Raari. i. 2. Huku.2

panmlimn tahto ia suostumus naimisen kiinnit-
tämän.

6. §. Mies eli wauno ei mahda awioskästyyn
itzensandaa, ennen kuin mies on täyttänyt yrikol-
mattakymmenda, ja waimo wiisitoistakytumendä
wuoua; ellei Kuningas löydä kohtullisep, siihm
lupaa andaa.

2. Luku.
Niistä, jotka ci mahda tsmentoisens kansiaawwskästpä rakera.

i.§.
mahda mies waimoxens otta, sitä kuin hänen

kantzans on kohdastans alasastuwasa sugusa:
kuin on tytär, pojan eli tyttären tytär, ja heistätulleet, ehkä kuinga pitkälle alas se ulouuis. Ei myös
kohdastans ylöspäinnousewasa fugusa: kuin on äiti,
isän-aiti, aitin-aiti. ja niin edespäin stlkäsugusa.

2. §. <Viwu>sugusa ei mahda mies otta wai-
moxens sisartans, weljens eli sisarens tytärtä, eli
heidän sikiöiläns, Isans eli äitinssisarta, Isan>isimsisarta / eli aitimifän sisarta, isän-äitin eli äuin>
aitin sisarta, ja niin edespäin.

3. §. Orpanat ei mahda otta toinen toistansawioxi, ellei Kuningas siihen lupaa anna.
4. §. Kohdastans alas ja ylös astuwasa hei-

molaisudesa, olkon myösawioskästy pois kieltty; Jk
siis ei pidä miehen ottaman waimoxens, poikansa
pojalvpojan eli tyttären-pojan leskeä, ampuoldans,
edesmennen isän < isans eli aitm-isäns toista wai.
moa; ei myös tytärpuoldans, poika-puolens tytär-
tä, eli tytär-puolens tytärtä: waimonsäitiä, wai-
mons isämäitiä, eli ämn äitiä/ ja niin edespäin.

5. §. Siwu heimolaisudesa ei mahda miesnai-^
da weljens lestea; weljens>pojan/ eli sisarens pojan,

wel-



Naimisen Raari. 2. Luku. 3
wchens eli sisarens pojanpojan, el: tyttärenpojan
lestea; Setäns eli enons, isan-isans cii isan^ainns
weljen lestea; aitin-isäns eli aitin-aitins weljen le<
stea; Ei myös edesmennen waimons sisarta; wai-
mons weljen, eli wailuons sisaren tytärtä, eli tyttä-
ren tytärtä^ ja heistä tulleita; waimons isän sisar-
ta, eli aitin sisarta; waimons isan-isan eli isän-aitin
sisarta; waimons aicin-isan, eli äitiwäitin sisarta.

6. §. Ei mahda myöskän mies toistsa hei.
molaisudesa andaa itzens awioskäffyyn waimons äi-
tipuolen, eli isäpuoleni lestcnkalzsia; eimyöskuol-
ken tyttärens miehen leffcn, eli poikapuolens, eli
poikapuolens pojan leffen kansia.

7. §. Mitä tasa säätty on miehestä awios-
kästyn asiasa,pica myöswaiinosta ymmarrettämän.

8. §. Heimolaisus luetcm miehen jahänen wai-
mons sukulaisten wälilla, ja waimon ja hänen mie-
hcns sukulaisten waliilä; waan ei molembain heidän
sukulaistens wälilla kestenans. Sencahden mahta
kan weljeä otta ka^'i sisarta, ja isä otta aitin, kosta
poika orta tyttären. Waan ei mahda poika otta
aitia, hänen isans eläisä, jolla tytär on, ettei
kunniata rikotais wanhembain ja lasten waihella.

9. §. Kaikisa näisa tapaurisa eipidä eroimsta
teh:ämän täyden ja puoli sugun wälilla. Olkon
myösnaiminen yhtä hywin poiskieltty, joko weren-
yhdistys tulis awioskästystä, eli tumattomasta se>kannuxesta.

10. §. Ei mahda se, joka piikaan lihallisesti
ryhtynyt on, saada hända awiorens;ellei isä jaäiti
siihen suostu, eli Tuomari löydä, että hywät syyt
siihen kehoittawat.

11. §. Ne jotka toinemoisens kansia owat
huorin tehnee, ei mahda awioskästya raketa, ehkäft syptöin awiopuolifo kuollut on.

A 2 52. §.



Naimisen Aaari. 2. z. Luku.4
12. §. Jos Pappi wihkn ne, jotka ei mahdaawioskastya raketa; niin olkon wihkiminen mitä-töin, ja hän Papinwirkaans paitzi.

'
Niisä tapau-

xisa, joisa luwauoman sekannuxen rikos kieltty onhengen rangaistuxen haastolla, karsikon myösPap-
pi siinä siwusa neljantoistakymmenen paiwan wan-
geuden wedellä ja leiwällä. Jos se wihkii joka ei
ole Pappi, joko naiminen on tumallinen eli ei; niin
hän rangaista» työlläKuningan Linnala eli waru-
stu^esa, kolme, eli usiamba ajastaika, sen jalken
kuin rikos on; ja silloin, kuin naiminen luwalli-
nen on, pita laillinen wihkiminen tapahtuman.

3. Luku.
Rihlauxesca.

1. §.
kihlaus tapahtu, pita naittajan läsnä ole-

man neljän todistajan kantza,kaxi miehen, ja
kari waimon puoksta. Jos muutoin tapahm;olkonse kihlaus mitätöin, jos naittaja sen päälle kanda,
ja wetäkön kumbikin, jotka itzens laittomasti toinen
loisens kansia kihlannet oroat, kymmenen talaria
sakkoa waiwaisille; Jos naittaja sen kihlauxen hy-
wari otta, niin olkon molemmat syyttömät.

2. §. Nyt stto itzens joku kirjallisesti aroios-
kastrjyn: jos siihen on naittajan suostumus; ei pidä
toistua heistä sitten oleman walda rikkoa sitä lupausta
eli itzens toiselle kihlata.

3- §. Jos muu kihlaa kuin öikia naittaja,
niinkuin ennenmainittuon;wetäkönsakkoa wiisitoi-
stakymmenda talaria, ja kihlaus olkon mitätöin.

4. §- Jos naittaja kihlaa piian kahdelle, we-
täkön sakkoa kolmekymmenda talaria,puoli Kunin-
galle/ ja puoli kihlakunnalle, eli Kaupungille, ja
palkukon wahingon. > §.
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5. §. Jos mies kthlaa itzellens stn waimon,

joka ennen laillisesti kihlattu on; wetäkön sakkoa^
mies wiisiwistakymmenda talaria, ja waimo kolme-
kymmenda:Jos molemmat owat ennen kihlattu; we-
täkönkumbikin sakkoa kolmekymmenda talaria. Jos
lihallinen sekannus tapahtu heidän keffenäns; ran-
gaistakoot kuin PahamegonKaaresa eröiteran;olkon
myösrikkonet waiwaisille kaikkimitä he toinen toistl-
lens andanet owat. Jos mies kihlaa itzellens kari,
wetäkön sakkoa kolmekymmenda talaria, ja olkon se
ensimäinen kihlaus stisowainen, ehkä han wiimeisen
kantza yhtytta pitänyt olis. Jos ei se ensimäinen tah-
do hanen kantzans awioskaffya raketa, wihittäkön
han silloin sen wiimeisen kansia.

6. §. Jos mies tietämätans kihlaa sen wai-mon, eli waimo sen miehen, jokaennenkihlattu on;
olkon syytöin/ ja se joka syypää on,wetäkönsakkoa
kolmekymmenda talaria, ja palkukon wahingon;
Olkon myös rikkonut syyttömälle ne lahjat, kuin
hän seka saanut että andanut on. Jos joku muulla
tawalla on syypää kihlauxen eroon, elikihlaa itzel»
lcns stn jota hän langouden, eli muunestehen täh-
den ei saa naida; olkon sama laki.

7- §. Jos molemmilla on yhdenwerea syytä
kihlaureneroon; langetkon waiwaisillekaikki, mitä he
toinen toistllens andanet owat, ja wetäkön kumbikin
karikymmenda talaria sakkoa. Jos toisesa on enämbi
ja toisesa wähembi syytä; wetäkön se puolen sen
wena sakkoa, jolla wähembi syytä on; mutta lah-
jat olkot rikotut waiwaisille.

8. §. Jos kihlakumpMit andawae toinen toi-
stilens lahjoja walmisa rahasa, elimaimesa kalusa,
awioskästyn tähden: j« kihlattu morsian sittenkuo-
le ennen wihkimistä; andakon ylkamies stn kuollen
wanhelnmille eli perillisille kaikki Mens/ mitä hän

A 3 saanut
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saanut on, za ottakon takaisin, mitä hän anvanuc
on. Jos ylkamies kuole morsiamelda; ottakon hänlahjans jällens, ja pitäkön mitä hänelle annettu
oli malmeja kaluja.

9. §. Jos mies yhteyttä pita morsiamens kans-sa; niin on fe awioskäffy, joka pita wihkimiseilä
päatettaman, joko kihlaus on ehdoin allawpahtunm,
eli ehdotoin, ja ehkä samat ehdot ei olis täytetyt.
Jos ei mies tahdo wihille, ja tasa wastahakoisude-sans pysy; niin selitettäkö'.; nainsn hänen awio-
n>aimorens, ja nautitkon täyden awio- oikeuden
miehen omaisudesa, niinkuin 10. Lugusa casa Kaa-
Tesa sanotan. Teke nainen sen; olkon sama Laki.

10. H. Jos mies yhteytra pita naisen kantza
<lwioskäst'yn lupauxella; niinpitä hänen sen ottaman

joshän sen päälle seiso, ja naisen isä jaäiti
siihen suostuwat. Jos mies on wastahakoinen; olkon
laki,kuin ennen sanottu on. Joshän lupauxen kielda,
tuomitkon Oikeus siitä. Jos lupaus mk wahwaxi
selitetyxi, eli mies on andanut hänen Kirkkoon otet-
taa, niinkuin hänen kihlatun morsiamens; eipidä hä-
nellä sitten oleman woima sitä lupausta rikkoa, ehkä
svaimo hänen oikeudens awioskästyyn jättää tahdois.

11. §. Jos ylkamies karkaa morsiamens ty>
koa, jonga kansia hän yhteyttä pitänyt on, käykön
siitä, niinkuin 13. Lugusa miehestä ja waimostasaatetaan.

4. Luku.
Grosta kihlauxisa.

/^os joku tule klhlaureen waadituri, ja ei anna
»>) siihen fuostumustans hawata, sitte kuin mies,
4li nainen, waatimisesta wapa on; niin olkon kih-laus mitätöin, ellei kihlakumpanit ole toinentoiseens
fckandunet. 2. §.
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2. §. Jos jommalla kummalla ennen kihlau-
sta on salainen tauti, joka tanuwainen japaranda-
matoin on, eli hän sitten olis sen saanut: niinkuin
spirali, kaatumatauti, nnelettömys, raiwous, hau-
reuden rahkoja, eli kauhistawaisia ja suuria wikoja
ja wirhcja; niin kaykön myös se kihlaus takaisin.

3. §. Olkon myös sama laki, kosia jomdi-
kumbi ennen eli jälkcn kchlauren on salawuoteudel-
la rikkonut, eli tehnyt ftnkaldaistn työn, joka tur^
mele hänen hywan nimens. Jos se oliennennmy;
niin ei pidä kihlauxen takaisin käymän.

4. §. Jos kihlakumpanit tahtomat eritä, ja
he ei ole toinentoisecns ryhtyneet; andakot sen Ka-
pirlumille tietä, ja kaykön kihlaus takaisin.

5. §. Jos wiha ja katkerus tule kihlakum-
panein wälillä muista erinomaisista syistä, jocka ei
ilme ollet, ennen kuin kihlaus tapahdui, ja yri tah-
to eritä, ja se toinen ei; tuomitkon silloin Oikeus
eroon. Jos ei senkaldaisia syitä löydy; niin ei
mahda st wiallinen awioskäsiyä rakcca jongunmuun
kansia, niin kauwoin kuin se hyljätty ei ole sowi-
tcctu; palkitkon myös kaiken wahingon.

6. §. Jos tundematoin mies tule, ja edes-
anda nimensä ja säätynsä toisexi kuin se on, ja
nainen sen kautta wietellan kihlauxeen hänen kans-sans; niin wttakönmies sakkoa kahderankymmendä
calaria, puolen naiselle, ja puolen waiwaisille;Ol-
kon myös rikkonut lahjat naiselle, ja kihlaus olkon
mitätöin. Jos wihkimys siihen tygö tule samasta
petoresta, ja ei heitä saada sopimaan; wttakönmies
karikerraisen sakon, ja olkon kunniatans paitzi;
kaykön myös se naiminen takaisin.

7. §. Joka juowuris itzens kihlaa, eli peto-
xella siihen wieteldy on; sen ei pidä oleman wel^
kapään sitä lupausta pitämään.

A,4 8< f.
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8. §. Jos mies lähte itzewawaiscsti pois kih-

latunmorsiamenstyköa, jaon, wastoin hänen suo-stumistansa, pois ylitze wuoden japaiwan; jamor-
sian rahto siitä kihlauxesta irralle; niinmahta Tuo-
mari sen myöden anda.

5. Luku.
Lapsista, jotka sijicetän tihlauxisa, eli kaxi-

naimjsesa, ja naimisen-oikeudesta senkal-
daisisa tiloisa.

s^os mies sijittä lapsen kihlatun morsiamens kans-sa, eli awio liiton alla, eli salawuoteudefa,
jonga päälle sitte kihlaus, eli awioskaffy seura;
ne lapset owat awio»lapset, ja waimo nautitzelail-
liststi^naidun waimon oikeuden.

2. §. Jos joku mene toiseen naimiseen, niin-
kuin sanotan 13. Lugusa 6. §. ja sijittä lapsia: ja
löyty sitten, että hänen endinen puolisans elää;
niin owat myös ne lapset awiollistt, ja ouakohot
perinnön, niinkuin Perindö Kaaresa sanotan.

3. §- Jos endinen mies eli waimo tule takai-
sin; niin rikotan se jäljellisembi naiminen, ellei he
muutoin sowi: ja se jonga paeta tule, ottakon jäl-
lens kodosta, kaikki mitä hän siihen tuonut on, niin
myös osans siitä, kuin he awioskastyn alla omalla
ansiollans koonneet owat. Jos se waimo olis, jon-
ga paeta tule, ottakon myös siihen siwuun huomen-
lahjans. Jos heillä on lapsia yhdesä, siinä awios-
kastysä, joka rikotan, ja äiti tahto ne otta ylos-
kaswattarens; koetelkon Tuomari, jos hän taita
niitä edesseisoa, ja määrätkön sitten heidän walil-
läns, mitä Isän siihen joka wuosi andaman pitä.
Ei mahda näin eroitetm awiopuolisat nautita muu>
ta oikeutta toinentoisens tawaraan ja omaismeen,
kuin nyt sanottu on. 4- §-
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4- §. Jos joku mene toisten naimisten, ja
tietä endlsen puolisans eläwan; niin rangaistan kuin
Pahantegon Kaaresa eroitetan.

6. Luku.
Naimisesta, rvanhembain, eli oikian naittajan

rahroa tvastan; ja jos naicraja estä
naimista.

1. §.
s^os piika anda itzens naimisen, wastoin isan eli

aitin tahtoa; olkon isällä, eli äitillä, walda
tehdä hänen perinnöttömäxi;

2 §. Jos poika, eli tytär joka lesti on, an-
da itzens, wastoin wanhembain tahtoa, naimiseen,
ollesans wielä heidän huonesans ja leiwäsäns, ia se
tapahtu ylönkatzesta ja ynseydestä, eli sen kantza jol-
la ei ole hywää nimee jamainiota; olkon sama laki.

3. §. Jos piika, isän ja äitin kuoleman jäl-
ken, anda itzens naimiseen, ilman oikian naittajan
suostumusta, ja sillä piialla on oikeus perindöön
naittajan jälkeen, niin on naittajalla walda tehdäsen perinnöttömaxi ansaituja maasa ja inaimesa
kaluja. Jos ei piika ole hänen perillisens, min ma-
xakon sakkoa omasta irtaiftsta ja ansaitusta omai-
sudestans kahdenkymmenen osan waiwaisille, jos
naittaja sen päälle kanda.

4. §- Jos niin tapahduis, että isä, eli äiti,
taikka heidän kuolemans jälken, oikia naittaja tah^
dois estää sitä naimista, jota laillisesti etzitän; koe-
telkon silloin Tuomari jos siihen syytä on. Josnaittaja sen teke oman hyödytyrcns, eli muunsen-
kaldaisen syyn tähden; wctäköön wiisikynnnendH
talaria sakkoa, ja maxakon kaiken wahingon iakuluturen: mutta wanhemmildans ei mahda lapset

A 5 sak-
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sakkoa, eikä wahingon palkkiota senkaldaisesa ti-
lasa etziä.

7. Luku.
Kuingk laillisen nalmisen kuulutus plrä capah-

ruman; ja jos wchkimisis kielcän/ cli
rvilwycecän.

I. §'
mies on naisen laillisesti kihlannut, ja tah-

to cmdaa awioskastyn wihkimisella päätettäa;
niin pi:ä hänen naittajalle sen ilmottaman kuutta
wiikkoa ennen. Jos nainen häneldä kielttän ilman
laillista syytä; niin anokon Kuningan Kastynhal-
dialoa, että wihkiminen ilman Miwytysta tapah-
tua mahdais, ja naittaja weläkön sitten sakkoa/
laittoman cstämistn tähden, wiisikymmenda talaria/ja' palkitkon wahmgon.

2. §. Ennen kuin wihkiminen tapahm, pita
kolmena Sunnuntaina Saarnastuolilda kuulutella-
man siinä Seurakunzlasa, josta morsian oman;
Ellei niin ole, että wihollista wastan sotaan lähtö
tapahtu, eli mies muusa Waldakunnan asiasa ulos-
lahetstän; silloin mahta kuulutus tapahtua ainocu
stans yhtenä SunnuntainaeliPyhapäiwäna, waan
ei kuitengan wihkiminen ennen kuin kahta päiwa
senjälken, niinkuin Kirkko-Laisa lawiammalda sa-
notan. Jos Pappi wihki ennen kuin niin kuulmets
tv on; olkon wirkaans paitzi.

3. §. Joka estettä tahto tehdä awioskastya
wastan, taikka itze edestäns, taikka toisen puolesta;
andakon sen Kirkkoherralle tietäkahden miehen las-
näwllesa; Pangon myös kohta Kuningan Kastyn-
haldian tygö takauren kaiken wahingon ja kulutun
xen edestä, ja ottakon siteen haaston ensimmäisen oi-
keuden aikaan, sen päälle, jota wastänestet tehdan.Jos
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Jos ei Tuomari löydä laillista syylä siihen oleman;
niin metakön päällekandaja sakkoa kaxikymmendä
talarin/ ja maxakon kaiken wahmgon.

8. Luku.
Rmnga edustuxer tapahtua mahcawac niiden

wälillä, jotka parikundaan lyens anda
tahrorvat.

1, §,
sl'os mies ja mainio, joka lesti on, eli naittaja
»I piian puolesta, tekemät edusturec kestenans en-
nen amioskasiya, siitä naimisen oikeudesta kuin kum-
mangin nautitzeman pitä; niin se on woimallinen
ja mahma, kosta st ei tapahdu niiden wahingoxi,
joilla parembi oikeus omaiftueen siihen aikaan on.
Ei mahda senkaltaiset edustuxet stisowaistt olla, ellei
wierat miehet todista, että ne ennen wihkimista teh-
dyr owac; Ia no sitten sisälle kirjoiteta» ensimalstsä,
käräjäsä, ja kaupungisa kohta wihkimistn jälken.

