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15. §. Kaikkein tule Oikeudelle arwon ja kum

nian osoccaa : ja semahden ei pidä kencngän, lails
lisen asianajajan siasa, salliman lapsi-ikäisen, pal-
kollistn, eli muun sopimattoman, andaa hänen kir-
jojans sisälle, eli suusanaiseen kuuldelemiseen lähet-tää. Iss joku sen ceke, wetäkön sakkoaKihlakun-
nan jaKamnarin>oikelldesa kan talaria, Lagmans
nm ja Raastupaoikeudesa wiisi talaria, Howräwsa kymmenen talaria.

16. §. Jos iokn otta puhuaxcns Oikeuden ede-
sä siinä aftasa, josa han eikä ole asian-omainen,eli
edlswastaja, cli wiran puolesta soweljas paallekan-
damaan ja etzimäan, eli Lain jälken siihen lupaasacmm; wctakönsakkoa Kihlakunnan )a Kamnärim
oikeudesa kolme talaria, Lagmannin ja Raastupa-
oikeudesa wiisi talaria, Howrätisä kymmenen cala«
ria, eli enamman, sen jallun kuin asia on. Josse capahru K^mingan Kastynhaldian tykönä, wetä-
kön sakkoa wiisi talaria; hänelle yrmans: täyttä?
kön myös näisa tiloisa kaiken wahingon.

16. Luku.
Kaikkinaisista wssstoinkaänneistä Oikeudenkäymis

sesä; mm myös ylöslykkäyxcstä.
I. §.

§^Yt tule wastaja Oikeudeneteen,mutta sano, et»
ta asia ei tule sen Tuomio-istuimen ala, koe-

telkon sen Tuomari, ja andakon päätöxens stu ylitze.
Jos jombikumbi riitaweliistä ei tydy siihen, ilmoit-
lakon sen kobta Oikeudelle, eli wiimcisexi, ennen
kuin seuvawainen pä'wä edeskulunue on, japangon
sitten walim>'ens Howrätnin, puolen sen ajan susalla,, kuin laillisesti wevomisa asioida, Lagmannin
ja Naasmpa-olkeudesta, eteenkirjoittttu on: olkon

myös
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myös Tuomari welkapaä, kiM tta!naan päälöxcn
päälle, minä paiwanä, ennen kello kaxicoistakym-
mendä, se tapahtuman pitä. Jos se nukkeroitze-
mainen laiminlyö jotain siitä kuin nyt sanottu on,
niin eipidä hänellä enambätä puhetta siinä asiasa
oleman, ja koffa pää-asiasa tuomuan; wetäkän han
sakkoa karikymmenda calaria, eli enamman, jos
se koetellan, että hän sen esteen on tehnyt aikomm
Ma, sen kauna asiata wiiwyttarens.

2. §. Jos hän wallcuxens Howramin oikjaZla
ajalla sisälle anda; pangon Howrätti riita-weljen
etem wissin päiwän, jona hänen uhka-sakon haa-
stolla, wastaman pitä, sen jalken kuin hän on läs-
nä eli kaukana olewainen: waatikonmyös Tuoma-,
rin selilyxen sisälle, jos sitä carwitan. Sitten ruo-
mitkon Howrätti sen ylitze ilman ylöslykkämistä:
ja se joka perattömästi kandanut on, wetäkön sak-
koa kolmekymmenda talaria, eli enämmän, sen jal-
ken kuin asia on. Ei mahda siinä paätöxesa Ku-
ningan tykönä muutosta etzittää. Jos joku teke tä>
män käänden Howräma wastan niisä asioisa. jot-
ka sinne kohdastans haastetan, eli siellä ylösotstan,
ilmoittakon se joka kadotti, nukkeroitzemisens ennen
kelloo karitoistakymmenVa kolmandena paiwäna, sen
lukemcna jona päätös langeis, ja pangon yhrahaa-
wa, sisälle, niin paljo rahaa kuin edespäin 30. Lu-gusa mäarätän: asertakon myös sitten täyden ta»
kauxenkulutuxen ja wabingon edestä, ja pangon wa-
luurens Kuningan cygö, puolen sen ajan sisällä
kuin samasa Lugusa sanotan.

3. H- Jos joku wastoin käändä, että usiam-
malla on osa asiasa, ja että heidän haastettaman
pitä, ja ynnä l>änen kantzans wastaman; käykön
sen kantza^famaUa tawalla, kuinnyt etesn-klrjoitet?
tv on.

T 4.§.
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4. §. Jos joku eteen-kaända jota:n nmma kuin
nyt sanottu oly joko st on Tuomartta, eli rmawelien
personata mastan, eli ettei han tahdo andaa itzians
riitaan hanen kantzans, eli todistaita mastan, eli
mitä tahtons muutoin eteen wäännetään, taikka en-
nen, eli myös sitten kuin hän on rumennut asiasa
wastaman; andakon Tuomari paärörcns sen ylitze
erittäin, jos asia sitä waatii;ja joko se pää>asiatasuo, eli ei, puäkön han yhtä hywin päälle pää-
asian kantza, kohta sen jalken, ehkä jombikumdi
riita^meljista nukkeroitzemiftns stlirtä, stn ajan suMa, kuin 1. ja 2. §§. saätty on. Ei mahda P!i>
tuomari mastan-otta malituria harhailemisten ylit-
se itze Oikeudenkäymistsä, ennen kuin Ala-tuomari
paa^asiasa tuominnut on. Jos se joka kadotti, etzi
korkiambaa Oikeutta paa^astasa, niin olkon hänellä
walda, walituxens niisa tiloisa kuin sanottu on,
yhtä haama edesmieda.

5. §. Kaikki mastoin kaannet pita Oikeudenkay>
misen alusa, yhdellä kerralla edesannettaman, ko-
sta ne omat senkaldaiser, että se tapahtua taita.
Jos joku löytän niitä tykönens pidättänen, esta-xens asian päätöstä; metakön sakkoa kymmenen,
kaxikymmenda, kolmekymmendä ralaria, eli enam-
män, sen jälken kuin asia on.

6. §. Jos jombikumbi rma-meli etsii ylsslykka-
mistä asiasa, semähden ma hän usiammat todistu-
Xer toimitta tahto, elimuun syyn tähden: ja Tuo-
mari löytä syytä siihen ylöslykkamiseen oleman;
niin pangon hänen eteens määrätyn ajan, taikka
uhkasakon haastolla, taikka että asia sittengin pää-
tettämän pitä, kaikki sen jalken, kuin asian-haarat
sitä waatiwae. Sen ylöslykkamisen ylitze ei mah-
da kengän walitta, jos ei niin ole, eitä hän luule
taitawans osotta, että asia ainoastans stn kautta

il'
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ilman tarwttta wiiwycetän; etzikön silloin muuto-
sta Howrätija.