2. §. Jos mies ja waimo tekewat tainkaldai^
sia edusuyia ulkomaalla, siitä omaisudesta kuin heil-
lä caällä on, ja tahtomat, että niiden myös tasawaldakmumft;kelpaman pitä, maikka ei he itze tam
ne tule; niinpitä ne edustuxet, ennen awioskästyä,
ulkomaalla todistajain kantza ylöspandaman, ja ta-sa maldakunnasg muoden ja yön sisälle Tuomarin
tykönä edesannmaman ja sisälle kirjoirettaman.

3. §. Jos he tekemät senkaldaisia edustupia
ulkomaalla, ja sitten itze tulemat tälle maalle; niin
vita niiden jotka taalla syndyntt omat, kuuden mii-
kon sisällä, ja ulkomaisten kuudenkuukauden sisällä,
sitten kuin he täällä ihens tiloittanet owat, anda-
man ne täällä sisälle kirjoitta, kuin ennen sanottu
on. Jos ei st tapahm; niin olkon ne edustuxet
woimattomat. 9. Lv-
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9. Luku.
Miehen oikeudesta olla rvaimons edeswastaja;

ja huOmen-lahjasm.
1. §,

/^Uten kuin mies ja waimo yhteen wihityt owat,
v«^ niin on mies waimons oikia edeswastaja, ja
mahta etziä ja wastata hanen puolestans: Waimoseura myös miehens säätyä ja tilaa.

2. §. Ennen wihkimista pitä miehen waimol-
le wiyin huomenlahjan lupaman, irtaimesa, eli
kiindiasa tawarasa, waan ei molemmisa yhlähaa-
wa, joko hän nai piian, eli lesken.

z. §. Huomenlahja pitä otettaman miehen yrin
omasta osasta tmvarasa. Jos waimo kuole ennen
kuin mies; olkon siiloin huomenlahja myös kuollut.
Jos waimo elä miehen jalken, namitkon huomen-lahjans maan oikeuden jalken, joko heillä on lap-
sia yhdesä, eli ei. Jos waimolla on naimisen oi-
keus kaupungin oikeuden jalken: älkön ottako huo-
menlahjaa, jos hänellä lapsia miekens ialken on.

4. §. Jos huomenlahja on luwattu maasa ja
kiindiasa kalusa maalla, eli huoneisa ja maasa
kaupungisa, perityisa eli ansaituisa, ja kolmas osa
siihen on ulottuwainen miehen puolelle jäänesta osa-
sta irtaimesa ja kiindiäsä, kosta hän kuole, eli
huomenlahja ulos oman; niinnamitkon waimo hä-
nen huomenlahjans täyteen. Jos huomenlahja on
suurembi kuin kolmas osa; ei pidä kuitengan hä-
nellä oleman oikeutta, sen ylitze mitään saada. Jos
ei niin paljo maata ja kiindiätä tawaraa löydy;
niin pitä miehen lasten, eli muiden perillisten, an>
daman waimolle irtaimesta kalusta, niin suurenkaswon, eli sisalletulon, kuin hanelda puuttu. Ei
mahda waimolla muuta oikeutta olla siihen huomen-lah-
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lahjaan, )om 01l annettu maasa, sitä wiljel-
la ja nautita niin kauwan kuin hän kffena on, ja
kunnialla elä: Olkon myös wclkapaä pitämään
huoner ia maan woimasa, ja ei andaman niiden
hänen kauttans paheta. Kosta waimo kuole, eli
m^ne toiseen naimiseen; langetkon huomenlahja ko>
tia miehen lapsille, eli muille hänen peullisillens.

5. §. Nyt on huomenlahja luwauu irtaime-
sa kaluia, ja kymmenes osa siihen ulonu miehen
kuoleman tapauxisa löytymästä irtaimesta ja kiin-
diästä kalusta; saakon waimo ulos huomenlahjans
täyteen. Jos st on suureinbi kuin kymmenes osa;
niin tasoitetan huomenlahia sen jälken. Jos eimm
paljo inamda kalua löydy,kuin huomenlahjan sit-
ten oleman pila; niin saakon waimo wiljellärens ja
nämnarens huonetta ja maata kaupungisa, elimaal-
la, niin paljo, kuin pumoren täyttää, siihen astiettä miehen lapset, eli perilliset, ne hänelda luna-
stamat; ja olkon huomenlahja, joka irtaimesa ka-
lusa annettu on, waimon ijainen oma.

6. §. Ei mahda mies andaa suurembaa huo-menlahjaa waimollens, kuin nyt sanottu on, waan
kyllä wähemman.

7. §. Jos mies kuole, ja ei ole luwannm
huomenlahjaa; nautilkon silloin waimopuolen siitä,
kuin mies korkeimmasti tämän Lain jälkenhuomen-
labjari andaa taidais; ja olkon lasten eli perillisten
wallasa, joko he sen irtaimesa, eli knndiäsa kalusa
andaa tahtowat.

10. Luku.
Naimisen-olkeudesta tawarasa.

1. §.
Aloffa mies ja waimo owat yhteen wihityt, niin

«^V vn kummallakin naimisen-oikeus tawarasa.
2. 3
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2. §. Maan-oikeuden jälken, naidan wapamies

ja talonpoika kahteen osaan, ja waimo kolmandcen
kaikesa irtaimesa kalusa, kuin maalla ja kaupungi-
fa heidän omans on, eli he omarens saawat, jakai-
kesa kiindiasä tawarasa maalla, kuin he pariskun-
nasans yhteen kokowat. Maahan, eli huoneisiin ja
wesirakennuxim, joko ne oman, eli toisen pcrustu-
xen päälle raketut owat, jotka mies eli- waimo,
ennen awioskastyä, taikka sen alla, perinyt on,
eli ennen ansainnut, ei ole miehellä, eli wmmolla/
naimisen- oikeutta; tulkon kuitengin kaikki niistä
langewa wuotinen wero ja sisälle tulo, ircaimexi
luettaman.

3. §. Jos heillä on maata, huonetta, karta-
nota, tonttia eli wesirakennuxiakaupungisa, eli kau-
pungin maalla, ennen awioskastyä, eli jos he pa-
riskunnasans sen owat perinn,eli ansainnet; kaykön
naimisen-oikeuden kansia kaupungin oikeuden jälken.

4- §. Niillä jotka Papin-säädystä owat, joko
he asuwat maalla, eli kaupungisa, olkon naimisen
oikeus puoleen irtaimesa kalusa, niin myöshuonesaja tontisa kaupungisa, ja siinä maasa maalla, joka
awioskastysa ansaitan. Waan ei naiteta heitä toi-
nen loisens perindö-maahan maalla, ei myös sii-hen maahan, joka ennen awioskäffyä siellä an-
saittu on.

5. §. Kaupungin oikeuden jälken on Porwa-
rilla ja wapattomalla miehellä joka kaupunmsa asu,
naimisen oikeus puoleen peritysa ja ansaitusi:l^aa-sa ja huoneisa kaupungisa, niin nn)ös kaikes.. ir-
taimesa kalusa maalla ja kaupungi.a. Mutta mi-
tä heillä maalla omaa on, eli omar'ns saaw",
maasa, eli kiindiasä omaisudesa, ynnä 6"i.>
peldo kaluin kantza, niistä käykön nainiftno^u-
den kantza, maan oikeuden jälken.

s. §.
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6. §. Jos Porwari, eli wapatoin mies, awios-

käffyn alla, siinä kaupungista, ja tiloitta ihensasuman ja olemanmaalla, eli joswa^awin mies tu-
le wapaan saälyyn; kaykönnaimisen oikeuden kansiasen ,'älkm, kuin 1. ja2. §. saätty on. Jos talonpoika
muutta kaupungiin; olkon laki kuin 5. §. sanotan.

7. §. Nainen, joka Tuomarilda on awiowai-
mori selitetty, nautitkon naimisen-oikeuden miehentawarasa, ehkä wihkimys ci tapahdu. Jos mies
estä itzens wihildä wastahakoisudesta; olkon kadot-
tanut naimisen oikeudens waimons tawaraan, el-
lei hän ojenna itzians, ja tule hänen kantzans yh-
teen wihityxi.

11. Lukp.
Ruinga «nios mahta wainions tiindjän tawa-

tan pHis-waihctcaa, panu^i panna, eli mp^.
da, ja kmnga heidän we!ka^s mHrecra-

man pica; niin mpös koska waimo
muhta kauppaa päättää.

1. §-
ANiehella ei pidä oleman walda waimons kiindia-
«^^ ta tawaraa maalla, eli maata ja huonettakaupungisa poijes waihettaa, pantin panna, eli
myyda, joko heillä on lapsia yhdesa, eli ei; ellei
hänellä siihen ole waimon wapamielistä suostumusta
ja alakirjouusta kahden wieran miehen läsnä ollesa,
eli waimo sitä suusanalla Oikeuden edes tunnusta.

2. §. Jos mies eli waimo on tehnyt welkaa
ennen awioskastyä; maxakon kumbikin omans sii-tä, kuin hänellä ennen oli. Ei pidä stnkaldaiststilas miehen omaisus seisoman waimon welan ede-
stä, ja ei waimon omaisus miehen welan edestä,
joko he maan eli kaupungin oikeuden alle tulewat.
Jos ei jommankumman eri tawara siihen ulotu;

käy-
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kaydön hänen nainnsewoikcudens omaisudesa, wc«
lan maxoxi. Eimahda yhden welan taytteexi, toisen
wanhan perindö>maan weroa ja sisälle- tuloa etzit-tä, lawiammalda, kuin että sama wero ja sisälle
tulo jo kotoon koottu on. eli olis pitänyt sisällä-
oleman, siihen aikaan kuin welkapään tawara ylön-
annetan, ja se yhden kerran kaikkein edestä, ja ei
usiammasti, sen osan jälken, kuin welkapäällä sii-
nä on, naimisen oikeudens puolesta.

3- §- Jos molemmat, eli toinen heistä, on teh-
nyt welkaa pariskunnasa, eli kihlamisen ja häidenkulmuxexi; niin pitä se jakamattomasta tawarasta,
ittaimesa kalusa ja ansaituja maasa maxettaman,
niin myös molembain heidän huoneistans ja omai-
sudestans kaupungisa. Jos ei se koko welan maxo-
xiulotu; niin palkitan, se kuin pumm,molembain
erinäisestä perindömaasta ja yxin omasta kiindiasta
tawarasta maalla, sen osan jälken, kuin kummalla-
kin welasa ja kalun-yhteydesa on. Jos ainoastans
toisella heistä on omaa maata; ja se on mies; niin
maxakon sen kuin puuttu ia maxettamanpitä, perin-
dömaallans, niin kauwas kuin ft ulottu: Jos se
on waimo; alkön maxako enambätä, kuin omanosans welasta, ellei niin ole, että mies ja waimo,
molemmat yhden, ja yxi molembain edestä, itzens
welan maramisten kirjallisesti sitoneet owat.

4. §. Jos welka on miehen, eli waimonerinäisestä
sylM ja hukkamiftsta mllut, josta toisella ei yhtän
hyödytystä,eliosaa ollut ole; alkönsilloin sen syuttö-
mankiindiä tawara, eli oikeus kaluun, kaykö senkat-
daistn welan marori: sillä jokaitzen tule omasta ft)y-
stans yxinäns sakon wetä, ja ei toisen osaa hukata.

5- §. Jos jombikumbi, awioskästyn alta, on
maxanut erinäisen welkans molembain osalla omaisu-
desa; niin pitä se perinnön jaosa, eli osimistfa, ha-
mn oman osans päälle luettaman. 6. §.
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6. §. Ei mahda waimo kauppaa paatta kiin-
diasta cawarasta, elimyyda joraan irtaimestakalustapesäsä; jos ei se tapahdu miehen suosion ja täyden
lu^ankantza, eliniistä kaluista, jotkamyytäwixi jä-
tetyt owat, eli mies on heikkopaä, eli pois<olewa,
eli juoxee pois waimons tyköa. Jos waimosilloinistu korona lasten kantza, ja tarwitzee rawindota itzel-
lens ja heille: eli jos hän lapsitöin on, ja ei taida
muutoin hengeens elättä: eli jos muu hätä ahdista;
niin mahta hän tarpeexens myydä, kuitengin lähim-
mäisten langoin ncuwon ja suostumuxen kantza, jos
se kiindia tawara on, kuin myydän. Jos toisin ta-
pahtu; olkon miehellä walda sen kaupan, kuin wai-
mon kantza tehty on, särkeä ja tyhjäxi tehdä/ niin
kuin Kauppa-Kaaresa sanotan. <

7. §. Jos mies on myynyt waimons, eli wai-
mo michens wanhan perindö-maan, erinäiseri hyö-
dytyxexens; andakon niin paljon palkkioxi omastaperindö^maastans. Jos se maa, molembain hei-
dän hyödytyxexens,myyty on; niin täyttakönkum-
bi':n maastans, mies kaxi osaa, ja waimokolman-
nen. Jos ei maata ole; täyttäköt irtaimesta ka-
lusta.

8. § Jos maata ei löydy, eli irtainta kalua,
ja waimon maa on hänen suosiollans myyty, kuin
ennen sanottu on; olkon oma wahmgons. Jos mies
on myynyt sen maan, ilman waimons luwaea ja
tiedota; niin etzikön sitä jällcns laillisen tuomion
kautta, wuoden ja yön sisällä, sitte kuin hän siitä
tiedon sai; ja syyctäkön se itzians joka laittomastiosti. Jos waimo kuolee ennen kuin mies; niin on
waimon perillisillä walda sen päälle puhua, wuo-
den ja yön sisällä, hänen kuolsmans jalken.

V 12 3u<
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12. Luku.

permnon-eroirtamisesta, jaLaittomasta yhcensiir»
rämiseztä, ennen kuin colseen naimiseenmennän.

I. §.
Aejkimiehella eli lestiwaimolla ei pidä oleman wal««^ da mennä toiseen naimiseen, ennen kuin lasien,
elimuiden perillisten osa eroitmu on, joko he owat täy-
si-ikäiset, eli wallan alaiset. Jos joku sen teke; ol-
kon rikkonut lapsille eli perillisille kolmannen osa-
stans tawarasa, esimmaisen naimisen jalken, ja
eroittakon sittenkin heidän perindöns lain jaikcn.
JosPappi wihkii lestimiehen, eli leffiwaimon, en^
nen kuin perinnön eroirus laillisesti tapahtunut on;
olkon wirkaans paitzi.

2. §. Jos perinnön eroituxesa riita tule perilli-
sten ja sen walilla, joka toiseen naimiseen mennä
tahto;Ia he ei taida siitäsopia;niinpangoonLeffi
takauxen stn edestä, josta riidellan, jos oikeuden
päätös ei niin pian langeta taida, ja Tuomari ei
syytä löydä awioskastyä semahden wiiwytta.

3. §. Ei mahda leffimies, ell lestiwaimo toiseen
naimiseen mennä, ennen kuin mies puolen wuotta,
ja waimo wuoden, lesienä ollut on: kihlatuilda ol-
kon myös kieltty, ennen wihkimista yhteensiirtää,
ja yhdesa asua. Jos he sen tekewät;wetäkönkum-
bikin sakkoa kymmenen talaria waiwaisilie, ja siir-taköt itzens sillä walilla toinen toisestans.

13. Luku.
Awioskästpn erosta; ja kuinya lapftc kasivatet,

taman pitä, kosta awioskästyn ero tapahru.
I. §,

t^os mies teke huorin, ja waimo ei tahdo hänelle
rikostans andexi andaa, ja ei ole hänenkantzansyhtä
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yhtä wuodeua pitänyt, sitie kuin se hänelle nctyxi
ruli; niin mahta aroioskästyn ero tapahtua, ia olkon
mies hänelle rikkonut puolen naimisen-oikeudestans
tawarasa. Jos waimo huorin teke; olkon sama laki,
ja kadouakon siinä siwusa huomewlahjans. Jos he
molemmin owat huorin tehmt, ja jombikumbi hei-
stä ei ole siitä ennen toisen kansia sowitttuxi tul-
Un; niin ei mahda heidän awioskästyäns eroicettaa.

2. §. Se joka awioskaffyn huorudella rikkonut
on, ei mahda toiseen naimiseen mennä ennenkuin se
wiatoinkuollut, eli naimiseen tullut on; eli siihen fuo-
stu jaKuningas siihen luwan anda. Jos hän sen sil-
lekin teke; wetäkönsakkoa kaxikymmendä talaria, ja
olkon awioskäsiy mitätöin. Ei mahda myös se wia?
toinmennä toiseen naimiseen, ennen kuin ero laillisesti
tapahtunut on, kymmenen talarin sakon haastolla.

3. §. Kosta ero tapahtunut on, jahe ei sowi sii-
tä,kummanga pitä lapset tykönäns pitämän;niin
olkon siihen lähin, se joka ei rikkonut ole. Jos eihän
ole sowelias lapsia edeskatzomaan; niin tule Tuoma-
rin katzoa, jokose wikapaä paremmin, eli joku muu
mtygöns ottamahdais: ja joko he tulewat wikapään,
eli jongun muun tykönä olemaan; mengöönheidän
rawinnorens jakaswattamiserens, niinpaljo Isan ja
Äitin tawarasta, sisälletuloista, palkasta, elikäsitöi-stä, kuin Tuomari kohtullisexi löytä.

4 §- Jos mies ylönanda waimons ja juoxe pois
hänen tyköäns, pahudesta ja wastahakoisudesta, ja
mene ulkomaille siinä aiwoituxesa, ettei edespäin ol-
la ja asua hänen kantzans; hänellä ei pidä oleman
yhtän oikeutta hallita osaans tawarasa, eli kiindiöi-
tä tiluxians. Jos waimo tahto hänestä loupua; ot-
takon Tuomarilda haaston. Jos ei tietä misä mies
itzeens ylöspita; andakon Tuomari Saamastuoleil-
da kuulutta hänen peraäns koko Kihlakunnasa, eli

B 2 Kam



20 Naimisen Aaari. iz. K.uku.
Kaupungisa, jos hän siinä asuwa ollut on, niinmyös
lahimmäisisä Maisa sen ymbäristölla, ja pangon
hänen eceens yön ja wuoden. Jos ei hän tule sen
eteenpannun ajan sisällä; niin tuomitkon Tuomarieroxi, jaolkon mies kadottanut koko osans tawarasa.
Sama laki olkon/ joswaimomiehens tyköapoisjuoree.

5 §- Mitä mies kadottanut on, joka waimons
ylönandanut ja hänen tyköans poisjuosnut on, sen
waimo nautitkon,nun kauwan kuin hän naimatoi-
naon, niin myös hyödytyxen ja sisalletulon hänen
kiindiästä tawarastansa. Jos hän menee toiseennai-
miseen; älkön nautitko enämbätä, kuin sen johon
hän naitettu ja annettu oli, waan langetkon silloinmiehen osa lapsille :Olkon heillä myösoikeus, nautita
miehen Mnomaa kiindiätä omaisutta, niin kauwan
kuin hän pois on. Jos ei lapsia ole; niinälkön wai-
mo andako mitan pois irtaimesta kalusta jaansaitu-
sta tawarasta. Jos waimo rikkoo; käykän myöshä-
nen osans ja kalunsa kansa, kuin sanottu on.