17. Luku.
Laillisista todistuMa kaittinoisisa asioisa.

l. §,
i^os joku edespane kirjallisia todisturia, niillä

wahwistaxens puheltans; kouelkon Tuomari
wisusti niiden laidan ja wakuuden, niinmyös mi-
kä toden puoli ja waikmus niillä on asiasa.

2. §. Jos joku nojaa itzens niihin kirjoin kum
kauppaja osto«menoisa pidetyt owar, ja ne löy^
tän sisallens pitäwan stkä niitä welari annettu,et-
tä mitä marettu on, päiwan ja wuoden kcmtza,
kosta st tapahtunut on, ilman yhtäkän muutosta;
ja riita-weli ei woi osorta niisä wikaa, eli että ei
kaikki ole oikein ylöskirjoitettu, eli senkaldaisia
asianchaaroxa, jotka kirjan eli personan epäluulon
alaiseri tekemät; käykön se täydestä todisturesta,
kosta se, kumkirjan pitänyt, eli pitää andanuc on,
sen walallans wahwista.

3. §. Joka puhens todistajalla wahwistaa tah-
to; ottakon sen itze kantzans, eli andakon sen lail-
lisesti Oikeuteen haastettaa: Jos joku nimittää usi-
ambita todlstaita, samasa asiasa; ne mahtawat yh-
den haaston kautta Lakiin kästmää, jos st sowcl-
jasti tapahtua taitaa. Todistaja mahta myöskor-
kiammasa Oikeudesa kuulduri tulla,waikka ei hän-
da alhaisemmasa nimitetty ole. Jos todistaja ei tu-
le, joka haastettu on; wetäkönsakkoa Kihlakunnan
ja Kamnarin oikeudesa yhden talarin, Lagmannin
ja Raastupa

-
oikeudesa kolme talaria / Howrätisawiisi talaria: ja panqon sitten Oikeus wissin päi-

wan, ja uhkasakon ececn. Jos ei todistaja fittm.-
gan tule; ppytäkön Oikeus maalla Kuningan Ka-
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siynhaldiata cli sitä Kruunun palweljaea, joka^
kin on, toimittamaan todistajaa eteen: Kaupungi-
sa vlkon Tuomarilla itzellä walda siihen.

4. §. Jos joku tosistaia on kaukana, cli ci tai-
da muun laillisen esteen tähden rulla sen Tuomio-
istuimen tygö, kusa se nimitetty ja hywaxi tuttuvn; niin pita hänen molembain riita

-
weljein, cli

heidän asian ajajains läsnä ollesa, kuultaman likiln-
maisen Oikeuden edesä, siellä kusa kan olestele, kam
pungisa cli maalla, niinkuin se pikaisemmasti ta-
pahtua taita. Jos todistaja on sairas; niinkuut-
takon kotona.

5. §. Ei ma^a kukan joka todistajaxi nimite>
tan, estellä itzens todistamasta: jos hän sen teke;
olkon Tuomarilla walda waana händä siihen uh-
kasakon kautta, cli! wangiudella, jos ci hän woi
sakkoa wetä. Se joka todistajan nimittänyt on,
maxakon hänelle hänen matkakulmurens ja ylöspi-
tamisens, hänen arwons jälken. Jos ci he siitä so-
wi; msatkon Tuomari heidän walilläns, niinkuin
kohtulliseri koetellan.

6. §. Jos riica-weli tahto estää sen, joka to-
distajaxi nimitetty on; koetelkon Tuomari, jos st
este on laillinen, ja andakon päätöxens sen ylitze.

7. §. Eimahda se todistaa, joka walapactoinen,
waldakunnastaulossuljettawaxi, kunniatcomaxi tuo-^
mitm, cli senkaldaisen rikoren edestä silloin edes-
annettu on: ci riita weli, ja julkinen wiha mies: ci
jarjetöin, cli se joka ci ole täyttänyt wiisitoista-
kymmenda ajastaikaa: ci tundemawin ja wieras,
ennen kuin hämn laitans tietä saadan: ci Christi-
töin,cli se, ioka on smkaldaisesta opista, etta hw
nellä on todistus walasta waära ja wahingollinen
luulo: ci oma perhe jaerinäiset palweljat, kosta he
palweluxesa owar, ellei niin ole, etta suuri rikos

on

2Y2 Vikendenkaymisen Raari. 17. H^uku.



VikeadenkZymisen Raar<. 17. H.uku. 293
on huoneen sisällä tapahtunut, ja muna ei ole läs-
nä ollur: ei rikoren asioisa se, kuin edesandaja on,
eli ne, jotka huudon silta uloslewittänet, eli muil-
da ainoastans sen kuullet owat: ei ne, jotka siinä
langoudesa, eli siinä heimolaisudesa jommankum-
man asian-omaisen kanha owat, kuin 13. Lugusa
1. §. esteistä Tuomaria wastau sanottu on, jokohe
kutzutan todistaman wastoin eli myöden; ja olkonsama laki,kusa ainoastans kihlaus tapahtunut on:
ei se, jolla itzetlä, elt jonga heimolaisilla, on osaasiasa, eli taitawac siira odotta hyödytystä, eli wa-
hingo/a: Ei mahda myös asian-ajaja todistaa sii-
tä, kuin hänen päamiehens hänelle sen Oikeuden-
käymlstn alla ustonut on: Jos se löytän, että hän
senrähoen on otettu asian-ajajaxi, ettei hän mah-
dat» todistaa; niin pitä hänen asian jättämän, ja
todistuxen kandaman.

8. §. Jos riita-weli soimaa sitä, joka todistaja-
xi kutzuttu on, siitä kuin hänen todistamisesta sul-
kea mahdais, ja hän kieldä sen: ja se joka esteen
teki, ei taida sitä kohta täyttää; niin pangon Tuo-
mari kaupungisa hänen eeeens wissin päiwan siihen.
Jos se tapahtuu maalla; kuultakon todistaja yhtä-
hywin walallisesti, kuoleman tapauxen tähden, ja
olkon riita-weljellä sittengin tilaa likimmäiften Kä-
rajaan, todistuxen estettä nayttäaxens toimittaa,
jos hän sitä waatii: ja lykäckön Tuomari ylös
asian päätöxen. Jos este silloin lailliseri löytän;
koetelkon Oikeus, mikä woima sen estetyn todistu-
xella olla mahta.