6. §. Jos mies lähtee ulos waldakunnasta ku>
tzumisens tähden sorahan, kaupalle, eli muusa tarpel-
listsa asiasa, on sittenkauwan pois, jacianna wai-
molle tietä, kusa hän olestele: Jos waimo taita siitä
tiedon saada; andakon sen Tuomarille tietä, jaTuo-
maripangon hänelle päiwän-määran eteen, tullaxens
kotia jättens. Jos hänellä on laillinen este; niin
odottakon waimo hänen kotia-tulemistans. Jos ei
hän laillista estettä osota, ja ei sttrekan tahdotulla;
tUtkikM Tuomari heidän yhdesä<elandotans. Jos
waimo on hywin ja kunniallisesti itzens käyttänyt;
niin mahdecan hänelle myöden annetta mennä toi-
seen naimiseen, sitte kuin wuosikulunut on, sen ajan
jälken, kuin miehelle haastokirjasa eteen pandu oli,
ja andakon Kapitlumi waimolle ero-kirjan siitä en-
diststä. Jos mies syyttää waimoansa irstaisuudesta,

eli
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eli muusta sopimattomuudesta, ja el tahdo semäh-
dm jallens tulla, ja hänellä ei ole siihen täydet
syyt; tuomitkon kuitengin Tuomari erori. Jos lailli-
set todistuxet löyttään; kaykön sen kantza, kuin en-
nen huoruoesta on sanottu. Jos ei yhtäkan aihetta
ole tietää saada, jos se poismennyt elää, eli kuja
hän itzens ylöspitää, ja hän, kuuden wuodensisällä,
ei tule jällens; niin mahtaa Tuomari, sitte kuin hä>
nen perans kuulutettu on, toisen naimisen myöden
andaa:Olkon hänellä myöswalda sen ajan lyhendäa,
jos hywät syyt siihen owat. Jos se endinen sitten
jällenskotia tulee, ja näyttää laillisen esteen täysillä
perusturilla, ja ettei hän ole taitanut itzestans tietoa
andaa; astukon hän waimons tygö, ja se jäljelli-
semdi paetkon, jos ei he muutoin kestenäns sowi:
jasillä irtaimella olkon walda/ jongun toisen kantza
itzens awioskästyyn andaä.

7. §. Jos mies, eli waimo, sitte kuin he kih-lattin, on lihallista kansakäymistä pitänyt jongun
muunkantza, ja se wihkimisen jalken ilmandu; niin
kaykön eron ja naimisen-oikeuden kansia, kuin 1. §.
sanottu on. Jos waimo wihkimisen jälken tuleesil-
hen sidotuxi, että toinen ennen kihlausta, on yhteyttä
hänen kantzans pitänyt, ja mies ei tahdo hänelle si«
ta anderi andaa, waan laillinen ero tapahtu; niin
ottakon mies kaiken sen takaisin, kuin hän myö«
tans yhteiseen pesään tuonut on, niin möys kulu-
tuxens, kuin hän kihlajaisiri ja häixi tehnyt on, yn-
nä kaiken sen kantza, kuin hän hänelle andanut on:
pitäkön myös mitä waimo hänelle andanut on.

8. §. Jos mies,eli waimo,on luonnostans wial-
linen, ja awioskästyyn peräti kelwotoin, eli jos mie-
stä eli waimoa^Mudatta parandamatoin tarttuma
tauti, ja hän salaa sen, ja petollisesti wiettele toisen
awioskästyyn kanhans: Jos se todexi tulee^niinkäy-

B 3 kön
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kön awioskasty takasin, ja wikapaä alkön nauru-
ko naimiftn-oikeutta tawarasa; palkitkon myöskai-
ken wahingon, ja karsikon, niinkuin muusta peto-
xesta edespäin eroiman.

14. Luku.
Riidasta ja eripuraisesta, miehen ja waimo<l

»väilUä; nilnmyöserosta wuorehesta ja leiwäjtä.
1. §.

wiha ja katkcrus miehen ja waimon walil-»^ la niin wallan saapi/ etrei he, waroituxen jal-
ken, sopia taida; niin pitä Oikeuden koetteleman,
joko ainoaftans jommalla kulumalla heistä,eli mo-
lemmilla siihen syy on, ja wecäkön wikapaä sakkoa
omasta osasrans tawarasa^ ensimmäisellä kerralla wii-
sikolmattakymmenda talaria, ja toisella kerralla ka-
xikerraiftsti. Jos yhdellä on enämbi ja toisella wä-
hembi syyca; sowitettakon rangaistus sen jalken.
Jos ei he siitäkän anna itzians ojeta; niin tuomit-
kon Oikeus eroon joxikin ajaxi, wuotehesta ja lei-
wastä.

2. §. Jos mies itze eroitta hanens waimostans,
eli waimo miehestans, eriwuoteseen ja leipään, wi-
hafta ja pahasta sisusta, ja ylöspitä itzens maasa,
pois kotoa ja waimons tyköa: eli jos mies aja
waimons, eli waimo miehens ulos huonesta jama-
jasta, ja nautitze siinä molembain tawarara jaomai-
sutta; wetäkön sakkoa kuin edellisesä §. sanottu on,
ja palkitkon wahingon.

3- §. Jos min pahoin kawis, että mies eli wai-
mo, wihasta ja kiukusta, lyöwat tonentoisens sini-
sexi eli werisexi,rajarikoxi eli wirhelliseri; niin kar-
sikot, kuin Pahantegon Kaaresa eroitetan.

15. Lv-
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15. Luku.

Nuinga tawaran ja lasien elon kantza tehrä-
män pika, koska mies ja waimo lailltsezti

eroiretan wuorehesta ja leiwästä.
1. §.

Amin mies ja waimo tulewat laillisesti eroimuri
wuoiehesta ja leiwästä, ja miehesa siihen wika

on; niin istukon waimo kodosa tawaran kantza.
Jos heillä on lapsia toinemoisens kantza; niin pi-
täkön waimo ne tykönans. Jos waimo ei ole so-
weljas yrinans niitä ja omaisutta edesseisoman;
luin nimittäkön Tuomari ne jotka hända neuwoa
ja autta mahmwat, ja koetelkon mitä miehen ela-
tuxexens ja tarpexens naucitzemanpua,niinkuinwara
myöden anda, ellei han palweluxellans ja kasiröil-
lans itzians taida ylöspitaa. Jos eimuuta waraama-
jasa löydy kuin sisälle-tulo nliehen omasta perinvö-
tilasta, eli se kuin hänen palkastans ja cyöstans
lange; niin nautitkon waimo siitä lasten kantza ka-
xi osaa, ja mies elatuxexens ja tarpexens kolman-
nexen. Jos waimo on tähän eroon syypää; niin
3i hän mahda cawarata hallita/ waan koetelkon
Tuomari, mitä miehen hänelle elatuxexi andaman
pitä,ellei hän itze händäns kunnialla elättää taida.

2. §. Jos molemmat owat eroon syypaät; niin
olkon st tawaran ja lasten edeskatzoja, joka siihen
parhain soweljas on, ja se toinen nautitkon siitätarpetliseri ylöspitämisexens, sen jalken kuin wara
myöden anda, ja Tuomari koettele. Jos he siihen
vwat yhtä soweljat; niin olkon mies lähembi. Jos
ei kumbikan ole; niin nimittäkön Tuomari kari
Hywaa miestä, jotka lapsista ja tawarasta oetawar
waarin, ja andakon miehen ja waimon ynnä la-
sten kantza siitä ylöspirämisen saada.B 4 i5Lv-
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16. Luku.

Myötäandamisesta ja läxiäiftstä.
»Aos isä eli äiti anda pojallens, eli tyttärellens,
M^3 laMsiä maasa, huoneisa, eli inaimesa kaluja,
heidän mennesäns naimiseen; kirjottakon sen ylös/
japangon irtaimen kalun päälle kohtuliisen hinnan,
ottakon myös kuitti^kirjan stn päälle. Sittenautit-
koon se läxiäistc, joka ne sai, niin kauwan kuin
isä ja äiti molemmm elämät, ja pitäkön huonenja maan woimasa, kuin lakisanoo. Kosta toinen hei-
stä .uol e,, ja perindö tulee jamawari; niinkaykän
siilon takaisin jakoon; Ei kuuengan lueta si-
tä snalleculoa, eli hyödytystä, kuin hänelle siitä olim
vn. Sama laki myös olkon, kosta joku andaa läxi-
aisiä silloin kuin lapset huonesta ja kotoa eriawät,
eli muisa nloisa. Jos joku tahtoo heille andaa pe-
räti omaxi rahaa, eli muuta irtainda kalua, eli
myösmaata maalla, eli huonetta Kaupungisa, niin-
kuin 8. Lugusa Maan Kaaresa sanotan; olkon
suhen wapa walda; ei mahda sitä jakoon takaisin
tuottaa, kuin niin annettu on.

2. §. Jos ei ylöskirjoitusta löytä, eikä kuitti-
kirjaa, eikä myös muuta todistusta, jaonkuuengin
laxiäisiä annettu; niin tuokon takaisin jakoon, wan-
notulla walalla. Jos talonkappale on hukattu, eli sitä
«i taica takaisin tuoda niinhywanä, kuin se annettiin;
niinniaxakonsen siinä arwiosa, kuin se annettaisa oli.

3. §. Jos poika eli tytär kuole lapsttoinna; kay-
kön laxiaistt takaisin. Jos lapsia jälken elää; pi-
täköt he samalla ehdolla, kuin se heidän isallans
eli aitilläns ollut on. Jos ne lapset kuolewat ennen
kuin jombikumbi niistä, kuin lchiäisiä annoit; käy^
kön ft lakaisin.

i?. Lv-
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17. Luku.

NUehen ja rvaimon ecu-osasta jakamatko-
nittsta cawarasta.

>'§.
i"Aos mies eli waimo kuolee; niin oerakon se joka

jalkenelää, etu^osans jakamattomasta tawara-
sta, siinä kuin hän irtaimesta kalusta itze tahtoo;Ei
mahda se kuuengan suurembi olla, kmn kahdeskym-
menes osa siitä. Jos koto on köyhä ja huono;
niin ottakon kihlasormurens, joka päiwäsen wuo-
tehens, ja tarpelliset pito^waat:et, maikka st jota-
kin pli kahdenkymmenennen osan nousis.

Perindö-Kaari.
1. Luku.

perinnöstä yhteisesti, ja polwi-lugusta.

perindö on i'aettawa miehen eli waimon
»3^ jälken; niin astukot rinda>perilliftt tygö, ja ne
pois, )otka owat seljan takana eli siwulla sugusa.
Rinda-perillisec owat ne, jotka syndywät etehenpainsugusa, niinkuin poika ja tytär ja heidän lapsens.
Seljalla sugusa owat wanhemmat ja esi-isät. Si-
wu^perilliset owar ne, jocka yhdelda puolelda eli
molemmilda, sen kuollenkantza yhdestä kannosta tul,
leet owat, niinkuin weli ja sisar, eli heistä tulleet.

2.§. Suku luetaan polwircain kuollen tykba ja
<i hänen kannans, sen tygö ja kantza joka perii.

2. Luku.
Rinda

-
perinnöstä.

fHlos isä eli äiti kuolee; niin penkön wapamiehen
ja talonpojan poika maan oikeuden jälkenkari o-

V 5 saa,
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saa / ja lyrar kolmannen. Mutta kaupungin oikeuocn
jalken, ottakon Papin ja Porwarin poika puolen,
ja puolen tytär. Kuicengin jaeean maan oikeuden
jalken st maa, ynnä elainden japeldo-kaluin kansia,
kuin Porwarilla maalla on; ja kaupungin oikeuden
jalken Wapamichm ia Talonpojan huonet ja tont-
ti kaupungifa.

2. §. Jos lapset owat kaikki kuolleet, eli joku
heistä, ja lapsia, eli lasten lapsia jälkeenelää; oua-
kotpojanlapftt, eli hänestä tulleet, niinp^ljoperin-
nöstä, kuin poika, ja tyttären-lapset, eli hänestä
tulleet, niin paljo kuin tytär. Ia joko heitä on
usiambi, eli harwembi, alköt nautitko kuitengan
enämdätä, eli wahembäta, kuin heioän isans eli
aitins olis tullut saada, jos hän elais. Ei mahda
joku muu perindötä otta, niin kauwan kuinrinda-
perillisia on, joko he owat lahembana, eli edem-
dänä kohdastans alas astuwasa polwesa.

3. Luku.
Selkä perinnöstä ja sirou^perinnöstä.

I. §,
s^os ei rindaperillisiä ole sen kuolleen jalken; niin

owat isä ja äiti. Jos molemmat elämät; peri-
kön, maan oikeuden jälken, isä kari osa, ja äiti
kolmanneren: mutta kaupungin oikeuden jälken puo-
len kumbikin.

2. §. Jos toinen heistä ainoastans elä, ja wel-
jexiä ja sisaruxia on, yri eli usiambi, sen kuolleen
jalken, joka perittäwä on; perikön he isäns eli ai-
tins kantza, ja ottakon isä eli äiti osans, kuin i.
§. sanottu on, ja weljexet ja sisaruret sen, kuin
heidän isäns eli äitins olis tullut periä, jos se elänyt
olis. Jos myössen kuolleen welupuolia ja sisar-puo-

lia
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lia on, ia he tulewae kaikki siitä isästä eli aitista,
joka kuollut on; perikön myös he täysi -weljesten
ja sisarusten kansia yhtäläisesti, weli weljen osan,
ja sisar sisaren osan. Jos joku täysi-weljistä ja täy-
spsisarurista, eli weli-puolista ja sisar-puolista, eli
he kaikki owat kuolleet, jalapsia heidän jalkens elä;
niin astukol ne isäns eli aitins siaan ja oikeuteen.
Jos ei muuta ole kuin yri täysi eli puoli-weljistcl
eli sisarista, joka perindöa aitins kansia otta; nam
titkon puolen kumbikin. Jos ei täysi-eli puoli-wel-
jeriä eli sisaruxia, eli lapsia heidän jalkens elä, waan
lasten-lapset; ottakon isä, eli äiti, joka elä, kaik-
kityyni. Samalla muotoa ottakot täysi- eli puoli-
weljexet ja sisaruxet, eli heidän lapsens, kaiken pe-
rinnön, jos seka isä että äiti kuolleet owat; ja ja-
kakot sen kesienans kuin 3. §. sanotan. Jos puoli-
weljeret ja fisaruxet owat syndyneet siitä isästä, eli
aitista, joka elä ja itze perindöa otta; niin ei heil-lä ole siinä perinnösä yhtan osaa.

3- §. Jos seka Isä että äiti owat kuolleet, ja
weljexiä ja sisaruria elä jälken; jakakothe keffenäns
perinnön, ja ottakon maan oikeuden jalken weli ka-
pi osaa, ja sisar kolmanneren, ja kaupungin oikeu-
den jälkenpuolen kumbikin. Jos myös stn kuolleen
puolilweljeriä ja sisaruxia on, niin olkot he täysi-
weljesten ja sisarusten kantza-perilliset, ja ottakot ne
kaikki, jotka samasta isästä owat, sen osan, kuin
heidän isäns olis tullut otta, ja ne jotka samasta
äitistä owat, sen osan kuin hänen olis tullut otta,
ja jakakot kestenäns, kuin ennen sanottu on. Jos
joku täysi eli puoli-weljista, eli sisarurista, eli he
kaikki owat kuolleet; niin perikön heidän lapsens,
kuin 2. §. säätty on.

4. §. Jos ei isää eikä äitiä, täysi-eli puoli-
weljeM, eli sisaruxia, eli heidän lapsians ole;

niin
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niin perikön isäwisa ja isän^aiti, eli jos toinen
heistä kuollut on, st joka elää, kari osaa, ja äitin-
isä ja äitin äiti samalla muocoo kolmannexen, josse kuollut on ollut maan oikeuden alla, mutta puo-
len, jos hän kaupungin oikeuden alla ollut on. Joshe yhdeldä puolelda owat molemmin kuolleet, ja
jombikumbi elää toisella puolella; ottakon se kaikki
tyyni, joko hän on isän, eli äiiin puolelda.

5. §. Jos ei niica ole; niin on setä ja setä-
puoli, ja täti ja täti-puoli, eno eli eno puoli, ja
äicin sisar eli sisarpuoli: ne owat kantza<perilliset,
ja ottakot sen kuollen langot isän puolelda isänosan, ja äitin puolen langot äitin osan, kuin 3. §.
sanouu on. Ne jotka puolisugusa owat, ei mahda
astua täysi sugun rinnalle muuhunperindö-osaan,kuin
siihen, jonga heidän isans eli äitins, jonga kautta
he toinen toiftns kantza sukua owat, olis fukulu-
gun jälken tullut ottaa, jos hän elänyt olis.

6. §. Jos ei niitä ole; niin owat isäwisän isä
ja äiti, isän-äitin isä ja äiti, äitin-isän isä ja äiti,
äitin altin isä ja äiti kantza-perilliset.

7. §. Jos ei niitä ole; niin owat sen kuolleen
täysi eli puoli-weljesten, eli sisarusten lasten lapset.

6. §. Jos ei niitä ole; niin owat nepaiset,
kuin owat isän täyden weljen eli weli-puolen, ja
isän täyden sisaren eli sisar-puolen lapset, niinmyös
orpanat, eli äitin täyden weljen eli weli-puolen ja
ämn täyden sisaren eli sisar-puolen lapset, kantza-
perilliset kestenäns: ne kutzman weljesten ja sisaru-
sten lapsiri. Jos joku heistä on sekä isan etta äitin
puolelda sukua sen kuollen kansia; niin namukon
hän seka isän että äitin puolisen osan.

9. §. Jos ei niitä ole; niin owat isän-isän ja
isan-aitin, äitin-isän ja aitinMin täysi eli puoli-
weljer ja sisaret.

10. §
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10. §. Jos ei niitä ole; niin owat isan isän

isän isä, ja isän-isan isänaiti, isän isän aicin isa,
ja isän-isän äitin-äin, isän-äicin isän-isä, ja isän-
aitin isän-äiti, isän-ämn äitin isä, ja isän äitin
ailin-aiti, äitinisän isän-isä, ja aicin-isän isän äiti,
amn«lsän auin^sa, ja äitimisän äicin-äiti, äitin-
äitin isawisä, ja amn-äinn isan äiti, äitin«äitin
aitiinisä^ ja aitin-äitin äitimäiti.

11. §. Jos taammaistt siwu
-
perilliset riitele-

wät k stenans, ja owat tasa polwesa, mutta eri
haarasa; niin ottakon se perinnön, joka on lähem-
mästä kando-isästa ftn kuolleen kanya. Jos he owat
sekä tasavolwistt, ectä tasahaaraistt: niin olkot ke-
stenans santza perilliset.

12 §. Jos rinda-perindö, siwu-perindö, eli
selkä'p rindö owac langennet yhteen, sen kateen jo-
ta peritän; olkon sen kantza kuin sanottu on, il-
man eroicusta mistä kannosta tawara tullut on.

4. Luku,
Ruinga perittämän pirä, kosta ei tietä, kuka

perillisistä, toisen jälken elänyt on.

s^os se kowa onni tapahtu, etta ne, jotka toinen
loisens perilliset owat, kuolewat sodasa, me-

renchädäsä, rutosa, eli muisa senkaldaisisa nloisa,
ja ei tietä kumbi toisen jälken elänyt on; niin pe-
ritän kumbikin lahimaistlda sukulaiseldans.

2. §. Jos äiti kuollut on, ja isä sitte kuolee la-
sten kansia, joko hänellä on yri eli usiambi, ja ei
tietä, kuka ensin kuoli; niin perikön isän langot
isän, mutta lasten äitin perinnöstä jamuusta omai-
sudesta, ottakon isän perilliset isän osan, ja äitin
perilliset aitin osan. Samalla muotoo koffa isä on

kuoj-
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kuollut, ia äiti sitte kuole lasten kansia, ja ei wiffl-
sti tietä; jos äiti eli lapset ensist kuolit; niin pe-
rikot aitin langot hänen, ja jakakot sitte lasten
perinnön ynnä lähimmäisten isän langoin kansia ke-
jkenäns, kuin Laki eroitta.

3- §- Jos näisa tapaurisa taitan osotca, että
jombikumbi on jäljemmin elänyt; olkon hän sen
ennen kuolleen perillinen, ja tämän perilliset peri-
kot hänen.

5. Luku.
Jos lapsi kuoltuna spndy; ja jos rvaimo sano

rastasna olewans miehen kuollesa.
1. §.