9. §. "Niisä asioiscr, jotka hengen päälle kay-
"wac, ja muija rastaisa rikoxisa, mahta Tuomari
"kuullella sitä kuin estetty on, ilman walata, kosta
"aihetta on, sen kautta saada walistusta asiaan:
"ei kuitengan wanhembim ja lapsia, awiopuolisou
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"ta,eli meljeriä ja sisaruria, toinen coistansmastan,
"ellei asia ole erinomaisesta painosta ja rastaudesta."

10. §. Waimo<ihminen, niin naitu,kuin nai-
matoin, mahta yhtähymin kuin mies todistusta kan-
daa: ja ei mahdeta heitä salawuoteuden, eli yh-
denkertaisen huoruuden tähden estmaa, kosta hesen edestä omat rangaistut, ja sitten elämans pa-
randanet.

11. §. Mahdit, ja ne, jotka Oikeuden,eli Ku-
ningan Kastynhaldian kastyä ia toimimxia käymät,
mahrawat itze malallisesti todistaa siitä kuin heillemisä tiloisa tapahtu, niin myös siitä mitä he toi-
mittanet owat, ellei muita todistaica ole.

12. §. Jos joku tarmitze itzellens todistajari ot-
taa Tuomarin; sitä ei mahda kielttää, ja pitäkön
Tuomari itzens silloin pois asiasta.

13. §- Jos oikeuden etzia ei ymmärrä niitä
esteitä edestuoda, joihin hänellä syy olla taita;
niin kysykön Tuomari itze sen perään,ennen kuin
»vala mahta tehtäa.

14. § Jos niin taidais tapahtua, että sekäpaalle-kandaja että wastaja sopiwat, andaa sen to-
distaa, jolla on hywä nimi, ehkä hän muutoin
estettawa olis; olkon kuitengin Tuomarilla walda
koetella, jos st tapahtua mahta.

15. §. Jos riita-weli etzi asiata sen kantza jo-
ka todistajaxi kutzuttu on, eli sen, jonga hän tietä
wastans nimitetyn olewan; eli teke hänelle jotain
liika sanalla eli työllä, siinä aikomuresa että teh-
dä hända sen kautta estettäwäri; olkon hän yhtä
hywin kelwollinen todistaniaan. Jos joku itze etzi
niin muodon malttaa sitä, ettei hän tulis asiasatodistaman; olkon sama laki.

16. §. Todistaittenpita mokmbain riita-weljein,
«li heidän astan-ajajains läsnä ollesa/ tämän ma-

lan /
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lan, pitäen kaoen kirjan päällä/ wannoman: Mi>
na ?>l. K.lupan ja wannon, Jumalan jahanen py-
hän Ewangeliumins kautta, että minä tasa asiasa
tahdon todistaa, ia tietä andaa kaikki, mitä
minulda kysytän, ja minä tiedän tapahtunen ja
toden olewan; niin etten minä, en ystäwyden, lan-
gouden, heimolaisuden, lahjain ja andimitten, pel-
won, wihan, eli wainon, hyödytyren eli wahin-
gon tähden, elimitä se olla mahdais,tahdo jotan sala-
taeli waiketa,kuin asian ja totuuden ylöswalistuxexi
tulla taita: murra kaiken sen kuin minulle siitä tiet-
tawa on, wilpittömasti minun tundoni päälle tun-
nustaa ja ilmoittaa; min totta minua Jumala aut-
takon, hengen ja sielun puolesta.

17. §. Jos seka paällekandaja etta wastaja
päastäwär todistajan walaa tekemestä; olkon myö-
den-annettu wala niin kiltti kuin tehtykin: mutta
raffaisa rikoxen asioisa, pitä todistajan walan te-
kemän.

18. §. Kosta wala tehty on; niin waroittakon
Tuomari todistajaa walapattoisudesta, ja neuwo-
kon hända wisusti siicä waarasta, kuin siinä on.
Jos joku waäraa todistusta kända; wetäkön sak-
koa neliäkymmendätalaria, waiwaisille yxinäns,ja
alkön ikänäns todistajaxi kelwatko. Joka lahjoilla,
lupaurilla,uhkamisella, eli muulla tawalla, on jon-
gun saattanut wäärin todistamaan; seisokon saman
rangaistuxen. Jos asia käy hengen, eli kunnian pääl-
le;siitä säatttän 60. Lugusa 1. §. Pahamegon Kaa-resa.

19. §. Jos joku leke muusa tilasa waarän wa-
lan, kosta Tuomari suullisesti tehtäwan eli kirjalli-
sen walan hänen päällens pannut on; wetäkön
myös sakkoa neljäkymmenda talaria, waiwaiftlle
yxinäns, ja olkon kunniatans paitzi.

L 4 20. §,



296

GikeuVenkäymisen Raam. 17 H,uku.

20. §. Paallekandajan todistajat picä ensistikuultaman, jos he läsnä omat, ja sitten wastajan:
Jos jombikumbi riita^weljistä pois on, ja ei oso-
la laillista estettä; niin mahta se, kuin läsnä on,
andaa kuuldaa hanen todistajans, joshän tahto, ja
Tnomari eilöydäheitä estmäwaxi. Jos todistajain
puhet owat pimiät eli toinen toistans wastan;niin
mahta Tuomari astuaa todistajat kuullcldawiri suu-
tasuxin, totuutta sen kautta edessaadarens: ja ol^
kon sitten silla rma-weljella todenpuoli, jolla par«
Hat todistajat owat, jotka kaikkein-selkiämmät pe-
rustuxet ja asianhaarat edestuowat. Jos molem-
min puolin owat yhcahywäc todistuxet ja todista-
jat; niin seisokot ne, jotka wastajan warjelewat:
slliä Tuomarin tule pikeinmin wapahtaa kuin lan-
gettaa.

21. §. Todistajat pitä erittäin kuulleldaman,
niin eccei kumbikan tiedä, mitä toinen todista. Ei
mahda riitatwell puhella ja kysymyxillä estää eli
sekoittaa todistajata, kosia hän todisturens teke: Jos
sitten tarwiean lawiammalda kysyä todistajaa jo-
stakusta asian

-
haarasta; olkon Tuomarilla siihen

walda: seisokon myös riitakumppaneille wapana,
Tuomarin kautta todistajalle edespanna niitä ky-
symyxiä, jotka asiaa oikein kostewat.