/^e lapsi joka kuoltuna syndy, ei mahda periä.>^> Jos isan puoliset langot sanomat, että se
kuoltuna syndyi, waan äiti, eli hänen perillisens,
etta se elawäna syndyi: ja ei siihen ole muuta kuin
yri todistaja, waimo eli mies, kuin läsnä oli, ja
äiti eli hänen langons, jotka syndyesä olit/ taita-
wat sen todistajan walan täyttä walallans, että
lapsi elawäna syndyi;niin perikön lapsi isans,äiti
lapsens, ja hänen perillisens hänen. Jos muma
perindöta lange, lapsen wiela ollesa äitin kohdusa,
ja se elawäna syndy; olkon sama laki. Jos ei ku«
kan, paihi aitin langoja, ole lälnä ollut;niin ei
ole aitilla eikä heillä puolda. Jos äiti kuole syn-
nyttämiscsä, ja lapsi elä hänen jälkens; niin peri-
kön se äitinsä, ja lapsen perilliset lapsen.

2, §. Jos mies kuole, ja waimo löytan häne-
stä rastari jäänen; niin nautirkon hän ylöspitämi^
sens jakamattomasta omaisudesta, niinkauwan kuin
ban rasiasna on, joko lapsi sitte kuolluna eli elä^
wana syndy. Jos hänsano rastasna olewans, ja se ei
hänen paälläns näy; pangon takauren, jos hän

ylös-
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ylöspikämtsta tawarasta nautica tahto. Jos sitte
taitan löyttä, että han pewrella sitä on cdestuot-
tanut, eli jos hän biljemmin lapsen synnyttä, kuin
että sen mahdais pitä miehen perillisnä; niin ma-
xakon jall^ns, mitä hän miehen osasta omaisudesa
elatuxeri saanut, eli hukannut on.

6. Luku.
tTcrei sen pidä perimän / joka toisen rappa.

I, §.
/Mi mahda kukan perindöta otta sen jälken, jon-
>^ ga hän ehdollans tappanut on, wacmolkon hän
ja kaikki ne siitä eritetyt, jotka hänen kauttans
taidaisit perimän tulla.

2. § Ips mies kuole, ja jättä waimons jäl-
kens rastaxi, za hän, eli hänen sikians, eli molem-
mat miehen perillisilda tapetan, eli ios hän niin
pahoin runnella» ja pidellän, että sikiä siitä hukku;
niin perikön lapsi lsans, ja äiti lapsens, ja äitin
perilliset hanen. Jos äiti on andanut perinnön
ulos miehen perillisille, ennen kuin hän tiesirastas-
na olewans; tuokot he sen takaisin.

3. §. los mies tappa waimons ehdollans, elisuuren syyns kautta; niin hän on naimism-oikeu-
dens rikkonut, kaikesa siinä kaluja, kuin waimo
myötäns kotoon tuonut on, ja sen onakon wai-
mon perilliset, niin myös siihen siwuun kaikesta
muusta tawarasta,sen johon waimo naitettu jaan-
nettu oli, ja huomenlahjan, jos se inaimesa kalu-sa luwattu on. Los heillä lapsia yhdesa oli; niin
pitä niiden äinns perimän, ja otcakot lähimmäiset
äitin puoleiset langot, lapset ja heidän perlndöns
huomaans, niinkauwankuin be wallan-alaiset owat,
los ne lapset kuolewat, ja ei heillä ole lapsia jal-

kens;
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kens; niin ei pldä ikänans isän perimän, joka tap>
panut on, eli hänen sukulaisens, mitan siitä perin-
nöstä, kuin lapset heidän tapetun amns jälken saa-
net owat, waan tulkon se lasten omaisille äitin
puolelda. Jos waimo miehens tappaa;olkon sama
laki, ja olkon hän myöskinhuometilahjans rikkonut.

4. §. Jos tappo tapaturmaisesti tapahtuu; niin
alkön olko kummangan oikeus rikkottu.

5. §. Jos isä eli äiti kurittaa lastans niin ko-
lvin, että se siitä kuoleman saapi, eli jos he sen
tappamat muun suuren huolimattomudens kautta;
niin olkon itzeldans ja langoildans rikkonut kaikki,
kuin hänen olis cullut periä. Jos äiti makaa lap-
sens kuoliaxi mastoin tahtoans, niin alkön perin-
döcä kadottako.

6. §. Jos kaxi on toinen toisens,perilliset, ja
he tappamat toinen toisens wihan kiukusa; niin
ei pidä kummangan toista perimän, ehkä yri elää
jäljemmin, kuin coincn, waan ottakon lähimmäiset
langot perinnön, kukin sukulaisens jalken. Jos /elöyttää takan, että yxi heistä on tappanut toisen
oikiasa hengen hädäsa; niin perikön se syytöin, ja
sitte hallen perillisens, mitä syypaalla oli.

7. Luku.
hiistä, jotka suurten pahainrö;den kautta,

perindöoikeudens rikkomat, ja walda»
kunnasta ulosajetun miehen, ja

hänen lastens perinnöstä.
I. §.

s^os joku on rikkonut kiindian eli irtaisen omais-
sudensKruunulle, kuin Pahamegon Kaaresa sa-

notan, ja hänelle perindötä langee, sitte kuin hän
syypaari tuomittu on; niin ei hänen pidä sitä pe-
rindötä ottaman/ waan hänen lähimmäinen perilli-
senä 2. §.
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2. §. Kosia mies waldakunnasta ulos ajecan,

eli karkaa maasta suuren pahantegon tähden; niinet
hänsaa miräli perindöcä tasa waldakunnasa otta, ei
Myöshänen lapsens, jotka siitetyt owat, hänen ulko>
maalla ollesans, waanottakon sen hänen lähimmäiset
sukulaiftns, takausta wastan. Jos hänrauhan faapi:
andakot he sen jallens. Jos eihän saa rauhaa; niin
mahrawat he sen perinnönpitä omanans. Los lapst
siitetty oli, ennen kuin hän waldakunnasta ulosajet-
tiin, eli pois pakeni; se mahta täydenperintöosan
nautita, waikka se ulkomaalla syndyis.

3. §. Jos joku on maaratyxi ajari waldakun-
nasta ulosajettu; seisokon hänen tawaransa ja pe»
rindöns hänelle tähdellä, siihen asti kuin hän jäl-
lens tule, ja namitkon maan kaswosta ja sisälle"
tulosta mitä jalilla on, sitte kuin waimo ja lapset
siitä tarpellisen ylöspidon saanet owat.

4 §. Jos joku, pois-luopumisen tähden meidän
vikiasta Ewangeliumin uffostamme ja opistamme,
ajetan ulos waldakunnasta; eli jos Ruotzin mies
anda itzens ulkomaalla erhmywäiseen oppiin; se ei
sitten mahda Ruotzisa perindöta otta, waan länget-
kon se muille sen kuollen lähimmäisille perillisille, jos
ei hän anna itzens ojenda, ja tule Kuningan ar-
mon päälle takaisin, wiiden ajastajan sisälle, siitä
kuinhan Waldakunnasta ulosajettin, eliulkomaalla
poisluowui; Eikuitengan pidä hänellä olemanoikeut-
ta siihen sijalle-tuloon, joka ennen plöskannettuon.

8. Luku.
Ruinya lapset, jotkasiirelän kihlauxisa, salawuo-

teudesa, huorudesa, cli luwarromisa polwisa^
mahrawar perindoä orra,

1. §.
s^os mies siitta lapsen salawuokeudesa, ja otta sit-

ten naisen awiori, cli lupa hänelle awioskastyn,
C mutta
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muna jbmbikumbi kuole, ennen kuin he wihityri
tulewat; niin ottakon lapsi perinnön, niinkuin lap-
si laillisesta awio wuocehesta.

2. §. Sama laki olkon, kosta ylkä makaa mor-
fiamens; eli kosta mies makaa piian eli lesten, a-
wioskästyn lupaurella, jasiittä lapsen hänen kantzans.

3- §. Jos mies kihlaa itzellens kari, jotka ei tie-
dä toinemoisens kihlauresta, joko hän siis siittä lap«
sen sen ensimaisen, eli toisen kantza heistä, eli mo-lembain; olkon sama laki.

4. §. Jos mies kihlaa, eli naipi kari, jastjäl-
jelliftmbi kihlattu nainen eli wihury waimo taita
woitettaa, että hän on tiennyt edellisemmastä kihla-
tusta naisesta eli waimosta: Jos he lapsen yhdesä
siittäwat; nil'n ei mahda se nautita muura oikeut-
ta, kuin siinä ?. §. sanotan.

5 §. Jos joku on mennyt toiseen naimiseen^ ko-
sia ei kumbikan tiennyt, edellisen miehen eli waimon
elänen, ja on siihen luwan saanut, niinkuin lakisano; ottakon ne lapset, jotka siinä awioskästysä
sntetyt owat, täyden perinnön isän ja aitiniälken,
waikka sitten löyty, että edellinen puoliso elänyt on.

6. §. Jos waimo on wäkisin otettu ja siitä ra-
ssaxi cule, ja synnyttä lapsen; nautitkon st lapsi
<aman oikeuden, kuin muu awio lapsi.

7. §. Jos mies siittä lapsen salawuoteudesa,
paitzi awioskästyn lupausta, eli huorudesa, eli luwat-
tomisa polwisa; ne lapset ei mahda muuta perin-
döta otta, kuin omain lasten ja rinda^perillisten
jälken; kuitengin mahtawae he nautita isäldä ja
aitilda tarpellisen ylöspitämisen ja ylöskaswattami-
sen, siihen asti, että he ltzens elätta taitawac. Jos
jombikumbi wanhemnusta kuole, ja ei jätä tawa-
raa jalkens; niin rnokk:konse lapsen, joka jälkenelä.

8. §. Jos st lapstj kuole, joka huorudesa, eli sas
lawuo-
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lawuoteudesa synnytetty on, M jatcä tawaraa iakkeus; kaykön sen kantza? kuia muungln perinnön.

9. Luku.
RaluN laillisesta plöskirjoittamiscsta^

kuollen jälksn.
i.§.

jaosta joku kuole? niin pila miehen «li waimon^»I> joka jälkett elä, ehkä mitkä walipuher tehdyt
vlis, wilpittömästi ilmoittaman ja tarkasti ylöskin
joitettaa andaman kaiken tawaran, seka inaimett
että kundian, senkaldaisna, kuin se kuoleman hevkellä oli, kaikkiin raamattuin ja klrjaitt, saatawam
jamaxettawain welkain kanya, perillisten eli heidän
holhvjains, eli asiamajajains läfnaollesa: Pangott
nn)ösnimens satuan ylöskirjottuxenalle> jos se muu-
toin kelpaman pirä, walallisella wakuutuxetla> ettei
mitan tiedolla ja tahdolla ole salattu eli ulosjätetty^
waan kaikki wakaisesti edesannettU, ja dlkon wie«
ta sittekin welkapaa, jos niin waaditaly sen suul-
lisesti tehtawallä walallawahwlstamaan. Jos tzi mies
eli waimo elä; niin edesandakon perilliset omaisu-
den ylöskirjoimtaa, eli ne joiden hallusa se kuot-
lon tapauxesa oli/ ja pangoc nimens ylöskirjoicu-
pw alle, kuin nyt sanottu on. Jos tawara on maal-
ta, eli senkaldainen, joka peritän maan lain jätken;
niin kutzukot siihen wierac miehet, jotka parhan
ymmarryren jalken sen arwawat, japanemat myös
Nimens ylöskirjoiturenalle. Jos perindö tule kaupuw
gin oikeuden alle;niin pitä Pormastarin ja Raaditt
nimittämän kaxi eli Usiambata rehellistä miestä, jotka
sen toimittamat.Pappein huonesa mahtawat perilliset
siihen kutzua jaotta,kenengä ikänäns he itze tahtowat.

2. §. Kulunkirjoitusta ei pidä edemma ylösly-
kattämän, kmn korkeimmasti kolme kuukauttakuole>

C 2 man
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Man jälken, za Tuomarin cule siitä waarm pila.
Jos ei taita ylöslykkämistä sallia; niin pitä kaik-
ki, sen jälken kuin nyt sanottu on, kohta ylöskir-
joittttaman, eli sinetillä lukiuaman, ja turwalllstmkätköön pandaman.

3. §. Jos tawara on lawia, eli stnkaldainen,
ettei sira kohta, eli sen määrätyn ajan sisällä tai-
ta ylöskirjoiua, ja st Oikeudesa edesanttetan; niin
pangon Tuomari määrätyn paiwan eteen.

4- §. Kuin kalu ylöskirjoitmu on; niin pitä
siitä ylöskirjoituresta yxiuloskirjoitus, taikka awoin-
na, eli sinetillä lukittuna, Tuomarille annettaman,
yhden kuukauden sisälle sen jälkeu, multa Kihla-kunnan Oikeuteen ensimmäisesä Kärajasa; Jos jo-
kuperillisistä on wallan alainen eli ulkoliiaalla; min
pitä myös st oikeus Tuomarin tykönä sijal!e>k'.r-
joicettaman, kuin silla on perindöön, joka on wal-
lan-alainen eli ulkomaalla.

5. §- Jos st puoliso, joka jälken elä, ilman
laillista estettä laiminlyö, Malla ajalla anda ylös-
kirjoitta kalun, kuin nyt sanottu on; kadottakon
neljännexen kaikesta, kuin hänellä ybteistsä tawara-sa on,ja sen ottakon perilliset. Jos he siihen laimin-
lyömisten owat ynnä syypäät, niin wedecän sakkoakaikesta kalusta kolme talaria jokasadalda, waiwai-

yxinäns. Jos st joldakin muulda laiminlyövän,
Mga olis pitänyt tawaran edesandaman; sakom-
takon sen jälken, kuin huone on warallinen, kyni«
menestä, salahan talarihin asti:Pangon myösTuo-
mari kalun takawaarikkoon, ja andakon laillisen
ylöskirjoituxen sen ylitze wpa^tua.

6.§. Jos perindö on welan alainen, ja st puo-
liso, joka jälken elä, eli perilliset, istunawat itzcns
perindöön, ilman edellapidettyä ylöskirjoitusta; äl-
kön nautitko yhtän ylöskirjoittamistn ezua, waan

wa-
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wast.mon koro welui eoestä, joko kalu siihen uloc-
tu, eli ei. Jos orwoin holhoja rikkoo; niin olkon
parillinen öin, kosta hän wannotulla walaUc^
edesanda kaikki, mitä hän perinnöstä naminnuc on,
ja orwoin holhoja ma^akon sen eteenpannun sakon
omasta kalustansa.

?. §. Joka salaa jotakin aikomisella, elipttolli.
scsti edesanda; olkon rikkonut osans siitä, jamaxa*
kon wielä perillisille, niin paljo, kuin salami on;
sakoteuakon myös waarän walan taliden, kvinOi>
kcudenkäymisen Kaaresa sanotan. Jos st on joku
huonesa palwelewa, jonga olis pitänyt kalun edes-
andaman; seisokon warkaan oikeuden.

10. Luku.
Rmnga welka kuoleman tapauxesa

m^xcrraman pirä.

i^os mies kuole ja jätta welkaa peräänsä; mm
plta se jakamattomasta mareuaman, ja perilli-

ftc jakaen mitä jalilla on. Eipidä kenelläkan walda
oleman miran perindötä jaka, eli cestamentiä otta,ew
nen kuin welka maxettu on. Jos eikaluulotu welcm
marori; olkon perillinen wapa siitä, kuin puuctu^
kosta ei hän mitan ole siitä perinnöstä naminnut.

2. §. Jos perindö jaetan ilman laillista ylöskir-
jokusta, ja ennen kuin kaikki nettäwa welka ma-
Mtv on; niin wastakon täyden welan edestä, kuin
ennen sanottu on, ja olkon welkamiehellä walda etziä
kaikkia perillisiä, eli ketä heistä hän parhain tahto.

3 §- Jos welka on tietämätöin, ja ilmesty sit-
ten kuin perindö jaerruon; niinpitä perillisten waw
notulla walaila tuoman sen perinnöntakaisin, eli sen
hinnan, jos se hukattu on; andakon mpös nekas-

C 3 wot
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Wot ulos, kuin he silta ylöskandamt ywat, ci klli-
tengankaswoa kafwon päälle, eli mitä he toimellans
ja Wyeydellans ansainer owat, ja olkot sitte syy^
tömät: namitkot myöskohmllistn maxon kaiken tar-
pellistn M hyödyllisen kulmuren edestä, kuin he pe-
rinnön päälle tehnet owat. Jos joku perillisistä on
osans hukannut; niin maxakot kuicengin ne muut
wellan, niin kauwas kuin heidän perindöns ulottu:
Mutta jos welkamies laiminlyö,saatawaca welkans
tiekgä anda, kap wuotta kuoleman ajasta, joshan
vn ulkomaalla olewa, ja yhden wuoden, jos hän
Waldakunnan sisällä on, ja. st welka hänelle tietz
tawa oli; niin alkön perillinen enämbätä osastansmaxako, kuin hänen osallens welasta lange,

4'§. Jos peljätan, eli tietän Mlkaa oleman
kuollen jälken, ia epäillan jos hän siitä welasta wa-
papi. päästä taita, eli kuinga paljo sitä olla mah«
ta; niin annettakon se Oikeudelle tietä, ja otmas
kon sitttz pnindö, eli tGqmenti, täyttä takausta
wastan.

5- §- Jos ei tawara ulotu welan täydexi ma«
xoxi; niin käykön sen kanssa/ kuin Naimisen ja
Kaupan Kaareisa noitetan.

11. Luku.
perillisistä, jotka yhdes elämät jakamattomasa

kawarosa.

s?os perilliset, sitte kuin kuollen kalu on yOskin
joittttu ja welkamaxettU/ sopiwac ynnä elämään

jakamattomasa perinnösä/ ja se ilman tyisen was
hingoa tapahtua taita; niin pita kirjallisesti ylös>
pandaman, millä ehdolla he itzensa sinä yhdistänee
Vwat/ ja kW todistajma nimens stn alle kirjoitta-

man.
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man. Jos perllllftt sen laiminlyöwa:, ia muutoin
ei taida Ma ehtoja laillisesti osottaa; niin olkon
heidän oma waarans, jos tawara ybden wireyden ja
työnkautta paratan, eli toisen syynkautta wahetän.
Jos joku perillisistä on wallawalainen; niin ei p'dn
stnkaldaisesta yhdistyxestä sowindoo tehtaman, ennen
kuin se on holhojan saanut, ja Holloja siihen suostu.

2. §. Jos yri, eli usiambi, ja ei kaikki tahvo
perindötä jakaa; olkon silla parembi puyli/ joka
jakaa tahto.

12. Luku.
Ruinga perindö jaerraman pirä.

perindö jaettaman pita, niinpita perillisten
I^witzin paiwan siihen mäaraman, ja siihenpaik^
kaan kokounduman, josa jako on tapahtuma. Jos
tzi he suta taida sopia; niin pangon Tuomari peril-
listen eteen ajan ja paikan, siihen jakoon. Jos joku
heistä vn niin kaukana olema, ettei han wahwaa
lieeoa saada eikä anda taida,' niin asmakon juo-
mari jongun, joka sen poisolewan oikeudesta waa-
rin otta.

2. §. Mikki perindö-jaotpitä rehellisten iauffop
tawainmtesten läsnaollesa tapahtuman, samalla muo>
to, kuin ennen kalun ylöskirjoittamiststasanottu c ,

3. §. Jos mies eli roaimo jälken ela; niin cl?
taron ensist em-osans ulos/, ja sitälikin naimisen oi-
keudens cawarasta arwan jälken. Jos se on wai-
mo, joka jälken elä; naulitko^ han myös huomen-
lahjans miehen osasta, sen jälken, kuin Naimisen
Kaaresa säatty on. Perilliset jakakot sitten perin-
nön kestmans.

4- §. laosa pitä kalu irtainen ja kiindiä, wal>
mis raha ia saatawat welar, phtähywim osiin pan-

C 4 oa-
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daman, min ettei kukan sen kauna mle kärsimän.
Sitten pitakön kukin sen,kuin hänelle arwankaut-
ta tygö lange. Jos perilliset jotka kaikki täysi ikai-
fixi tullet owat, sopimat, jakaman perinnön ilman
arwata; olkon se nimwahwa, kuin jokainen omans
vlis arwalla saanut. Jos perilliset wallan alaiset
vwat; niin ei pidä perindötä ilman arwata jama-
man. Jos muutoin tapahtu; luettakon mitättömä-
ni, jos wallan alainen laillisella ajalla sen ylitze
kaipa, sitte kuin han waldiari tule.

5. §. Koffa kiindia tawara maalla on yhtäläi-
jlin osiin pandu, kuin nyt sanottu on; niin olkon
weljellä, eli kuja usiambi weli on, heillä kaikilla,
walda otta ensist osans ulos, ehkä kencnga jälken
perindö lange, ja heiltäköt sitte kestenans arpa,
minga osan kukin saaman pitä. Niistä muista osi«
sta heittäkön sisaret kestenäns arwan. Weljen lap-
sella olkon sama otto oikeus kuin weljellä. laka.
kon myösaina muut perilliset kiindiät tawarat maal-
la niin kestenans, että se, joka suuremman osan
perii, nautitze otto-oikeudens sen suhteen, joka wä-
hemmän saapi, ja arpa eroittakon niiden walillä,
joilla yhtäläiset osat owat.

6. §. Jos ei muuta kuin yri pää-kartano pe-
rinnöxi lange; olkon weljellä walda otta osans sii-
nä, ja sisar nautitkon osanspicnemmisa tiloisa, sen
palkkion kantza, kuin paä<kartanon suhteen wasta.

7. §. Jos usiambi saa osan pää-kartanoon, eli
muuhun maahan, jota ei hywin taita jakaa, eli
halaista; olkon silla oikeus, jolla suurembi osa on,
laillisen arwion jalken, lunastaa ne muut siitä ulos,
taikka rahalla, eli sen wertaisella sisalle-tulolla,kum-
man se tahto, joka hinnan ottaman pitä.

8. §. Kaikki se kalu, kuin kaupungisa peritän,
joko st on kiindia eli irtain, kaykön jakoon, sen

jalken
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jalken kuin arpa lange. Et pidä juna oleman otto-
oikeutta weljellä eikä sisarella.

9. §. Jos isä eli äiti on jo ennen andanut lap-
sillens jotakin, kuin on jostakusta arwosta, ja siitä
ei toisin säätänyt; niin tulkon st silloin lukuun,
waan ei kuitengan se siitä nautittu sisälle tulo jahyö-
dytys, kuinNaimisenKaaresa lariaisestä sanottu on.

ia.§. Mitä wanhemmat lastens päälle kulutta-
net owat heidän tarpellisexielatuxerens, werhorens,
yloskaswattamisexens, jaHaa-pidoirens, sitä ei pidä
luettaman; olkon kuitengin wanhembain wallasa, jos
he tahtomat, sitä wastan tygö-panna jotakinmuil-
le lapsillens, jotka wähemman naunnneet owat.

"

11. §. Kaikki perindöjako-kirjat pitä perillisildä,
eli heidän asian-ajaildans allekirjoitettaman, niin
myös niildä wierailda miehilda, jotka jaosa läsnä
olleet owat.

13. Luku.
Tasaamisesta, sitte kuin perindö jaettu on.

1. §.
t^os joku löytä osans huonommaxi, ja tahto taeOsaamista; etzikön sitä Tuomarin tykönä, maal-
la yön ja wuoden, ja kaupungisti kolmen kuukau-
den sisällä, sitte kuin jako tapahdut; janimittäkön
Tuoman kapi hywä miestä, jotka osat ylitzekatzo-
wat ja tasaawat, jos jotakin siinä puuttu, kuiten-
gin niin, että jokainen pää-osans pitä, ja ei wa-
stuudest jaeta. Jos perilliset siihen tasaamiseen ty-
tywät' niin pitäkön kukin mitä hän saanut on, ja
ei pidä heillä oleman waldaa muuta tasaamista sen
ylitze etziä. Jos ei he tydy; niin ottakot Tuoma-rin paatöxen.

2. §. Jos riita syndy siitä kalusta kuin pes
rinnöri langennut on; niin andakon st/ joka ka-

C 5 lm
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lun osallens saanut on, sm kanhalperlllisillens tie-
tä, ja puolustakot he sitä hänen kantzans laillisesti.
Jos ei he sitä moi; niin pita se, kuin maille jaa,
täytettämän, ja ei mastuminen jako tapahtuman.
Jos joku tule tyhjaxi koko ofastans, elisenparha-
sta puolesta, niin ettei sitä muulla kalulla taita ta-
sata; niin pita mastuudest arpa heitettämän; Ku>
tengin jos joku suurella kulmurella osans on pa*
randanm, eli jos se on toisen miehen käteen lail-
lesesti tullut; niin mahla hän puolestans muulla
sen palkita.

14. Luku.
Rl!ta-perjn.»östä,

s^os miehet riitelewät perimisestä, kumbi siihen<^) lähembi on; ocrakon ft perinnön joka osoua
itzeus oleman lähimmäisen sukulaisen.

2. §. Jos wieras astu perindöön, ja sano su-
kua blcwans; eli jos hän on sen kuolleen sukulai-
nen ja tietä toisen lähemmän perillisen oleman;
Jos se sitten ilme tule, ja oikia perillinen on, il-,
man laillista estettä, oikeudens etzimistn laimin lyö^
nyt; niin lange(kon se perindo Kuningalle, jos ei
muita perillisiä ole kuolleen jalken; ja se joka pe-
tyxella perinnön otti, palkitkon jallens kaikki mitä
hän ylöskandanut on, ja rangaistakon, niilckuin
muusta petoxesta.

15. Luku.
Niieran maan nuehen, ja poisolewan oman

nwan michen pörlndö> oiksudefta.

st mies kuole,, plla on perillisiä ulkomaat-«,V la, slina maanpauasa asumaista, josa Ruotzm
mies
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mies ei saa pcrmdötä; niin heidän ei pidä Ruotzin
Naldakunnasa mitan perindötä ottaman, ellei he
ole sen kuolleen lapset eli rinda-perilliset,, ja tahdo
istucra itzens tähän maahan elaniään ja oleman, niin
Myös takausta sen edestä yön ja wnoven sisällä toi-
mitta. Muutoinouakon sen kuolleen tasa maasa asu-
waistt perilliset saman perinnön. Jos ei hänellä
ole tasa Waldakunnasa perillistä; niin ottakonKu-
ningas kaiken hämn hywydensä, joko se on maas
ta eli irrainda kalua. Se kutzuitin muinen (Ruo-
tzin kielin) Dana cn-f.

2.§, Jos ulkomaan perillinen asuu siinä maan«
paikasa, josa Ruotzin mies perinnön namitze; niin
nautitkon hän myösNuotzisa saman oikeuden: Jos
hän tahto sen perinnön ulos Wawakmmasta wie-
dä; niin andakon kuudennen penningin siitä Kw
mngalle, eli sille, jolle Hän oikeudens suonut on,
jos ei coisin molembain Waldakundain walilläpää-
tetty ole. Jos ei hän tule yön ja wuoden sifäliä,
ja täydellisillä todistuMa osota, että hän oikia pe-
rillinen on, niin ottakon lähimmäinen oman maan
perillinen saman perinnön, jos hän kolmen kuu«
kauden sisällä, yön ja wuoden jälkcn, oikeuuans
laillisesti walwo. Jos ei hän sitä tee, eli jos ei
oma-maista perillistä ole, niin ottakon Kunin-
gas, eli st jolle hän oikeudens suonut on, kaikki
tyyni,

.3, §, Nyt on silla kuottella ftMaisia Walda-
kunnan sisällä; jos ne perinnön jakamat, eikä lä-
henchssta perillistä ulkomaalda tule, yön ja wuoden
sisällä kuoleman jälken, eli osota laillista estettä;
niin pitäkön se perinnön, joka sen käteens saanmon, ja älkön mitan ulos andako,

4. §- Jos oikia oman maan perillinen on wal-
dakunnan sisällä, kuieengm niin kaukana asuwa^

etttzi
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ecm hau perinnöstä lcuoa ti^oa saaoa; eil joshän
on ulkomaalla ja tietan misa han on; nnn puä
Tuomarin stn hänelle tietä andaman. Jos ei nan
tule yön ja wuoden sisällä, sicce kum hän ftn tie-
tä sai; niin ei hänellä pidä oleman stn päälle pu-
humista, ellei han laillista estettä osoea.

5. §. Jos hänen oman maan perillisens tietan
waan ei misa hän on; niin puä perindö rurwal-
liseen taldem pandaman, siihen asti kuin hän tule,
eli kaukaisemman kasiin, täyttä takausta wastan
annettaman. Jos ei hän kahdenkymmenen wuooen
sisällä tule; olkon eroitttm perinnöstä, ellei hän
vsota laillista estettä.

6 §. Jos ei hänen perillistäns tietä, ja ha-
nelda ei sanaa tule, eli wahwaa tietoa misä hän
M,eli jos ei han itze tule yön ja wuoden sisällä,
niin langetkon perindö Kuningalle, jos ei perillinen
sitte laillista estellä osoca.

7. §. Jos joku ylönanda isänsä maan, ja aset-
ta itzens peräti olemaan ia asumaan, wieran wal-
lan alla; älkön namitko suurembala oikeutta sii-
hen perindöön, kuin sitte täsä Waldakunnasa lan-
geta taita, kum muut ulkomaiset samasa paikka-
kunnasa. Jos hän siirtä itzens tähän maahan jäl-
lens; ottakon sen perinnön ioka sitten lange. Jos
hänellä on lapsia, ja jättä ne tähän maahan; ol-
kon heidän oikeudens heille tähdelle pidetty. Jos hän
ona ne myötäns ulkomaalle, kossa ne wallawalai-
set owat, ja he siirtäwät itzens, yön ja wuoden
sisällä, sitte kuin he täysi ikaisiri tulewat, tähän
maahan jallens, niin on heillä sama oikeus, kuin
kotona olewaisilla lapsilla. Jos mies siictä lapsia
ulkomaalla, niin seurawat he isans tilaa.

16. Lv-
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16. Luku

Miehen eli waimon wiimeisestä tahdosta ja
reftamrnllftä.

I, §,
s^os joku nues, eli waimo, tahto tehdä testamens

nä: olkon hänellä walda teh^ä sen suusanalla
eli kirjalliftsti, ehdolla eli ilman ehdota, ja todista-
kon kaxi wierasta miestä, että se testamenti silloin
tebtin terwella ja täydellä järjellä, ja wapaasta
tahdosta; olkon myös hänen wallasans, anda to-
distazain tiera sen sisällepidon,eli ei. Jos ei todi-
staita ole saapmlla, ja löytän restamenti omalla
kädellä kirjonemxi ja alakirjouetuxi, olkon myös
sillä laillilun woima.

2.§. Piialla, joka hywaan ja täyteen ymmär,
ryxeen tullut on, olkon walda testamentia tehdä,
waikka hän holhoian huo'uasa an.

3. §. Jos joku on testamentins muuttanut, eli
takaisin ottanut; niin olkon siliä woima, kuin hä-
nen Mimeinen tahtons oli, ehkä hän siinä edellise-sa olis itzms suonm, sitä ei muuttamaan, eli ta-
kaperin ottamaan.

17. Luku.
Mitä ja kuinga paljo, ceftammrisä mahta

annettaa.
1. §.

/^l kenellakän pidä oleman walda pcrindö^maata
maalla icstamemin wutta poisanda, eli toism

siitä säätä, ku:n laki woi. Ei mahda myös kukan
poisandaa perindö>maalda sicä parannusta kuin sen
päälle tehty on.

2. §. Jos joku on ottanut perinnön jaosa ir-
tainda kalua/ eli liinoiälä cawaraa kaupungisa.

pe-



46 Perindo Kaari. 17» H.uku.
permdö-maan siaan maalla: elt ios joku on pois-
waihettanut, myynyt, eli pamiri pannut perindö-
maans, eli jos st on yhden eli roisen hänen syyns
kauttalaillisesti joutunut toisen miehen käteen; niin
pua hänen kuolemans jalkeN yhtä hywä ansalttU
maa, eli, jos kiindiata tawaraa ei löydy, rahaa,
eli muuta inainda kalua, eli myös kiindiata ta-
waraa kaupungisa, siaan pandaman; ja silla ok
kon perindö-maan omaisus sen kädesä, joka sett
silloin perii: mutta sitte perittäkön Nö rahat, st iv-
ramen kalu, ja kundia rawara Kaupungisa, niin-
kuin irtaimesta kalusta ja kiindiästa tawarastaKaM
pungisa sanottu on.

3. §. los joku testamentin kautta poisanda M
rikundaan räkäisin lunastetun maans; olkon perilz
lisiltä walda sen jallens lunasta, ennen kuin lailli-
nen seisomus>aika on kulunut, silla hinnalla, kuin
st ostettu on: Marakonmyös jällenkaiken sen pääls
le tehdyn tarpellisen parannuxen.

4. §. Kaikki ansaitut maar, ja peritty eli alv
faittu mainen kalu, mahta maan oikeuden jälken
pois annenaa, eli ttstamemerattaa, kenelle tah>
tons, sukulaiselle eli wieralle, lapsille eli muille pes
rillisille: Kuicengin kusa walian alaisia lapsia on,
joilla ei ole mitan elatureri ja ylöskaswattamiseri,
niin pltä heille ensist, säädyn ja arwon jälken,
niin paljo jätettämän, kuin Tuomari kohtullistxi
löyta, siihen asti että he taitamat itzens elättää.

5. §. Kaupungin oikeuden jälken ei mahda ku-
kan, peritystä eli ansaitusta,irtaimesta eli kiindiästä
mwarasta, andaa enambätä testamemia, kuin jo-
ka kuudennen penningin, kusa lapsia eli rinda-
perillisiä jälken elää. Jos hänellä ei lapsia ole,
waan muita oma-maisia perillisiä; niin olkon hä-
nellä walda cckdaa puolen kaikesta kuin hänellä on>

los
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Jos ei lapsia eli oma-maisia pelillisiä ole, waan
ulko- maisia ainoastans; niin mahca han anda kaikki
tyyni omanmaan miehelle. Jos lapset jaomaamisetperilliset tahtomat lunasta heillens huonetta, tont-
tia, kartanom eli maata; ftisokon se heille aldisna
yön ja wuoden sisällä. Sama oikeus on ulkomai-
silla perillisillä, jos he tähän maahan tulemat/ ja
taalla owac ja elämät. Jos ne tahtowat testamen-tiä tehdä, jotka Papin säätyyn luetaan, siitä ka-
lusta josaheillä naimisen oikeus on Kaupungin oikeu-
den jalken, niinkuin l«. Lugusa 4. §. Naimisen Kaa-resa sanotan; niin olkon sama Laki kuin tasa säät-
työn, joko he asumat maalla eliKaupungisa. Hei-dän perindö/maans kanha maalla, ja sen kuin en-
nen awioskästy^ siellä ansaittu on, olkon senkal-daisesa tilasa maan oikeuden )älken>

6. §. Testamemia ei pidä otettaman jakamaa
lomasta kalusta, waan sen osasta, joka andanu: on.

7. §. Jos joku anda enämman kuin Laki sa-no; ojettakon testamenti Lain jätken, ja vlkon
kaikesa muusa woimasans. Ei mahda myös kukan
testamentihin sisälle weea, että joka sen päälle kan-
netta teke, pitä perindö oikeuttans paitzi oleman.

18. Luku.
Mitä sen tule waarinotra, jota Testamentiä

hywäxens naucira, eli sen päälle puhua
tahro; ja perilljststä, jota sen salaa.

1. §.
/V?e kuin jongun testamentin saanut on, olkon

kuuden kuukauden sisällä, sitte ku,n
han andajan kuoleman ja testamentin tietä sai, senTuomarin edesä näyttämään: ja andakon siinä siewusa sisällen rchellism Mvs-kirjoituxen, joka peril^

lisiUt
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lisille annettaman pitä. Jos ei st hänen kadesans
ole; niin andakon oikeuden tietä, että testamemi
hänelle tehty on. Jos hän tämän laiminlyö, ilman
laillista estettä; olkon testamemi mitätöin. Jos hän
ulko-maalla olewa on; nautitun saman aian ja
oikeuden, kuin ennen sanottu on oma-maisesta pe-
rillisestä, joka on ulko-maalla.

2. §. Nyt taidas niin tapahtua, että testa-
menti on lähimmäisen perillisen käckösä, ja hän sa-
laa sen; niin andakon ulos kaiken sen tawaran,
kmn hän sillä muotoa on pyytänyt allens weta,
ja palkitkon wahingon: wetakön myös sakkoa kol-
mannen osan testamentin arwosta.

3- §. Jos joku tahto testamentin päälle puhua;
tehkön sen yön ja wuoden sisällä sitten kuin hän
siitä tiedon sai, niinkuin i< §. sanottu on, ia st
kuin testamentin saanut on, pitäkön yhtä hpwin
mitä hänelle sen kautta on annettu, kosia hän ta»
kauxen sen edestä pane. Muutoin seisokon st taka-
waarikosa, eli hywain miesten takana ja huoma-sa, lailliseen paätöreen asti.

4. §. Ei mahda muu,kuin lähimmäinen peril-
linen, testamentin päälle puhua: Ia mihin hän
suostu eli mitä hän laiminlyö, sen päälle ei mah>
da sitte kaukaisemmat perilliset mitan puhua.

19. Luku.
Siitä, joka holhojan alla seisoman pita.

1. §.
t^oka ei ole täyttänyt yxikolmattakymmendäajastai-
»H kaa, hänellä ei pidä oleman waldaa, perindö-
tans itze hallita. Jos hän taica jotakin itze ansai-
ta, sen ylitze mahta hänellä walda olla, sicte kuin
hän wiidentoistakylnmenen wuoden wanha on.

2. §.
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2. §. Piika, mistä ijastä hywäns hän ollamah-

ta/ seisokon holhojan wallan alla.
3. §. Lesti wallukon itzcns ja tawaransa.
4. §. Joka pään heikkouden, tuhlamisen,elimuunsyyn tähden, ei taioa mwaratansa hallita; se pam

dakon Holhojan alle.
20. Luku.

Orwoinholhojista, j^t kumga lte asttettaman pjrck^
1. §.

s^sa olkon lastens oikia holhoja: Jos hän toiseen
naimisten mene; octakon lähimmäisten äicinpuo-

leisten langoin neuwon niisa asioisa, kuin lasten
parahari tulen>at.

2. §. Jos isä kuole; niin olkon ainllä oikeus
edesseisoa lapsians jaheidän kaluansa, lähimmäisten
isän puoleisten langoin eli holhojan neuwon kantza.
Jos hän toiseen naimisten mene; eritkön pois hol-
hojan wirasta; pitäköu kuitengin lapsistans mur-
hen, ia olkon hänellä walda pita ne huonesans ja
leiwasäns, jos hän niin tahto, ja ei laillista estet-
tä sitä wastan ole.

3. §. Jos sekä isä että äiti on kuollut; niin
olkon st lasten Holhoja, jonga he kahden miehen
todistuxen kansia, eli kirjalliststi siihen nimittänet
owat, ja ottakon hän TuomcmlOa todistus-kirjan
sen päälle.

4. §. Jos ei he ole ketan nimittänet; niinol»
kon se holhoja, joka lähin sukulainen ja siihen so»
welias on; Ia andakon hän Tuomarille tietä en-
simmäisna oikeuden päiwana, että hän sen holhojalt
wiran päailcns ottanut on.