22. §. Jos niin tapahtua taidais, ma Tuoma-
ri pelkäis, todistajan pelwosta eli arwosta sitä koh-
tan, jota wastan hän todista, ei rohkenewan sel-
kiasti ulossanoa sitä kuin hän tietä toden olewan;
niin mahta se todistaja ensist yripuolisesti kuullet-
daa, niin että riita^weljet ei läsnä ole, ja lukekon
Tuomari sitten hänen todistuxens ylös heidän ede-
fans; ondakon myös todistajan wiela kuulleldaa
heidäil läsnä-ollesans, jos he sitä tahtowat.

23. §. Jos joku, jolla el wiela Oikeudenkaymi-
sta
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sta roiftn kantza ole, pyytä, että todistaja ijan,
sairau)cn, poislähdön, eli muun tapauxen tähden
kuullelda maina, totuuden wahwisturexi, jos edes-
päin tarwe tulls; ciedustakon Tuoluari, jos esteen
syilä on hcisä wastan: ellei sitä löydy, niin kuul-
klkon heitä, ja kysytän wisusti kaikesta kuin wali>
sturexi siihen asiaan tulla taita: ja stisokon sen tah-
dosa jota wvistus koffe, että sitten, koffa riita
yiöstule,hänen esteens jamuistuturens samoja todi-
staica ja heidän todistustans wastan edesruoda.

24. § Todistajain pitä todistaman siitä, kuin
he itze nähnee, eli asia<a kuullet owat, ja ei siitä
kuin be muiden puhm jälken tietämät,' paitzi nii-
sä tiloin, kosta walistusta ehitän siinä, kuin en-
nen pitkää aikaa tapahtunut on: koelelkon myös
silloin Tuomari kuinga ustottawa se on tainnut ol-
la, jolda todistaja sano stn kuullens.

25. §. Jos semmoiset todistajat edesmlewac,
jotka erittäin kukin itze edestäus ja ei yhtähaawa
jotain nähnet ja kuullet owat; niin nukikon Tuo-
mari, misä he yhtä pnäwät, taikka asian^haaroista
toinenro sestans eriäroac: ja koetelkon sitten, mikä
waikurus heidän todisturillans olla taita.

26. §. Kirjallisella todisturella ei pidä toden
puolda oleman, ellei riica-weljet molemmin puolin
pidä sitä wahwana, eli se tule walalla wahwiste-turi. Jos todistaja on todistuxesans huikendelewai-
nen, ehkä Oikeus anda hänelle tilaa, hywin itzians
ajatella, ja sano nyt yhtä nyt toista, nyt todistaniin olewan, nyt kieldä sen saman; sen ei pidä
kelpaman.

27. §. Jos todistaja jotain waiketen salaa, kuin
hän tietä walistuxexi asiaan tulewan, ja ei sitä
kohta Tuomarin waroituxenpäälle ilmoita; jos hänsitten, ennen kuin tuomio on asiasa langennut, tv«
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le asian-haaroista woltctuxi, etta se hänelle tiettä-
wa on, ja hän sitten wasta sen ilmoitta; wetakön
sakkoa karikymmcndä talaria, waiwaisille yxinans.

28. §. Todistaitten tunnustuxet pita Tuoma-
rin andaman wisusti ylöskirjoittaa, ja riua-weljein
kuuldcn ylöslukea, etta todistajat mahtawat itzensselittää, jos heidän sanans ja mielens oikein käsi-
tetyt owat, ja wietäkönst siinä siwusa sisälle. Jos
todistaja sitten muista jotain enämmän, ennenkuin
astasa tuomittu on; tehkön sen kohta tiettawaxi
Oikeudelle.

29. §. Kaxi todistajaa owat täysi todistus,sii-
nä kuin he yhtä pitämät. <M todistaja itze asia-
sta, ei mahda käydä ellämmasta kuin puolesta to-
distuxesta: ja silloin pitä sen, jonga päälle kanne-
tan, walalla itzens puhdistaman. Ellei hän ole senlaitainen, että se hänelle myöden annettaa taitan;
niin ei mahda hgndä asiaan langetettaa.

30. §. Kusa ilmeinen, ja toden muotoisten tie»
toin päälle perustettu mainio, eli muut sitowaistt
asian-haarat ja aihet owat sitä wastan jonga päälle
kannetan, mahta myös Tuomari puhdistus-walan
päällepanna. Mutta ei mahda st muulloin tapahs
cua, kuin hätätilasa, ja kosta totuus ei muutoin
tiedustettaa taida. Jos asia käy hengen päälle;
niin ei pidä puhdistus-walalle tuomittaman.

31. §. Tuomari pangon sen eteen, jokawalal-
la itzens puhdistaman pitä, wissin päiwan, tun-
doonsa tuckia, jos hän sitä halaja, maalla likim-
maiseen Karäjaän, ja kaupungisa korkeimmari yh-
denkuukauden. Jos hän silloin tule ja ei woi walaa
tehdä, olkon asiaan langetettu. Ellei hän tule, ja
ei anna laillista estettä tietä; olkon sama laki. Jos
hän osotta laillisen esten; pangon Oikeus toisen
päiwan hänen ettens. Jos Lagmanni langetta jon-

Gun
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gun walalle, niin pitä hänen sen tekemän, ennen
kuinKäräjä päätttän: ellei hän itze läsnä ole; teh-
lön walan likimmäisen Tuomio-istuimen edesa
paikkakunnasa, sen ajan sisällä, kuin Lagmanni
tteen^kirjoitla.

32 §. "Jos raffaisa rikoxewasioisa on enämbi
"kuin puoli todistusta sitä wastan/ jonga päälle
"kamman, ja hän kuitengin kieldä työn: ja Tuo^
"mari löycä että waara on walapattoisudesta;jät-
''cakön asian tulemaan aikaan, kosta st taita il-
"mandua."

33. §. Paällekandajan pitä kandens laillisesti
todexi saattaman: eli olkon wastaja wapa. Jos
wastaja eteewkäandä jongun asian-haaran, silla
puhdistaxens itziäns: pitä myös hänen sen todistu-
xella wahwistaman.

34- §. Malalla taitan wastata, ja ei päälle-
kanda. Jos yxi taritze toiselle walaa, ja hän tytyy
siihen jolle wala tantan; niin mahca hän puhens
walalla wahwista, joko hän on paallekandaja eli
wastaja. Mutta ei mahda se rikoren-asioisa ta-
pahtua.