5. §. Jos ei st tahdo, jonga tule, kolhoja ol-
la; niin osottakon Tuomarin ed^sä laillisen esteen.
Jos ei hän sitä taida; niin on Oikeudella waloa

D stl?
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sen hänelle uhka-sakon haastolla paallepanna, ja
wastatkon se joka siitä itzens estele, kaiken wahin-gon edestä.

6. §. Jos wallcm alaisella ei ole sukulaisia, eli
jos ne ei taida olla holhojm; niin uimittako!! Oi-
keus muun hywan miehen, e!i usiamman, josniin
tarpelllstxi löyran.

7. §. Jos niin tapahtua taidais, ettei oikiam
holhoja kohta taita nimiltä, eli hän laillisesti sitäholhojan wirkaa paallens otta; niin saätäkönTuo-
mari jongun hywan miehen, joka silla walllla la-
sten hywyttä wamoua mahta.

B.§. Ei mahda se holhoja olla, joka wähätietä-wäinen, welaasa, mhlaja eli lasten riira kumpani on,
eli se, joka ei ole täyttänyt wlisikolmattakymmen-
da ajastaikaa, eli niin wanha ja saamatoi^n, eli
niin köyhä on, ettei hän holhojan wirkaa edes-
stisoa taida: ei myös ulkomaan mies, eli se joka
muusta opista on, eli se jolla on Kruunun elimuu-
ta senkaldaista rahaa käsisa.

21. Luku.
Laillisesta estehejtä holhojan.wirasta.

1. §.
owat lailliset syyt, joilla jokumahta hol-

hojan wirasta itzens estellä; Jos joku ulko-
maalla olewa on, eli niin kaukana maasa asuroa,
eli niin ahkerasa wirasa, eli niin kiwuloinen, ettei
han lapsia, eli heidän tawaratansa oikein holhota
taida: Jos mies on kuudenkymmenen ajastaian
wanha: Jos miehellä itzelläns on monda lasta, eli
jos usiambi pesäkunda on, joita hänen edeskatzo-
man pitä: Jos miehellä jo ennen on kapi holho-
jan wirkaa, eli yxi stnkaldaincn, ioka ei toista sal-
lia taida.

22. Lv-
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22. LukU.
Mitä orwon-holhojan wirka ja wetwollisus on.

i. §.
A)osta holhoja on laillisesti nimimty; niin tiedu-

stakon wisusti sen waUawalaisen perindötä, se«ka irtainda että kiindiatä. Jos ei se ole ylöskir-
joitettu; andakon sen kohta tapahtua, kuin ennen
sanottu on, ja holhotkon hän lasten tawaraa niin-
kuin omaansa, eli maxakon wahingon.

2. §. Holhojan pitä andaman sen waNawalai^sen ylöskaswactaa oikiasa Ewangeliumillisesa opi-sa, Jumalan pelwosa, hywisa awuisa ja kunnial-
lisesa elamakerrasa/ ja pitämän handa senkaldai-
siin harjoitutin ja astareihin, kuin hänen säätyns,
warans ja luondons n>aanwat.

3. §. Ei mahda holhoja myyda watlawalaistew
Lasten maata ja kiindiätä tawaraa, muutoin kum
hätä-tilasa ja tarpesa;ei myösniitä waihetta muutoin
kuin lasten hyödytyxexi; jaottakon lähimmäisten lan-
goin neuwon ja Tuomarin suostumisen, siihen kaup-
paan eli waihetuxeen, kuin Maan Kaansa sanotan.

4. §. Ne irtaimet kalut, joita wallan-alainen ei
itze earwitze, pitä hänen hyödytyrexensmyytämän, ja
hanen walmin rahansa pita holhojan niinkaswatta-
man jakartuttaman, kuin parhari ja waarattomaxilöytän.Maan ei mahda holhoja ltzellens osta mitansen wallan-alaisen kalusta, irtaimesta eli kiindiastä.

23. Luku.
Ruinga holhojan pitä tilin ja lugun tekemän,

ja holhojan.rvirasta erkaneman.
l.§.

holhojan pitä rehellisen lugun lasteman siitä/ kuin
kasisans on, niin mähän, joka wuodm

N 2 lo-
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lopulla, lähimmäisten langoin edesä taita tilin teh-
dä, jos niin waaditan. Jos ei he sitä ano; olkon
kuitengin welkapaä, andaman heille joka kolmas
wuosi päätetyn lugun -lastun, niiden todistustenkantza, kuin siihen tulewat,ettähe sen lapitze kalzoa
wahtawat. Jos ei langoja ole, eli jos ei he tahdo
sitä päällensotta;astttakon Tuomari jongun heidän
siahans. Jos sitä lugun-lastua wastan löyty jota-
kin muistmmawata; niin pitä: Tuomarin perän-
kahoman, että sille wallan-alaiselle oikeus rapahtu.
Jos watlawalainenon siihen ikään tullut, että hau
itze caim hawaua, ettei holhoja hywinhänen tawa-
ratansa edesseiso; seisokon myös hänen wapasa eh-
dosans, sen Tuomarin tykönäedesandaa, jaoikeus
tans ctzia, waikka ei hän perindötans hallita saa,
ennen kuin hän lailliseen ikään tullut on, kuin en-
nen on sanottu.

2. §. Jos holhoja on eli ei tahdo
tiliä tehdä; niin pita Oikeuden marä-päiwan uhka-
sakon haastolla hänen eteens paneman.

3- §- Jos joku tahto holhojan-wirasta eritä;
zmn tehkön tilin jalugun, kuin sanottu on, ja anda-
kon ulos kaikki,mica hänen hallusans on, sille, jonga
Tuomari hänen siaalls on asettanut, ja onakon sen
päälle todistus-kirjan, että hän holhoja-wirkans on
hywin edesstisonut, ja olkon sitte edeswastaurestawapa.

4. §. Kosta mies on täyttänyt yxikolmattakym-
wenda wuotta; eli piika tullut naidun; eli mieli?
p''oli saanut ymmärryxens jällens; eli se kotia tul-
lut. joka ulkomaalla ollut on; niin andakon hol-
hoaa kalun kohta niille ulos, ja tehkön sen halli-
tuxesta tilin. Jos ei he laillisesti puhu sen lastun
päälle/ yön ja wuoden sisälle, sitten kuin he sen

sait;
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sait' olkon holhoja kaikesta edeswastauresta ja la-
wiammasta lugunteosta wapa.

5. §. Jos usiambi holhoja on kuin yri, ja he
rahrowat jakaa hallituxen kesienäns; ottakot suh n
Tuomarin suostumisen, ja tshköt sitce kukin edcstäns
tilin ja lugun. Jos he lasten kalua yhteisesti owat
hallinnet; niin wastackot yhtäläisesti hallituxcn e)e-
sta, ja palkitkot kaiken wahingon, jos se wailan-
alainen jotakin sen kautta on tullut karsiman: ei
kuitcngan mahda yri olla welkapaä seisoman toisen
rikoren ia katzomactomuden edestä, jota ei hän tai-
tanut estää, eli maxaman sitä osaa wahingosta,
kuin toisen tykönä taidais puuttua. Zoka holhoja-
wiran hywin ja uskollisesti on edesseisonut; nautit?
kon sen palkan ja maron,kuin Oikeus kohtullisexikoettele, ellei hän muutoin tydy.

6. §. Jos joku waiwaa holhojatans turhalla
vikeuden-käymisellä,sitte kuin hän waldiaxi on tulf
lut, eli osotta handä wastan ylönkatzen, eli teke
hänelle waäryttä, sanalla eli työllä; sen päälle ol-
kon kaxikmainen sakko, ja palkitkon wahingon.

Maan Kaari.
1. Luku.

Maan,huHnenen ja perusturen laillisesta saanno-
sta, maalla ja kaupungisa.

I, §.
N^ämät owat lailliset saannot, joidenkautta maa,

huonet japerustus, maalla jakaupungisa mah-
ta saataa: yri on perindö, jos laillisesti peritty on;
toinen on waihetus, jos laillisesti waihecettu on; kol-mas on osto, jos laillisesti ostettu on; neljäs on

D 3 an«
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ando, jos laillistsii annettu on; wiides on pantti,
jos st laillisesti pantixi pandu ja seisonut on: kaikki
senjälken kuin tasa Laki^kiriasa kirjoitettu on. Lail-
linen stisokon, laitoin takaisin käykön.

2. §. Osto, waihetus ja ando pita kirjallisesti
tapahtuman, kahden miehen todisturen kantza, ja
ne ehdot siihen pandaman, joiden päälle sama osto,
waihetus eli ando, ihens perusta, ja sitten laillise-
sti kuuluttaman siinä paikkakunnafa, josa kukin
maa makaa, niinkuin, edespäin eroiman.

2. Luku.
perinds-maasta.

1. §-
/^e on permdö^maa, joka wanhembaitt, lasten,

eli sisarusten, eli muiden langoin jals
ken peritän; niin myös se ansaittu maa, jokapan-
nan sen perindö-maan siaan, jonga joku yhdellä
«li toisella tawalla on itzeldans Vieroittanut.

3. Luku.
Waihetuxesta, ja tuinga maa maalla, eli huos

net, concci ja maa kaupungisa, mahrawaihececra.
1. §.

s>los joku tahto perindö maans toista maata wa-
«^) stan maalla, waihma; olkon hänellä siihenwalda, ja se joka waiheturen kautta saatiin, olkonperindö maana siasa. Sen waihetuxen päälle ei
mahda perindö-lunastaja puhua. Jos joku waihec»
ta huonetta, tonttia, eli kananotakaupunglsa, huo-
netta, tonttia elikananota wastan samasa kaupun-
gisa, eli toistsa; ei pidä myös peyndö^lunastajalla
oleman oikeutta sen päälle puhua, waan pitakön
perindö-lunastajatmolemmin Molin itzekukin oikeu»

dens
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dens siinä joka waiheturella saatu on. Ei mahda
kukan perindö'maata maalla, huoneita ja, maata
wastan kaupungisa waihettaa.

2. §. Jos joku waihetta perindö-maans maal>
la, ja saapi jällens sitä wastan sekä maata että
rahaa: Iamaata on enambi kuin rahaa; niinkäy-
könstn kansia, kuin waihetuxesta sanottu on: Jos
sitä on wahembi ja rahaa enambi, eli mo embita
tasan; niin tuomitan maa perikundaan lunastettu
wari, niinkuin se myyty olis. Waihetuxesta kaupun>
gisa olkon sama laki.

4. Luku.
Ostosta, ja kumya maa maalla, huonet, karta-

no ja roncri kaupungisa, mahra myyrää.
i.§.

"i^os joku myy maans maalla; niin pita ostajan
"Oikeuden edes, siinä kihlakunnasa kuin maa

"on, näyttämän kauppcl-kirjans, ja maan julkise-
"sti kuulutta andaman, kolmesa yhteistsä Karäjasä.
"Jos -ei sen maan päälle puhuta yön ja wuo^en"sisällä, kolmannen kuuluturen jälken; eli siinä,Ka-
"räjäsä, kuin kolmaskuulutus tapahtu, siinä maan-

josa ainoastans yri Käräjä wuodesa pi-
"detän; niin andakon Kihlakunnan Tuomari sen"päälle kiimwk rjan, nimens, kihlakunnan jaoman
"sinettms kantza. Jos se kuin myyty on, makaa
"usiammasa Klhlakunnasa; niin pita kukinkuulutet-
"caman oikiasa Kihlakunnan Karäjäsa, ja kiinne-
"kirja sen päälle otettaman: Kirjoitettakon myös
"kiinne-klrja kihlakunnan tuomiokirjaan sisälle".

2. §. Maa, huonet ja tontti kaupungisa joka
myyoän, pita myösjulkisestiawoimillaomilla, Raa-
dihuonesa, kolmena maanalltaina kuulutettaman,
Mjä wiikkoa joka kuuluturen wlslilla. Jos,Pyhä-

D 4 päiwä
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päiwa länge sisälle kuulutus-päiwän päälle; niin
edeskäykön kuulucus ensimaisnä maanantaina senjälken. Jos ei sen kaupan päälle puhuta, kahden-toistakymmenen wiikon sisällä kolmannesta kuuluru-
zesta; niin olkon st laillisesti seisonut, ja sitte kuin
rauha-raha annettu on, pitä se Oikeuden kiinne-
kirjalla wahwistmaman. Eimahda kiinne

-
kirja

utosannettaa kaupungisa, ennen kuin myyjä itze,
eli waldamiel)sn kautta, Oikeuden edesä on kattas
lnönyt, ja tunnustanut kaupan hinnan märempi.
Kiinne-kirjasa pitä nimitettälnän, kuinga monda ky>
narätä se talo eli tontti on lewia ja pitkä, niin myös
wisa kortelisa ja neljanmresa, ja kuiden kamin ja
kujain walillä se makaa. Waiheturesta ja annosta
vlkon sama laki.

3. §. Kaikisa kuuluturisa pita summa nimitec-
tämän, jonga edestä se maa, huonet, eli tontti
kuuluman.

4. §. Jos joku myy maan, huonen eli tontin,
jonga hän ennen toiselle myynyt on; seisokon se
kauppa lujana, joka ensin tehtin, ja wetäkön se
sakkoa/ joka kahdellen yhden myi, kuudennen osan
kaupan hinnasta, ja palkitkon wahingon.

5. §. Nyt taitan perindö-maa myytäa ulos
sugusta: Jos se Kruunulle weron teke, tarittakon
Kruunulle: ja se kuin wapasugulle weron maxa,
taritkon hänelle, jolla sen päälle wapasugun-oikeus
on, ennen kuin kolmas kuulutus sen ylitze oletan; ja
Vlkon heillä walda sen maan lunastaa, ja laillise-
sti andaa käyttää, kuin sanottu on.

6. §. Joka sen osta,kuin toisen maan jape-
rusturen päällä kaupungisa rakettu on; niin pitä
se perusturen isännälle laillisesti tarittaman.

?. §. Ei kukan mahda kauppaa eli waihecusta
päättää lapsbikäisen, piian eli heikkopäisen kantza

heis



Maan Raari. 4. 5. Lukn.
57

heidän maastans. Jos ft tapahtu; olkon miläcöln,
ja laiwkäyttaminen sen kantza poiskieltty.

8. §. Jos tarwe waati, eitä holhojan täyty
myyda jotakin wallan-alaisten kiindiästa perinnöstä,
heidän elaruxerens ja tarpelliseri ylöskaswattamise-
xens; osottakon Tuomarille oikian hätä tarpeen; ja
koffa Tuomari on siitä kuullut lähimmäiset langot,
kuin Waldakunnasa owat, ja hän sen kaupan on
myöden andanut, ja laillinen seisomus sen päälle
tullut on; niin olkon se kauppa heidän päällepu-
hestans wapa, kosta he waldiairi mlewat.

9. §. Ei mahda se joka weron-alaifella maallaasu, kaupan eli waihetuxen kautta f eli muulla ta<
walla, mitan eroitta ja wähetä siitä < kuin siihen
oikeutta myöden tule: Jos joku sen teke; olkon st
mitätöin.

10. §. Jos maan-kirjat taieawat turmsldua eLkadota; olkon silloin kihlakunnan eli kaupungin
tuomiokirjalla todenpuoli, ja andakon kihlakunnan
Tuomari eli Pormestari ja Raadi uudenkirjan sen
päälle.

5. Luku.
Ruinga moa maatta, huoner, talo ja tonrrikau-

pungisa, mahra takaisin perikundan
lunastercaa.

1. §.
l^os perindö^lunastaja tahto itzcllens lunastaa pe-
<^) rindö^maan, joka maalla myyty on; niin pan-
gon kohta, eli yön ja wuoden sisällä, kolmannesta
kuuluttamisesta,Oikeuteen, täyden kaupan hinnan,
siinä myntisä, kuin kauppa-kirjasa seiso, eli edes-
tuokon sisälle panduin rahain päälle senkaldaistttodisturet, kuin yhteisesti waldakunnasa kelpawat.
Kaupungisa olkon myös perindö-lunastajalla oikeus,
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lunastaa maata, huoneita ja tonttia, joko perityi-
ta eli ansaitulta, kahdemoistakymmemn wiikon si-
sällä kolluanncsta kuuluttanlisesta. Sitten namitkon
pcrindö^lunastaja, niin hywin maalla kuin Kau-
pung sa ne kuulumxet hywärens, jotka ostajalle ta-
pahrunett owat. Mutta niin usein kuin wast-uminenkauppa maan,huomtten eli tonttein ylitze päätetän,
pitä se jättens kuulutettaman ja Laisa käytettäman.

2> §. Ei yhdelläkan perindö
-

lunastajalla pidä
waloaa oleman, perikundaan lunastaa yhtä osaa
siitä perindö'maasta, joka yhdesä kaupasa myyty
on, ellei molemmat suostu, sitä eroinamaan.

3. §. Ansaittua maata maalla, ei ole Suku-
lais-lla oikeutta rahalla perikundaan lunastaa, ellei
myyjä ole sitä porikundaan ostanut. Jos niin on,
käykön sen kantza, kuin perinoö-maasta sanottu on.

4- §- Jos sekä perindö-maata että ansaittua
on yhOefa kaupasa maalla; ja perindö-lunastaja
tahro perindömaan lunastaa; olkon myös welka-
pää lunastaman ansaitun maan, ellei ostaja tahdo
sitä itze pitä. Jos talon kappaleita ia eläimiä on
siinä kaupasa, olkon sama Laki.

5.§. Ostaja ja myyjä ei mahda, perindö-luna-
stajalle haitari, rikkoa eli toiseen kauppaan muutta
sitä kauppa kuin he tehneet owat, ei myös petol-
lisen warjon alla waihettaa. Jos se tapahtu; ol-
kon mitätöin, ja wecäkönkumbikin sakkoa wiisikym-
menda talaria.

6. §. Ostaja ja myyjä olkon welkapaat walal-
lans wahwistaman, että heidän wälillans y>'iwakais
festi niin on päätetty ja marertu, kuin kauppakir-
ja fisallänsä pitä, jos perindölunastaja sitä waati.
Perindö',lunastajaolkon myöswelkapää walalla wah«
wistaman, että hän, ilman pecojkl, itzellms, jaei
muille lunasta;kuitengin mahta perindölunastajaniit-

la
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la rahoilla lunasta, jotka hän lainani ottanut on.
Jos joku ylitzewottetan, että hän näisä asioisa on
wilpistellyt; wecäkön sakkoa wiisikynnuendä talaria.

7. §. Jos joku on waadittu, welan maroxi al-
diri andaman perindö^maans maalla, eli huonens
ja tonttins kaupungisa; niin olkon perindö-lunasta-
jalla oikeus sen lunastaa, silla hinnalla kuin wel-
kamies, eli muu ostaja siitä andaa tahto. Olkon
myösperindö-lunastajalla walda walaa waatia, et-
tei sen alla petosta ole.

8. §. Perindö'maan lunastamisesa älkönikänans
kanne kelwatko muutoin kuin rahan kantza. Josjoku muun syyn tähden tahto sen kaupan päälle
puhua; ondakon itzens edes siinä Oikeudesa, josa
kuuluturet tapahtumat, ja ottakon samaanOikeu-
teen haaston, sen päälle, jonga se tule. Ehkä mit-
kä kandeet kuulutusta wastan tehdän,kaykön ne kul-
ungin päinsä: waan ei anneta kiinne-kirjaa sille,
joka kuulutta andanut dn ennen kuin paälle>puheen
ylitzen tuomittu, ja tuomio laillisen woimans woit-
tanm on. Jos se woitta/ joka kandeen teki; niin
älkön'olko kuulutuMa ja Lain käyttämisellä, hän-
da wastan, mitan woimaa.