35. §. Kosta warkaus on tapahtunut; olko»
asianomaisella walda walalla täyttää, kuingapal«
jon häneldä warastetm on, ellei sitä muulla tawal-
la löyttäa taita. Jos warasiettu kalu ei ole käsiinsaatu, että se katzeldaa ja anvattaa taitan; niin
mahta se, jonga oma se on, walallans wahwistaa,
minga werta se yli. Sama oikeus olkon sillä, jo-
ka tulipalon kautta on wahingota kärsinyt; kosta
sitä ei muucoin arwattaa taita.

36. §. Tunnustettu asia on niinhywä kuin to-
distettu: kosta fe, jonga päälle kannetan, ja lailli-
seen ikään tullut on, eikä ole mielipuoli, wapamie-
lisesti tunnusta asianOikeuden edesa, ja ei ole sii-

hen
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hen kiducei v, pelzctelly, ell p^oliiftsti wleccldy.
Mutta ei pidä keran nkoxisa, jotka hengen päälle
käywät, langttmaman oman tunnustuxen päälle,
ellei niitä asian haaroja löyra, jocka tunnustuxen
wahwistawar.

37. §. Jos joku rikos-asioisa sidotan asiaan,
selkeillä perustuxilla, ja täysillä tod^stuMa, maikka
handä ei taica saataa tunnustureen; siinä ei pidä
hänm kieldons kelpaman. E: mahda Tuomari eli
Kästynhaldia andaa knän cunnustuxeen kiducettaa
ja waiwattaa- Jos joku sm eeke; kärsikön sen jal-
ken kuin asia on. Suunsa rikos>asioisa mahra Tuo-
mari kowemmalla wanaiudelia koetella saadaxens
tomutta ilmeen; kossa mowaiset aiher ja asian-
haarat löytän sitä wastan, joka edesannettu on:
käykön kuitengin sen kantza karttamisella.

18. Luku.
Siitä, joka tule rnca'kumpanettt?n Oikeuden-

täymisen Ma sisälle, za tahto puhua asiasa.
I§.

niin tapahm, että riita^kumpanein riidan
alla siinä asiasa, joka haastettu on, joku tule,

joka eikä ole haastettu eli haastaaandanut, ja ano
kuulduxi tulla, sentahden että asia häneen eli hänen
oikemeens kostee: jos hän osoita siihen perustuxen;
niin andakon Tuomari hänen saada tiedon siitä,
kuin siinä puhuttu ja kirjoitettu on. Jos hän sit-
ten pitä yhtä jommankumman kantza niistä jotka
riitelewät;kuulkon Tuomari hänen perusturens, ja
tuomitkon niin kaikkein heidän walilläns.

2. §. Jos hän puhuu molembain riita-weljein
oikeuden päälle; pangon Tuomari hänen eeeens
ajan, että maalla likimmaisesä Käräjäsä, ja kau-
pungisa wissinpäiwan sisälle, laillisen haaston jäl-

ken
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ken puhens paäctaa, icö ei he talkkl sowi, ecta
asia kohta tuomittaisin.

3- §. Jos joku asia on wedon kautta tullutLaa-
mannin ja Raastupa-oikemeen, eli Howrättiin, ja
yxi :oinen wasta siellä iizens cdesanva: jos hänen
puhens löycansenkaldaistxi, kuin i.§. sanotan; käy-
kön sen kanssa niinkuin siellä eteen kirjoitettu on.
Jos se on ftnkaldainen, kuin 2. §. sano; niin ly-
katkon Oikeus sen laillisesti wcdomn asian ylös,
ja osottakon hänen puhecns ensimmäiseen Tuomio-
istuimeen; ellei niin ole, että kaikki siihen tyty«
wät, etta se mahta paätettaä siinä Oikeudesa josa
hän itzens edesandanur on,. )a Tuomari koettele sm
taitaman tapahtua.

19. Luku.
Siira, joka Oikeudesta ilman lurvata poismene.

I. §.
joku poismene, kosta hänen asians Oikeuden«^) edcsä on, ilman Tuomarin luwata, eli että

han on laillisen asian-aiajan asettanut, ja Oikeu-
delle sen ilmoittanut; wetäkön sakkoa Kihlakunnan
jaKamnärin-oikeudesa kaxi talaria, Lagmannin ja
Raastupa oikeudesa wiisi lalaria, Howrätisä kym-
menen talaria; ja langetettako» phtähywin tuomio
asiasa.

2. §. Jos jollakin on niin tarpellinen matka,
tttti hän taida sica ylöslykätä, ja asia on siitäpainosta, ettei hän rohkene uffoa sitä asian ajajal-
le; andakon sen Oikeudelle tiera, ja odonakon lu-
paa mennäxens. Ellei hm; sitä tee, ja kuicengin
poismene: wecakön sakkoa,jakäpkön asian kantza,
niinkuin ennen sanottu on.

2», Lu>
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20. Luku.
So win noista.

i. §.
t"Ros riita<weljet sopiwat, sitten kuin haastettu,

eli wedoccu on, olkon st mihinga Oikeuteen
tahtonsa, ja ennen kuin Oikeudenkaymisen aika si-
sälle lange; tehkön sen Oikeudelle tiettäwaxi suusa-nalla, eli kirjallisesti, siihen aikaan, jona heidän
muutoin pidäis ihens sisälle laittaman. Ellei he si-
tä tee; wetäkön sakkoa, niin wastaja kuin päälle»
kandaja, Kihlakunnan ja Kamnärimoikeudesa wii-
si talaria, Lagmannin ja Raastupaloikeudesa kym-
menen talaria, Howrätisa kaxikymmenda talaria:
andakon myös tietä millä ehdolla se sowindo on
tapalMnm, jos asia on jostain painosta, ja anda-
kon sen Oikeuden tuomiokirjaan kirjomuaa., niin
myösTuomarilda wahwisteuaa, jos he sen tarpel-
lisexi löytämät.

2. §. Jos asia on Oikeuden eteen ja mtkiste-
lemisen ala tullut; neuwokon Tuomari kuitenqin
riitakumpaneica sowindoon, jos asia on senkaldai-
ncn, ecca se mahta myöden annmaa. Jos he yh-
teen sopiwat; wahwistakon sen Oikeus ja andakon
ftn päälle tuomion. Ei mahda sowindo wahwistet-
taa, joka suusanalla Tuomarin edesa tapahtunut
on, ennen kuin riira-weljet tunnustamat, että se on
oikein cuomio-kirjaan sisälle-kirjoirer:u. Kilningan
Kastynhaldialla ei pidä walda oleman tehtyä so-
windota täytöxeen saattaa, niin kauwan kuin asia
Oikeudesa on, ennen kuin Tuomari on sen hywäxi
tundenut.

3. §. Kumngan asianajajalla ei pidä walda
oleman, wäheca Kruunun oikeutta sowinnonkauc-
ta: ei kahdella rma-weljella sen kolmannen, eli

mu>



muiden oikeutta: ei talon poiaila weronalaista maa-
ta; joko siitä riita on naaburitren wälilla kylasa,
eli erinäisten paa-kylain walllla.

4. §. Rlkoxen asioisa e: mahda Tuomari so-
zvindoa myöden andaa; kosta julkinen pahennus
tapahtunut, eli yhteinen rauha ruumin, hengen eli
tawaran päälle rikottu on. Jos asianomainen tah-
to sopia hänen oikeudestani, satoisa ja wahingon
palkkiosa; olkon hänellä siihen lupa, ja päälle kan-
dakon sittengin se asiasa, jonga Kuningan, Kih-
lakunnan eli kaupungin puolesta paallekandaman
pitä.

5. §. Jos riita-weljct, jotka sownetm owat,
sitten riicaiftri tulewat, kuinga sowindo oikein ym-
märrätteman pitä: eli jos lombikumbi sano/ c>ta
hän petollisesti wiettldy on sopimaan; niin etzikön
hän Tuomarila, kuin sen wahwistanut on, ja tel^
kön Tuomari sen kantza, niinkuin asia wani.

21. Luku.
OiteudenkäMisen-tulucuxijw ja wahingoli,

Maxosta.

>?oka Oikeudenkäymisesa tahtomaxoa waana, ku-
-55) luturen ja wahingon edestä, andakon kohta sen
päälle ylöspanon sisälle, jos hän asiansa kirjallise-
sti on edeswienyt: Jos hän sen suusanalla tehnyt
on; sanokon myös silloin kohdastans misä< st ku-
lums seiso: Ellei hän sitä tee, ennenkuin asia tuo-
mittawari edesotetan; min ei pidä kanellä edes?
päin oleman puhetta sen kuluturen päälle,kuin sa-
mas^l oikeudcsa tehty on: kuicengin mahra Tuoma-ri sittengin tygöpanna riita«weljelle maron haastonja werorahan edestä, niin myös tuomioy-lunastu-
xen, kosta se niin oikiari löplän.

2. §.

303(Msudenkäymlscn Ra^ri. 2c>. 21.



2. §. Jos kulutus ja wahingo on senkaldaii
mn, eccei sitä kohta tietää eli nimitettaä taita, ja
riita-weli pyytä itzellens siicä erinäistä Oikeuden,
käymistä; olkon hänellä lupa siihen.

3- §. Joka asian kadotta, maxakon riita-wel-
jellens sen kaiken jättens, kuin hän tarpellisesti onsen päälle kuluttanut. Jos joku asia löytän ollen
niin pimiä ja epäildawa, että Oikeudenkaymiseen
kohtullinen syy ollut on, eli koffa joku on saat-
tanut rma-weljens walalle, niin stisokon kumbikin
kulutuxens.

4. §. Jos jollainon Kihlakunnan eli Kamnärin-
tuomio puolellans, mutta kadotta Lagmannin eli
Raastuwan^oikeudesa: eli jos tuomio on käynyt
jotakuta wastan Kihlakunnan eli Kamnärin

-
oikeu-

desa, ja hän on womanm Lagmannin eli Raastu-
wan-oikeudesa; mutta kadotta Howrätisä; eli jos
hänellä on molembain Ala-oikeutten tuomiot puo-
lellans, ja ne muuman Howrätisä; kaikisa näisa
tiloisa picä kulumret molemmin puolin toinen toi-
stans wastan kuuattaman, ellei Tuomari löydä nii>
ta asianchaaroia, josakusa asiasa olewan, että jom-
mankumman sittengin Oikeudenkäymisen kulmurcn
maraman pitä. Jos asiasa usiammat kandec owat,
ja riita^weljet wuoroin siinä woittawac eli kadot-
tawat; min stisokon myös kumbikin wahingons.

22. Luku.
Ruirya kirjallisia juttuja, Oiteudenkäymisen-

astolsal, picä Tuomarllda walmisteeraman,
ja riira weljille ulosannercaman.

i. §.
howrätisä, ja Raastuwan-oikeudesa niisa Kau->^ pungeisa joisaKämnariwolkeus on, pitä jon-

gun
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gun Oikeuden Jäsenistä, wedocuisa eli sinne haaste-
misa asioisa, kirjallisen jutun heidän järjestyxestäns
ylöspaneman, ennen kuin ne tuomitrawaxiedesoce-
tan. Kihlakunnan ja Lagmannin-oikeudesa ei mah-
da riita

-
kumpanit sitä anoa, ei myös Kamnarin-vikeudesa, ellei Oikeus itze löydä, että asian ar-

wo eli pituus sica waati. Merioikeuden ja raha-
waihetuxen asiat, Huonen-wuoron ja majan muu-
toren asiac knupungisa, niin myös riidat, koffa
welkapäa etzii saadaxens kaiken cawarans ylönanda
hanen welkamiehillens, eli kosta pesä-eroa anotan /
mahtawat ilman senkaldaisia juttuja päättttäa.

2. §. Namät jutnt pita niin asemcaman, että
itze asia siinä ensisti ylöspannan, ja misä riita erin-
omaisesti seisoo riita-weljein walillä. Sitten ulos-
wedetän lyhykäisesti sisällepito niistä kirjallisista pe-
rustuxista ja todisturista, kuin he heidän sisalle-
panoins kantza yhdistänet owat, jokainen wuosi ja
päiwa

-
lukuns jälkm. Wiimeiseri ylöspannan ne

sisälle annetut kirjat, että ne Oikeuden edesä ylös-
luettaa taitan stn ajan jälken, kuin msisälle tullet
owar; ja Oikeus andakon sitten sen jumnulos riita-
weljille, eteen pannulla ajalla jauhkasakolla,How-
rätlsa kymmeneen, Raastuwasa wiiteen talarim,
tttä kunlmaldakin läpitze katzottaa, alakirjoitettaa
ja takaisin annmaa. Jos riita<weli sen laiminlyö,
ilman laillista estettä; andakon ulos uhkasakon, ja
Oikeus pangon hänen enens toisen lyhykäisen ajan
ja uuden uhkasakon. Jos rmcpweli löytä carpell

-
ftri jotain juttua wastan muistuttaa; olkon hänel-
lä siihen lupa. Jos hän sen teke sopimattomasti,
eli ilman syytä; weräkön sakkoa niinkuin nyt sa-
nottu on/ eli enämman, stn jalken kuin oikiari koe-
ttll n.