9. §. Jos perindö-lunastaja kirjotta nimens
kauppakirjan alle, niinkuin todistaja, ilman ehdota
lunastus oikeudestans; niin ei pidä hänellä oleman
oikeutta lunasta sitä, kuin silloin myyty on.

10. §. Lunastus-rahoja eimahda kukan takawaac
rikkoon panna, eikä muu wastanotta, kuin ostaja
yrinans Oikeuden tieten, eli perindöllunastaja itze,
jos hän kandeens ylönanda.
il.§. Jos ostaja estettä teke perindö > lunastu-

sta wastan, ja siitä riita nouse; niin pitä se rat-
kastaman siinä kuin pääkartano, eli kuusa suurmvsa taloista on, jos ei pääkartano kaupasa ole; ja

mcchs
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mahca o^aja lun.stus an wust.uwcsa, :!.:,an oi«

i;ä wä erny^ä h «l sen wastanotta; ma«
rakon wisi saoksia, siira a asta kuin rahat
siM' pandiin, joko hän woitta eli kaootta: Jos ei
hän tahdo wastanotta' olkon kuitengin welkapayh-
dcn '.verran kaswoja niiden edestä maramaan, jos
hän asian kadotta. Jos perinoö-lunastaja woitta,
nmrakon ostajalle kaiken sen tarpellism kulutupen,
kuin hän calon päälle ja sen tähden tehnyt on, ennen
kuin hän siitä luopu.

12. §. Jos maa tuomitan perikundaan luna^
si^tawari, ennen Tuoman paiwää; niin siirtakön
ostaja siitä ensimmäisna lähdendö-päiwana sen jäl-
ken. Jos tuomio lange Tuoman päiwän jalken;
nautitkon lähdendh päiwän, ja istukon paikallans
wuodenensimmäisestä puoli-paastosta, jos ei he muu-
toin sowi.

6. Luku.
Siitä, jolla oikeus on perindä-lunastureen.

1. §.
owat myyjän lapset jarinda-pe-

Erilliset, niin kauwan kuin niica on: sitte wam
hemmat jaesi-isat, ja ne jotka hänen kantzans siwu-
langoudesa owat, weljesten ja sisarusten lapsiin asti
ja kansia, eli ne jotka easapolwiftt heidän kantzans
owat. Ei mahda kuitengan myyjän isän lan-
got perikundaan lunastaa myyjän äitin puoleista
maata, eikä äitin langot myyjän isän puoleista
maata.

2.§. Nyt taidais isä periä lastens äitinpuolei-
sen maan, eli äiti heidän isän puoleisen maans: ja
sitä maata tahdotais sitten myydä, lunastakon sen
perikundaan se, joka on lähin perimään handä,
kuin mpypi.

3. §.
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3- §. Jos miehet rmelewac kuka penkmwacm

lunastamanpitä; olkon se lähembi perikundaan luna-
staman, joka lähembi on perilncn, sen jälken kuin
2. ja3. Lugu"a Perindö Kaaresa, sanottu on. Josperindö^lunastaitaonusiambita, ja tasasukuisia;niin
lunastakon weli weljen, ja sisar sisaren osan. Jos
ei sitämaata, huonetta eli tonttia taita jaettaa, elise ei kärsi muma kuin yhden asujan, jaheeisowi
kestenäns, kumbika lunastaman pirä; niin lunasta-
kon se, jolla suurin osa on: Jos heillä on yhtä
suuri osa; niin pitä siitä arpaa heitettämän.

4 §. Jos lähimmäinen permdö-lunastaja on lap-
si-ikäinen, eli piika, eli heikkopäinen, eli ulkomaal-
le mennyt, eli wcmgeudesa; niin lunastakon holho-
ja eli asian-ajaja heidän puolestans, laillisen ftiso-
mus'ajan sisällä, jos hän woi ja sen hyödyllisexi
löytää. Sitten ei pidä oleman wallan alaisella wal-
diari mlduans, eli heikkopäisellä tulduans parem«
Malle järjelle,eiulkoiuaalle mennelle ja wangiculle pa-
lattuans, yhtän walda sen päälle puhua. Jos ei
heittä ole holhojata eli asian-ajajata; ei pidä kuicen-
gan heillä wapautta oleman, maatans periklmdaanl
lunastettawaxi woitta, jonga päälle ei oikialla ajalla
puhuttu ole, waan pitakönst lnaan/ huoneet ja ton-
tin, joka ostanut on.

7. Luku.
Vhdesä asuwaisten ja naaburein-oiteudesta.

1. §-
s^os joku on ostanut huoneet eli tontin kaupungi-sa; niinpitä hamn ne yhdesä asuwaiselle ja naa-
bunlle taritzeman, ennen kuin hän sen päälle kuulu-
tuxia otta. Jos ei perindö-lunastaja sitä huonetta
«ii tonnia lunasta, kahdentoistakymmenen wiikon si-

sällä
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sälla kolmannesta kuulmuresta; olkon siiloin yhde>sa asuwaisella eli naaburilla oikeus, neljätoiftakym-
menoa päiwä sen jälken, sen huonen' eli tomin
lunastaa.

2. §. Pbdesa asuwaisen oikeus on niillä, joilla»sa on yhdesä huonesa eli tontisa kaupungisa, ja
naaburin oikeus niillä, jotka siinä wieresä asuwac:jaolkon yhdesä asuwaisella oikeus lunastaa naabu-
rin edellä.

3. §. Jos huone ja tontti on naaburilda poisloh-
wastu ja eroitettu, hänelle rasttuxeri ja ahtaudexi;
olkon hänellä oikeus sen lunasta toisen naaburin
edellä.

4. §. Sama oikeus olkon myös sillä, jolla on
puoli muuria toisen kantza, eli nauntze toisen muu-
ria eli seinää, eli jonga perustus-muurin päällä
toisen muuri on, eli uautitze toisen perustus-muu-
ria.

5- §. Jos joku kärsi merkillistä rasitusta toisen
miehen huonesta, niinkuin rastahan tippumisesta,
pimittämiseldä, akkunoilda, räppanöildä, wcdcnjuo-
xulda, ja muuta estettä: eli jos hänellä on ahdas
huone eli tontti; olkon myös hänellä oikeus lu-
nastaa.

6. §. Kuin naaburit rmelswar paremmasta oi-
keudesta siihen huoneseen eli tonttiin, joka myyty
on; niin koetelkon Tuomari, kumbika sen parhain
tarwitze, ja-ei pi.da kaikisa näisa asioisaoleman eroi-
tusta wapaan ja wapatwman perusturen walillä, el-
lei kaupungi sitä wapatoinda tonttia pitää tahdo.

7. §. Jos riita tule naaburin eli yhdesä asuwai-sen, ja ostajan walillä, oikiasm kaupan- Hilmasta;
käyksn sen kantza, kuin perinnön lunaftamisesta, 5.
Lugusa 6. § sanottu on

z. Lv«
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18. Luku.

H^uinga maa, huonec, eli tonni mahra
laiUisestt poisannelraa.

I. §.
maata ei mahda kukan poisandaa: Jos

olkon perillisellä waloa stn takaisin
ocra, kosta st kuollut on, joka senannoi: Eikuitcn-
gan ole kieltty, perindö^maastaelinajaxilainata jota-
kuta taloa sille, kuin ustollisen palweluxen tehnyt on,
kusa ei ansaittua maata ole. Ansaittu maa mahta
anneuaa kenelle tahtons. Jos maa on pcrikun-
daan lunastettu; niin taitanstn hinda poisannettaa.

2. §. Kosia st löyttään, että joku on tehnyt an-
daialle, hänen lapsillens,eli ensimmäiselle perilliselle,
merkillisen wäaryoen, hyödyttömyden ja wahingon;
olkon heidän wallasans, lahjan takaisin otta, jos
se wiela hänen kadesäns on, joka sen sai, ja oi-
keus koettele sen oikein rikotuxi. Jos lahja on wai-
wasta ja työstä, eli tehdyn palweluxen edestä an-
nettu; niin alkön kaykö takaisin.

3- §. Jos jollakin on maa, huone eli tonttikau-
pungisa; niin olkon hänellä walda poisandaa kuu-
dennen osan siitä, joko st on peritty eli ansaittu.
Myölä-andilmsta, huomen-lahjasta, ja testamenti-
sta, saatetaan Naimisen ja PerinOö Kaareisa.

9. Luku.
pantixi'pannusta maasta, huonesta eli rontista/

niin mvos sen sisälleklrjoinamisesta.

s?os joku pane maans, huonens eli tonttinspan-
<^) tixi walmin rahan eli kalun edestä, joka silloin
wissim hindaan rahasa luettaman pila, ja jos sii«

hen.
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hen maron päiwa maäratan; niin lunastakon sil-loin jäilens kasikirjoituren jälken. Jos ei wissi päi>
wäole määrätty; niin vita ftn jollapantti on, wel»
kapaälle titttäroäxi tekemän, että hän tahto pan-
tin laillisesti käyttää, ellei hän maroa saa.2.§. Jos joku anda pantins kihlakunnan kära-
jäsa/ eli Raadihuonesa laillisesti sisalle-kirioitättaa,
nautitkon etuns niiden edellä, jotkakaupan, eli wai-
hemxen kautta, sitte tahtowat sitä omistaa.

3- §- Jos joku ei lunasta määrätyn paiwan
sisälle, eli sitte kuin se hänelle tiettäroari lehvän;
niin mahta welkamies andaa pantin kuulutettaa,
niinkuin kaupasta sanottu on, ja armaita, ennen
kuin laillinen seisomus uloskaypi, ellei he muutoin
missistä hinnasta sowi. Jos ei maan isandä luna-
sta yön ja wuoden sisällä kolmannesta kuuluturesta,
täydellä rahalla; olkon perindö.lunastajalla walda,
lunastaa perindömiaanmaalla, ennen, eli ensimmäi-
sesä käräjäsä sen jälken. Kaupungisa mahra pan-
tin pania pantins jällens lunasta, kahdentoistakym-
menen wiikon sisällä kolmannesta kuulutuxesta. Jos
ei hän lunasta, niin mahta perindölunastaja neljä
wiikkoa, ja yhdesa asuwainen eli naabmi sitte nel»
jätoistakymmenda päiwäa sen jälken, sen pantixi
pannun huonen eli tontin lunastaa, ja pangon hän
oikeuteen sekä pantti-rahan, ettäsenkuin pantti kor-
kiammaxi arwatan, jos ei lohwaistus taida tapah-
tua, kuin Mosmittauren Kaaresa eroicetaan.

4. §. Mitä pantti arwatan korkiammaxi,kuin
josta se ulos pandu oli;sen ottakon pantin pania.
Jos se arwatan wähemmari; täyttäkönpania muu-
sta omaisudestans, mitä puuttu.

5. §. Jos joku pane maan, huonen eli tontin
pannxi usiammalle kuin yhdelle, ilman hänen tiedo-
tans ja fuostumustans, joka sen ensist pantixi sai,
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jahe kaiktiei taida siira täyttä maxoa nautita; min
wecärön sakkoa kuudennen osan siitä, kuin pantti
korkiannnan edestä ulos pandu oli, kuin kaikille niil-
le ulortuwainen on, ja se sakko käykön ulos muu-
sta hänen tawarastansa,

6. §. Joka tahro pantti-oikeudens toiselle ylön»
anda; ilmoitcakon sen ensist pantin panialle.

7. §. Joka pane maan, huonen eli tontin pan-
tixi; ja kohdastans täydellisen anekin siihen anda,
sillä ehdolla, että lainan andajawoiton ja wahingon
päälle, pita nautitzeman kaiken sisälle »tulon, kuin
siitä langemanpita, siihen asti kuin paasumma ma>
xetan; tehkön sen todistajain kantza, ja se seisokon,
josta he kestenäns sopimat. Jos se omaisus on sen-
kaldainen, että st taitan perikundaan l«nastetcaa;
ja se jolla lunastus'olceus on, rahco lunastaa lainan
andajan ulos; olkon hänellä siihen walda, ja pitä-
kön han lainan ottajalle ne ehdot, jotka pantti-kir-
jasa määrätyt owat. Jos lainan andaja ei ole muu-
toin cmekia saanut, kuin että hanen lainan edestäpitanautitzemankaswoa kuusi sadalda; olkon myös
perindö^lunastajalla waldahänen ulos lunastaa. Jos
lainan-ottaja ei ole anekia andanut panttiin; niinei
pidäperindö-lunastaialla oleman oikeutta lunastami-seen, niin kauwoin kuin se elä, joka lainan otti.

8. §. Se jolla toisen miehen kalu panttina on,
ei mahda sttä pahenda, esi pantin panian tahtoawastoin tehdä sen päälle muuta kulutusta,, kuin
pantti carwitze.

9. §. Jos joku on pannut maans pamixi, wissi-
xi ajaxi, ja kuole ennen kuin sama aika kulunut
on; niin olkon perillisillä woima, hänen kuolemans
jälken lunastaa sen maan jalsens, nautitkon kuiccn?
gin pantin ottaja, laillisen lähdendö-pamän.

E is. LUy



tNaan Raari. ic>. il.K.uku.66
10. Luku.

Siitä, jolla on rvalda myydä, waihcrra, eli
panttxi panna, toisen miehen maan, huo-nen ja tontin.

/Ai kenelläkän pidä walda oleman myyda, wai-
hettaa, eli pamixi panna toisen miehen maa-

ta, huonetta eli tonttia, ellei hänellä siihen ole sen
toisen awoinda kirjaa ja täyttä waldaa. Jos toi-
sin tapahtu; olkon mitätöin, ehkä kuulmuxet ja
seisomus siihen tullut olis: wetäkön myös se joka
sen tehnyt on, neljäkymmenda talaria sakkoa, ja
palkitkon wahingon.

2. §. Ei pidä myös tuomittaman jongun miehen
maan ylitze, elihänen maatansa takawaarikkoonpan-
daman, ellei isända ole laillisesti oikeuteen haastettu,
eli itze wastamasa, eli hänen wissi asiamajajans.

11. Luku.
Randesta maan-saannosa, ja taupan.wastamiststa.

i. §.
s^os joku osta maan, huonen eli tontin, ja siitä
<^1 kaupasta riita syndy; niin andakon ostaja myy-
jän haastelkaa oikeuteen. Jos se kauppa taitan war,
jettaa; niin seisokon st wahwana: waan jos ei tai-
ta; min maxakon myyjä mitä hän ylöskandanut
on, ja palkitkon kaiken wahingon, kuin ostajalle
sen kautta tapahtunut on: maxakon myös st joka
maan woitta, kaiken sen päälle tehdyn tarpellisen
ja hyödyllisen parannuren.

2. §. Jos st joka myynyt on, ei ole ylöskan-
danut täyttä rahaa, ehkä hän kauppakirjasa on
tunnustanut, että hän kaupan hinnan täyteen saa<nm onz olkon nakumetM edustans siinä kuinmyy-

Ty



Maan Rakri. il. K.uku. 67
N) on, muiden ostajan welkamiestcn edellä, siihen
asti kuin laillinen seisomus päälle tulee. Jos eihän
ennen Mä ole oikeutians sisäile-kirjoittanm; älkön
naucitko parembata oikeutta, kuin ne muutkan.

3. §. Jos saamamiehia taita usiambia olla,
jotka toinen toiseldans saanet owat; johdattakon
kukin miehellens laillisesti, jast wetäkönsakkoa kuusitalaria, joka ei woi kauppa wastata. Jos kaupan
wastajallaonkantza-perillisiä, jotka hän kaupan wa-
siamiseen kantzans sitoa tahto; niin pua hänen itze
heille tygösanoman. Jos ostajalda puuttu ensimmai-
ftn kaupan wastajan tykönä; min olkon hänellä
waida mennä toisen ja kolmannen tygö, eli edem-
ma, kuitengin iarjestypesä toinen loisens perästä.

4. §. Jos ft maa mene pois, jonga joku toista
maata wastan waihetuxen kautta saanut on; astu-
kon hänmaallens jällen, niin kauwoin kuin se on hä-
nen kädesäns, jonga kansia hän waihetti, elihänen
perillistens. Jos sama maa on wastuutiftn waihe-
tuxen, oston, pantin, eli lahjan, eli laillisen ulos-
mittauxen kautta welan edestä, toisen miehen käteen
tullut, ja sen päälle on kuulutuxet ja sisälwkirjoi-
tus tapahtunut; niin ei pidä hänellä sitte oleman
walda sen päälle vuhua, waan etzikönmiestans jol^
da hcki sai, niinkuin hän parhain taita.

5. §. Jos oikia saamamics kuollut on, niin
pita perillisten kaupan wastamistn edestä stisoman,
ellei he perindötä laillisesti tyköäns pois sanonet ote/
eli pois sanoa tahdo, ja ei sakoteta.

6. §. Jos joku waihma, eli myypimaata, huo-
netta eli tonttia, ja ei tahdo kauppaa wastata; niin
tehkön selkiästi sen ehdon, siinä kirjasa, jongakaut-
ta hän saman maan, huonen eli tomin pois anda.

7.§. Jos maan^riita syndy kplänmiesten walil-
le rajoista ja kiwipyykeista, eli muista afuimilamE 2 mää-
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nmarista; niin warjelkon ostaja rajojans, niinkuin
-;än parhain woi ja taita: Olkon myös kaupan-
wastaja welkapaä, andaman ostajan saada ne tie-
dot ja todistuxct, kuin hänen huomasans löytywät.
Joshan ne pidättä, ja hän siihen sidotan; täyttä-
kön wahingon arwiomiesten sanan jälken.

12. Luku.
Rajoista ja kiwipxyteistä, niin myös muista

asuin tilan määristä, kyläin wälillä.
i. §,

A?al'at ja pyykit kyläin walillä pitä pandaman
«^s wiiden kiwen kantza, neljä ulkopuolelle/ ja yri
sydän 'kiwi keffelle; sen pitä oleman puolen toista
kyynärätä maan päällä, ja yhden kyynärän maan
alla, ne muut kolme korteria, kaikki kiwillä alda
ja ymbärildä ladotut. Ne pitä myös oleman yli
miehen kannatusta, ja kulmillans osottaman piirun,
kusta raja juore, ja kuhunga hänen menemän pitä.
Ei mahda raja juosta sydän kiwen päälle awoimen
päädyn kautta, waansen kulman päälle, ylitze yhden
niistä kiwistä kuin ymbäri owat, sielda kuin sauwa-
laita tule. Sydan-kiwen alle pannan wahwapaasi,
johongaHakalan sama ilman piirto/ kuin sydän^ki-
wi osottaa, joko laita juoxe suoraan eli polween.
Jos ei laaka kiwe löytä; niin pandakon kiwisiidasen siaan, joka oikian rajan laidan osotta. Jos
maa on notko, niin pandakon paasi puulawon
päälle. Jos rajakiwel wuorelle pannan; niin ha-
kattakon illnan piirto siihen.

2. §. Jos usiamman kylän tiluxet juoxewat yh-
teen, ;a seisahtawat yhden pyykin päälle; laimta-
kon sydän -kiwi kulmillans sen jälken seisoman,
niinettäkukin kulma wafta asuin tiluistans kohtaan.
Joka wiiMwisen pyykin tygö, pitä yri ulko-mae

kaja
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kaja pandaman kohca sen lähelle, siihen josta laica
uloskäypi, ja korkiammari kymmenen kyynärää siitä,
jasen jälkenosottajat eli johdattajat lähimmäiseen roii-
sikiwlsecn pyykkiin asti, kmnbikin osottaja ei cdem-
ma toiftstans, kuin että huuto yhdestä toiseen kuulu.

3. §. Jos kylät riitelewät eroituxesta walilläns,
kelwatkon ne rajat ja pyykit, jotka wanhuudestaol-
let eli tuomiolla wahwistemr owae. Jos ei rajoja
ja kiwi-pyykeja löydy; niin kelwollisiri luettakon
wanhoja airoja, muoria, ja muinaisia kiwiraunioi-
ta, ojia, häkkejä, elimuita merkkejä, jos ne wan-
huudesta laillisna eroituxena pidetyt owat. Jos M
-ki, järwi eli salmi makawät kyläin walillä; ne
mahtawat myös asuina tilusten määrät olla, jos ei
rajat ja kiwi pyykit sicä wastan ole.