3. §. Jos joku on poisolewainen, ja hänellä



ei ole asianajaja saapuilla; st ei mahda asian pää-
töstä estää/ ehkä hän ei ole jutun alakirjoittanm.

4. §. Jos molemmat rma-weljet tytywät an-
daa tuomion langeta asiasa, ilman kirjallista jut-
tua; niin mahta myös se tapahtua.

23. Luku.
Koffa Oikeus on ruomion.woipa;niin mz^ösäändelemistftä tuonuoon.

1. §.
Kihlakunnan ja LagmamnwKaräjäsä, niin mpös

laillistsa katzelmuxesa maawriidoisa, ei mah-
da tuommaa, jollei seitzemän laudasa ole. Käm-
närin-oikeudesa mahta kolme tuomita. Niisa kau>
pungeisa, joisa Känlnärin-oikeuden tule niitä riko»
xen asioita ratkaistaa, jotkakllnnian jahengell pääl-
lekaywät, ei mahda harwemmat kuin wiisi senkal-
daisisa asioisa tuomita. Raastuwawoikeus älkön ol-
ko tuomion woipa, josei wiisi Oikeudesa istu. How-
rätisä mahta wähemmät asiat ratkaistaa wiidelda,
niin myös neljälda, koska kaikki neljä paätöxesä
yhtä pitämät : suuremmisa asioisa pitä siellä seitze-
män Oikeudssa oleman.

2. §. Kosta tuomio Kihlakunnan eli Lagmamnn
Kärajasä langettttaman pitä; neuwokon Kihlakun-
nan Tuomari ia Lagmanni Lautamiehiä asiasta, ja
niistä perustuesta kuin siinä on, niin myös mitä
Laki siinä tilasa sano. Jos Lautamiehet eroitta-
wat itzens Kihlakunnan Tuomarista eli Lagmanm-
sia; seisokon se päätös jonga päälle Lautamiehet
langewat, ja wastatkot he tuomions. Eiiei kaikki
laudasa ole yximielistt; seisokon se, kuinKihlakun-
nan Tuomari eli Lagmanni oikiari koettele.

3. §. Jos Oikeuden Jäsenet muija Tuomio-
istuimisa/ ei kaikki taida päätiestä pximieliset ol-

la;
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la; langeckon tuomio asiasa sen jalken kuin ufiam-
mat ftlnowat. Kosta luulot owat erimieliset/ ja ta-
san kummallakin puolella; seisokon se, johon ylim-
mäinen Oikeudesa suostunut on: mutta rikos-asioi-sa, niiden luulo kuin wapahtawat/ eli se kuin huo-
kein on.

4. §. Jos niin tapahduis, että Oikeuden Jäse-
net rikos> asioisa langcisit usiambain eri 'luuloin
päälle; niin seisokon niiden luulot, kuin taitan li-
kemmäri toinentoisians sowitettaa; ja päättywät
siihen, kuin huokein on. Muisa asioisa seisokon nii-
denusiammain luulo, jotka yhden perustuxen päälle
itzens nojawat, ehkä usiammat luulot owat, jotka
erinäisistä perusturista tulewat. Jos luulot owat niin
erimieliset, että riita tule, mikä usiambain luulona
pidettaa mahta; niin pita myös siitä aanneldämän.

5. §. Koska aanneldämän pita; sanokon se luu-
lons ensisti, jokaalimmaisna istuu,ja sitten kukin toi-
sens jalken, niinkuin he Oikeudesa istumat, ja no-
jatkon kukin luulons Lain ja selkiäin perustusten
päälle. Jos kirjallinen juttu asiasa tehty on; sa-
nokon hän ensin luulons, joka jutun walmistanut
on. Simahda kengän estellä itzians päa-asian ylit-
se luuloansa sanomasta, waikka hän edelläpain on
ollut sitä päätöstä wastan, johon ne usiammat o-
wat seisahtanet jostakusta siitä,kuin itze Oikeuden-
käymiseen on tullut, joko rma<weli silloin on esteli
lyt itzens wastamasta asiasa, eli sen Tuomio-istui-
men edesa, eli muun senkaldaisen wastoin«käännm
tehnyt, kuin 16. Lugusa tasa Kaaresa sanottu on.
Joka toisen luuloon ja perustuxiin mieldy, eimah-
da waftauudesta niitä kertoa, ja asian päätöstä
sillä ylöspitä: jos hänellä on usiammat perustu-
Mwahwistaxens samaa luuloa; lifätkön ne ainoa-
stans.

U 2 6. §.
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6. §. Jos joku pyytä aikaa, asian painon tah-

den tarkemmin perän -ajatellarens; olkon hänellä
siihen lupa, ja ylöslykattäkön silloin äändeleminen,
korkiammast neljari päiwari. Jos joku tahto, sit-
tenkuin äändeleminen järjestyresa lopetettu on, luu-
lons muuttaa, eli selittää, ennen kuin tuomio ju-
listettu on; sitä ei pidä kielttämän, kosta hän hy-
wat perusturec ja syyt siihen osoita.

24. Luku.
Oikeuden pääröxestä ja tuomiosta.

l. §.
t>uomarin ei pidä asian päätöstä wiiwyttämän

ylöslykkaysmlomiolla, ellei niin ole, että wis>
sit asian-haarat sitä walttämätlömästi waatiwat.
Jos silloin jommankumman riita>weljen Päälle pan-
daman picä, että jotain täyttää; pangon Tuomari
hänen eteens wiffln paiwän, uhkasakon haastolla.
Eilei riita-weli sitä tee,pangonhänen eteens toisen
ajan suuremmalla uhkasakolla, eli että pää-asiasa
muutoin tuomittaman pitä, niinkuin asian-haarat
waatiwat.