4. §. Jos joki, järwi, eli salmi, on pitkin-päin
kyläin walillä; olkon molemmilla puoli sinä. Jossaari makaa kestellä järwee eli jokee; olkon sinua
laki. Jos se makaa toista maata lahembäna; ol-
kon sen saari jonga wesi on, rajan iuoxun jakylän
eroicuxen jälken. Irtain luoto olkon hänen, joka
sen maahans kiinittä. Jos järwi eli yxi osa siitä
taidais niituxi maatua; olkon kullakin sen werca
niittua eli maata, kuin hänellä weden ylitze on wal>
da ollut. Jos kyla makaa suurten wetten päasa eli
siwusa; olkon hänellä wcttä ja saarta hänen raians
juorllli ja asuin-tilurens jälken. Joka ylimuistoisia
sta ajoista on naulinnut ulko« saaria, ka!a-wesiä,
eli kala-luotoja; mahra sen oikeuden hammendämä-
tä pitä. Kruunun waylastä mmsa ja wirroisa,
eroitetan Rakenlius Kaaresa.

5. §. Jos kylän tiluret ulottumat läänein, kik-
lakundain ja pitäitten eroitusten ylitze; olkon se
seisowainen, jos rajoja ja kiwi-pyykeja, eli muita
perustukia siihen löytän.

E 3 6.§.
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6. §. Jos metzisä eli lauumisa ja awoimisa
syöttömaisa kyläin walilla, ei löydy rajoja ja ki-
wi-pyykeja, elimuita eroiturisa; niin olkon jokaisel-
la siinä osans, äyrin ja aurcon jälken. Jos usiam-
bi kylä makaa yhden raja-juorun sisällä, ja ne ei
yle keffenans eroitetm; olkon sama laki. Autio«
kpta nautitkon saman oikeuden / kuin rakettu kyla.

7. §. Kylänmiesten pita joka puolelda rajas
juoxun ylöskayman, wähimmaxikin joka kolmas
wuosi että se eroitus merkkeins puolesta aina sel-
kiana pioetän.

13. Luku.
Ruinna se ranyaistaman picä, jota rajoja liikut-

ta, ylosrepi, el t toisen päälle siirrä.
1. §.

/M kengän mahda asuin«tilain rajoja ylösotta,
elimaahan panna, muu kuin kihlakunnan Tuos

mari muutamain Lama miesten kantza, kosta kaik«
ki maan isännät siihen kuhmut, ja siitä suostunet
omat; kihlakunnan Tuomari andakon sen päälle to-
disturm, ja kirjottakon sen kihlakunnan tuomio-
kirjaan. Tontin rajat ja kulku-tien rajat, mahta-
wat kylänmiehee itze panna, jos kaikki, joillakyläsä
walda on, siihen stlostuwat. Jos ei he sowi; niiu
pitä heidän Karajaän menemän ja tuomion otta-
man. Tontin ja tien rajari mahta yhdesä kiwesg
kyllä olla,

2. §. Jos joku täysikäinen ylosotta, muutta
eli poishmtH pyykkiä ja raja-kiwiä, eli muita
eroitusmierkkia,. pahanelkisydesta eli itzewaldaisude-M; olkon kahdenkymmenen talarin sakon alainen.
Jos lapsi« ikäinen sen teke; kuritettakon sentäh-
den wanhemmilda eli isännalda, jongun Kruunun-
yalmljan läsnä olleft,

3.§.
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3. §. Jos se joka täys-ikainen on, repi, siirtä,

eli wäända rajoja ja kiwipyykke/ä eli eroitusier-
keja, eli pane maahan toisia, wihan ja wainon
puolesta, sekoittarens silla toisen rajan juorua; we-
takön sakkoa neljäkymmendä talaria, ja olkon kun-
niaeans paitzi.

4. §. Sama laki olkon siitä/ joka toisen, nuo-
remman eli wanhemman, on kästenyt, waatinm,
ylipuhunut eli haukmellm, senkaldaista työtä teke-
mään, eli sitä on edesauttanut, eli samasa neu-
wosa ollut.

14. Luku.
Maanriidasta, ja laillisesta katzelemuktst^

s^os maan omistajat riitelewät tiluxista ja asuin-
siam rajoista; niin mahtawat he suostua mää-

rarysta paiwästä, ja pitää omistus-katzelmusta. Jos
ci he sowi; niin etziköt Tuomaria, ja nayttäköt tie-
tons Käräjasä. Jos riita ei taida katketa ilman
katzelmusta, niin tuomitkon Oikeus kihlakunnan
katzelmureen: Sen pitä kihlakunnan Tuomarin
Lauta'Miesten kantza pitämän, ja siellä katzelmus-
tuomion heidän walilläns julistaman.

2. §. Katzelmus pitä pidettamän Walpurin ja
Pyhälwmiesten päiwän walilla. Jos maanpaikka
niin sopimatoin on, ettei sillä wuoden-ajalla taita
sinne päästä, eli jos he jokainen puoleldans niin
sopimat; niin mahta katzelmus muulla ajalla ta-
pahtua, kosta maa paljas on.

3- §. Joka ei tahdo ftnkaldaiseen kakelnms-
tuomioon tycyä;pangon wedonensimmäisen Lagman-
nin Käräjäu ala, kuin OikeudenkäymisenKaaresasanotan, ja tuonurkon Lagmannin Oikeus katzel-mureen, jos niin tarpellisexi löytän. Lsgmannin

4 katzel.



katzelmus pita pidectaman lähimmäisten Lautanne-
sten kantza toisesta kihlakunnasta, ja siitä katzel-
mus^uomiota wastan ci mahda kengän wetoapar-
ma: waan etzikön Kuningan tykönä Riddari katze-lemusta, kolmen kuukauden sisällä, kuin Oikeuden-
käymisenKaaresa sanotan, ja pangon takauxen kai-
ken kulutuxen ja wahingon edestä.

4. H. Katzelmus pita tapahtuman päälle-kan<
dajan kulutuxella: mutta seisahta sen päälle, jon-
ga Tuomari asian lopulla siihen welkapääri löytä.

5. §. Jos kihlakundain wälillä riita on; etzi-
kön he Howrätista ulko<kihlakunnan Tuomaria ja
Lautamiehiä. Jos se on Läänein cli maakundain
wälillä; andakon Kaffynhaldia sen Kuningalle tie-
tä, joka astcea sen, kuin sen ylitze tuomita mahta.

15. Luku.
ylimuistoisesta nautinnosta.

1. §<
nautindo on se, kosta joku joja-

kiindiäsä tawarasa eli oikeudesa, niin kau-
wan aika, päallepuhumata ja hämmcndamätä on
istunut, sitä wiljellyt ja nautinnut, ettei yrikän
muista, eli todesta puheesta tiedä, kuinga hänen esi-
isäus, eli saama^miehens, siihen ensin tullet owat<

2. §. Senkaldainen naucindo ei auta yhdesa
kylasä ja sarka>jaosa, eli sen pellosa, niitusa, jars
wisä, metzasä ja maasa, jaetuisa eli jakamattomia
sa: waan nautitkon kukin osans äyrin ja aurtoan,
kyynärän eli tango-lugun jälken, eli niinkuin ku-
sakin maanpaikasa tawallinen on.

3. §. Ylimuistoinen nautindo ei mahda kelwa-
ta awoimesa metzasä ja maasa, kyläin wälillä,
waan rajat ja kiwipyykit, eli muut asuinsiain eroi-
tuxet. Jos jollakin on ulkokyläinen maankappale,

eli

tNaan Raari. 14. 15. K.«ktt.72



Maan Raari. 15. 16.
73

eli omasa kylasa erinäinen maantilkka, pellosa,
niitusa, mehäsa eli kedosa, jotka rajoilla ja kiwi-
pyykeillä, eli aidoilla ja wartiolla piiritetyt owat,
eli mylly ja myllywsia, eli muita wesi-rakennuxia,
eli luotoja ja saareja; siinä mahta ylimuistoinen
nautindo kelwata.

4.§. Jos joku sano hänellänsa olewan ylimui-
stoisen nautinnon, jota wastan riidellan; niinosot-
takon wanhoilla ja lakiwahwoilZa kirjoilla ja raa-
matuilla, eli nstottawain miesten kautta, jotka
maanpaikan laidat hywin tietäwac, ja walans paal-
le todista tauawat, emi he itze tiedä, eikä muil-
da ole kuulleet, toisin kostan ollen. Jos ei hän si-
tä woi; niin olkon se namindo woimaa ja waiku-
tllsta paitzi.

16. Luku.
pestistä, wuorolle panemisesta ja orramisesta,

niin myös lahdendöpiliwästä.
1. §.

f^os maan-isandä tahto talons lampuodille ulos-
«^ wuoroca^ min sopikot wuorosta, pidemmaxi eli
lyhemmaxi ajari.

2. §. loka otta talon wuorolle etin-ajari; nau-
titkon sen wuoron hywaxens,niinkauwan kuin hän
elä ja mara maan weron, eli muun wuotisenulos-
tegon ja rasituren, ja ruokko huonet, pellon janii-
tut, Lain ja Rakennus Kaaren jalken. Waimo
nautitkon sen myös hänen jalkens, niin kauwain
kuin hän lestena on. Jos hän mene toisten nai-
miseen; olkon wuoro rikottu, ja maan-isännällä
walda kartanons wuorota kenelle hän tahto: kui-
tengin ylössanottakon lampuodi oikialla ajalla, ja
nautitkon laillisen lahdendö-paiwan.

3-§.E 5



3. § Jos wuoro on wisseiri wuosip «hty; niin
alkon olko kelläkän walda lampuodin, hänen wai-moans eli lapsians, ulossanoa, niin kauwain kuin
wuoron määrä päälle^stiso. Jos st mies kuole, jo-
ka wuorolle pani, eli otti; seisokon yhtä hywm
wuoron määrä lesselle ja lapsille, siihen asti kuin
st päätetty on: sitten walliikon maan-isanda itz^maans ylitze, kuin sanottu on.

4. §. Jos lamvuodi istu kolme wuotta paikal-
lans, ja e: rakenna Lain jälken, wetäkön sakkoa,
ja palkitkon kaiken wahingon, niinkuin Rakennus
Kaaresa eroitetan. Olkon myös maan-isännällä
walda, ensimmaisna lahdendö^paiwana hänen siitä
pois ajaa.

5. §. Jos lampuodi tahto maasta ja sen wiljele-
misesta itzens plössanoa, eli maan-isända lampuo-
din; tehkön sen kahden wieran miehen kansia, ennen
Tuomahan paiwaa, wuotta ennenkuin wuoronmää-
rä loppu, ja istukon sitten lampuodi fturawaisen
wuoden paikallans, ja toisen päälle, siihen neljän-
deen päiwaän asti toistakymmenda Maalis kuusa:
andakon kuuengin Kynttilän päiwasta puolen huo-
neita hänelle sijalle-astuarens, joka jälken tule. Nii<
sä maanpaikoisa, kuin toisin menetetään ylössano-
misen japoislahdennön kantza, ojendakon kukin itzens
totutun tawan jälken.

6. §. Ei mahda lampuodi maata ylössanoa niin-
kauwan kuin wuoron mäara paälle-seiso, ellei hän
toista asujaa toimita, joholMmaan-ifända kohtuu-
den jälken taita tytyä. Jos lampuodi istu paikal-
lans lahdendöpaiwanylitze, ja ei ole laillisesti ylös-
sanonut, seisokon kaikkein sen wuoden ulosttkoin
edestä. Jos joku pane eli oem wuorolle maica ja
kartanoita walipuhetttn kanha; ojendakon kumbi-

kin
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kin itzens stn Men kuin heidän wälillans päätev
ty on.

7- §. Jos lampuodi poiskarkaa ennen määrät-
tyä aikaa, ja maan-isända tapaahänen tiellä, pois^menosa; olkon walda tuoda hänen takaisin, jakaik-
ki mitä hän myötäns wie. Jos lampuodi on muul>
le paikalle asettanut itzens oleman; niin turwatkon
maan^isanda siitä Kaffynhaldiaan, ja sakotettakon
lampuodi, laittoman lahdennön tähden, kymmeneen
talariin, maan^isannän yxin omaxi, eli sen, jolla
maan-isannän oikeus on; ja kaikki ne, jotka olitauuamasa lampuodia lähtemän, olkon kumbikin
wiiden talarin sakon alaiset.

8. §. Jos lampuodi asetta itzens wastuveen, ja
hän saa wahingon, eli ne jotkahända warjella tah-doit; olkon kaikki ulitätöin. Jos hän tapetan, eli
joku heistä; sakotettakon kuin Pahamegon Kaare-sa eroitttan. Jos maannsända saa, joka perään
tulee, eli ne jotka hänen kanhans owat, jongun
wahingon,haawan, mustaneman eli weri-naarman;
olkon sen kaiken päälle kaxikertainen sakko. Jos
siinä tappo tule: olkon rangaistus, kuin Kuningan
walan rikoxesta säätty on.

9. §. Kosta joku aution maan ylösotta; niinpl«
ta isännän andaman lampuodille kirjan sen wapau-
den päälle,kuin hänen stn edestä uamiheman pitä;
jaolkon lampuodin welwollisusraketa, ojaakaimaa,
aidata, ja maan niin ruokota, etta wero siitä ulos-
käydä taita, kosta wapaus wuodet loppumat.

10. §. Kaupungisa on oikia lähdendö-päimä, ke-
wällä,«wiimeinen päimä Maalis kuusa, ja syrylla
viimeinen Syys kuusa; mutta muoromisen määrä
01l st, josta molemmat yhteen sopimat.

'I. §
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n. §. Joka wuoroo itzellens karcanon eli huo-
nm kaupungisa, ja ei tahdo sitte niitä pitä; wa-
statkon kuitengin huonen wuoron edestä, wuoromi-sen määrään asti: olkon hänellä kummingin wal-
da, panna toisen yhtä hywän maiamiehen siaans.
Jos hän Tuomarin edesä taita laillisen esteen osot-
ta; niinmaxakon wuoron ensimmäiseen lähdendö-päi-
wäan asti, ja olkon sitte wapa.

i2>§. Jos isanva lupaa huonen kattaa, ja hy>
tvin ruokota ja parata, ehkä mikä huone se olla
mahdais, ja ei sttä tee; niin raketkon majamies it-se, sitte kuin hän kahden todistajan kansia on sen
hänelle tygösanonuc, ja wahendäkön wuorosta niin
paljon, kuin hän osotta sen maranen, eli wieratmie-
het koettelewac stn marawan. Jos majamies tur-
mele huonen eli kartanon, eli mitan siitä, kuinhä-
nelle- ylöskirjoimrcn kansia kateen annettu on; Ma-
xakon wahmgon.

13. §. Jos isända tahtoo huonens elikartanons
itze pitä, eli muille wuorota; kosta määrä paiwä
kulunut on: eli jos majamies ei tahdo edemma ta«
losa olla; niin sanokon he toinen toistllens kahden
wieran miehen kansia, kahta kuukautta.ennenmää-
rä^päiwää. Jos jombikumbi sen laimin lyö; sei>
sokon wuoromifen määrä ensimmäiseen lähdendö-
pairoaän asti.

14. §. Jos ei majamies mara wuoroa sillä a-
jalla kuin puhuttu on, eli jos hän pitä edesäns lu-
watoinda ja irstasta elandoa, että huone siitä pa-
haanhuutoon Homu: olkon isännällä waldahänen koh-
ta ulossanoa, ia olkon hän kuitengin welkapää, ma-
Mmaan wuoron ensimmäiseen lähdendö^päiwäänasti.

15. §. "Jos jokumyy pois talon maalla, eli huo-
len ja tontinKaupungisa; niin rikko kauppa wuo-
"romisen määrän, jaolkon ostajalla walda, lampuo-

din
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"dinjawuoromiehen olkialla ajalla ulossanoa: lstu«
"kon kuitengin paikallans ensimmäisten lähdendö-pai-
"waan asti. Jos isändä jouduis hnonettomaxi, ja
"tarwitzismaans maalla, eli huonensKaupungisa ir-
"se nautita; olkon ylössanomisesta ja lähvendö päi-
västä sama Laki. Naisa tapauri a a! neran lampuo-
"dille niin paljo pestistä takaisin, kuin palkitze sen a>
"^n joka wuoromisen määrästä pnrsrn, ja täyte-
hän hänelle osorettawa wahingo. Elin-ajan wuoro
"maalla ei mahda rikolta,waan kaykän sen kantza
"kuin ennen sanottu on".

16. §. Jos joku pane wuovolle talon maalla,
eli huonen ja kartanon Kaupungisa, kahdelle; pi«
täkön se joka ensin wuorolle otti, ja ifända maxa-
konsakkoakuudennenosan ensimmäisen wuodenmaan-
werosta eli wuorosta, ja toimittakon toiselle niin hy»
wän tilan jallens, eli palkitkon hänelle wahingon.

17. Luku.
Werosta ja wero,päiwästä maalla, ja huonen-

wuorosta kaupunglsa.
1. §-

H">ikia weropaiwa on Tuomahan päiwa ennen
Joulua; silloin pitä talonpojan, ehkä millä

maalla hän asu, weron ulos andaman.
2. §. Kuin riita syndy, jos wero on maxetm;

vsottakon sen lampuodi kulttikirjalla eli todistailla.
Jos ei hän sitä woi; andakon weron ulos.

3- §- Jos talonpoika kuole, ja hänellä on weroa
eli uloscekoja maxamata; niin mucuan ne ulos en-
nen kuin perindö jaetan. Jos hän on welan alai-
nen, ja hänen tawaransa pitä ulosmittaurenala kaye
män; niin olkon saman wuoden wcrolla aina pa-
rembi oikeus, kuin muulla welalla. Jos wero on

waM
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maramata kolmen wuoden edestä, ja se, jonga sen
saada tule, ofotta, ettei hän sitä ole ennen taitanut
saada; niin namickon saman oikeuden ja edun Jos
werousiamman wuoden edestä on maxamata, niin
ei pidä hänellä muma etua oleman, kuin tuomion
ja sisälle-kirjoituxen jälken. Olkon myös aina pe-
rindö-maapanttina kolmenwuodenweronedestä, kaik-
kein niiden edellä, jotka welkans owat andanec si«
sälle^kirjoitta, eli tuomiolla woiuanet.

4- §- Jos pcrindö-maa myydän, ja ostaja sen
päälle saapi laillisen kiinne^kirjan;niin älkön sillä,
jonga wero saada tule, olko mitanpuhumista maan
päälle, waan etzikön muuta talonpojan kalua.

5. §. Huonen wuoron kaupungisa maxakon ma-
jamies kahdexan paiwaä ennenkuin wuoromisen ai-
ka loppu, eli pica se laillisesti ulosehittämän, jo-
kaihella wuoron ajalla toinenroistns perästä; olkon
myös isännällä walda, plta majamiehen tawaran
tykönäns, siihen asti kuin hän welwoliisudens täyt-
tänyt on.

18. Luku.
Siitä, joka toiselda otca wäkiwollalla maata,
huonetta, mctzää, werrä cii rvesi ratennuxia.

f^oka wakiwallallaotta maata, huonetta, metzaa,
wettäeli wesurakennuria, silda, jonga kädesä ne

owat eli jollakulla pahalla teolla hänelle kelwotto-
maxi teke, ja tahto sen itzellens omista; maxakonjallens wahingon, ja wetäkön sakkoa hän, jakaik-
ki ne, jotka hänen kans;ans samasa teosa olit, kukin
ncljäkylnmendä talaria.

Ra-
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