2. §. Jos josakusa asiasa on molemmin puo-
lin niin pitkät lugunlastut, että heidän laitans ei
taida Oikeudelda ulostmkittaa, mutta että pidem»
bi aika siihen tarwitan; min pangon ylöslykkäysl
tuomion kautta, riim-Mljein eceen, wijsin päiwan
ja uhkasakon, että andaa ne ensisti, hywildä mie-
hildä selitettää, ja sen, josta ei riidellä, siitä kuin
nidasa on, eroitettaa, ja andakon sitten tuomionsen ylitze, josta riita on. Jos ei lastua taita tehdä/
ennen kuin Tuomari on kummangin kaipauret koe-
tellut, ja perusturen pannut, jonga päälle lastu ta-
pahtumanpitä; langetkon tuomio sen ylitze, ja la-
ffmakon sittm sen jälken. Jos joku ei tydy siihen

lft'



lastuun; tuomickon sen ylitze sama Oikeus, ja ulos^
pangon puukstaweilla tuomiosa mitä pää-melasaja
kaswosa maxectaman, niin myös misa rahamlaisase tapahtuman pila.

3. §. Kaikki tuomiot pita selkiain syiden ja lain
päälle perustettaman, ja ci oman mielen päälle:
ja pita itze asia ja kysymys josa riita seiso, sen
tarpellisten asianhaarain kantza, stlkiästi siinä ulos-
pandaman, niin myös ne pääperusturet, ja se la-
ki, jonga päälle päätös nojatan: mutta ulkomaan
lakia, ci mahda siinä perustuxexi nimitettää, cli
wierasta kieldä sisälle medettä. Tuomarin ci pidä
yhtään asianchaaraa ohitze menemän, kuin päälle-
kandaja haaston jälken on asiasa edespannut, cli
wastaja yhdellä cli toisella tawalla sitä wastan kään-
danyt on: mutta päätören sen ylitze andaman, sen
jälken kuin sen laita löytän oleman. Ei mahda hän
paätöxeens jotain sisalle-metää, kuin ci oikein a>
siaan tule, cli tilaa andaa uuteen Oikeudenkaymi-
ften sen kantza, kuin samasa asiasa ci haastettu cli
kuultu ole. Oikeudenkäymisen kuluturesta tuomitan
yhtähaama pää-asian kantza, niin myös jos jombi-
kumbi riita>weljtstä, niin määrin itzens on menet-
tänyt, kuin 14. Lugusa 7. §. mauman.

4. §. Jos tuomio, kosta medottu on, korkiam-
masa Oikeudesa, hywäxi luetan, siihen ci pidä mi«
ta elldisiä perustupia sisalleMietäman, mutta selit-
täkön Oikeus niiden päälle saman tuomion hywa-
xt ja wahwari. Jos usiammat perusturet siellä o>
wat ilmestynet; ne taitan niiden rygö pandaa.

5. §. Kaikisa Oikeuxisa pita tuomio julkisesti
kuttlmcttaman: Kihlakunnan Käräjäsä niin pian
kuin se on malmistettu: ja metakön ft riita-weli
sakkoa kaxi talaria, joka pois on, silloin kossa hän-
da ylöshuman kuulemaan tuomiota: KihlakunnanU 3 Tuo-
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Tuomari andakon myös tuomion kirjallisesti ulos,
ennen kuin hän Käräjä -paikasta pois lähte / jos
sitä niin aikaisin anotan, että se tapahtua taita:
ellei hän sitä tee; wetäkön sakkoa wiisikolmattakyln-
menda talaria, ja st wetäkön wiisi talaria sakkoa
joka ei lunasta päätöstä, jota hän anonut on. Mui>sa oikeuxisa pitä riita -weljec puolipaiwän aikana
päiwää ennen, ylöslyödynilmoimxm kautta Oikeu-
den owenpäälle,haastettaman, tuomiota kuulemaan
eteen pannun ajan päälle. Jos joku silloin estetöm-
na pois on; wetäkön sakkoa Kamnärin

-
oikeudesakari talaria, Lagmannm )aRaastupa^oikeudesa wii-

si talaria, Howrätisä kymmenen calaria: kuicen-
gin mahta Kamnarin-oikeus, niinmyösRaastuwan-oikeus, kujaKamnarin-oikeutta ei ole, kohta ja il-
man ylöslyömää, tlwmion suusanalla, eli kirjalli-
sesti tiettäwaxi tehdä, kosta asia halpa on: ja ol-
kon siinä tilasa riita-weljella wapaus, otta sicäUlos, eli ei. Jos jomkikumbi sitä ano, ja ei sit-
ten lunasta, wetäkön kaxi talaria sakkoa. Jos jo-
ku poisotta Oikeuden ylöslyödyn julistuxen; wetä-
kön sakkoa kaxikymmenda talaria.

6. §. Niisä asioisa, kuin ei haastetut, eli lail-
lisesti wedotut ole, niin myös kosta Oikeuden pää-
töstä pyytän edeltäpäin jongun, riita«weljelda teh-
dyn wastoin^käändcn ylitze Oikeudenkaymisesa, sii-
nä ei julkisesti kuuluteta Oikeuden päätöstä, mut-
ta andakon sen Tuomari ulos,ylöslyöman jälken,
jos ei se ole suusanalla ilmoitettu.

7. §. Kaikki Oikeuden tuomiot ja päälöret,
kuin tiettawaxi tekemisen jälken Oikeuden owen
päällä julisman, eli ulosannetan, pitä edeltäpäin
kfthdenkcrtaisesti walmixi kirjoitettaman ilman wir>
henä, että riita-weljet mahta ne, Oikeuden ala-
kirjoituren ja sinetin kantza, ilman ylöslykkämistä

saa-»
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saada, sitä lunastusta wastan, kuin erittäin asetet-
tu on: ja wecäkön sakkoa Lagmannin ja Raastu-wanoikeudesa kolme talaria, ja Howratisa wiisitalaria, st kuin ei tuomiota eli päätöstä lunasta,
Lagmannin-oikeudesa, ennen kuin Lagmanm Kara-
jastä poiskulke, Naastuwafa ja Howratisa neljän
paiwan sisällä, paitzi sitä paiwäa, jona tuomio
kuulutettu, ja päätös annettu on: Sailytettäkön
myös Raastuwan oikeudesa ja Howratisa yhcäpis
tawainen, niiden ala«kirjoitusten kan§a, kuin asia-sa tuominnet owat.

8. §. Kosta laillinen katzelmus maan-riidasa
maalla pidetty on; puä tuomio sen ylitze julistet-
taman, siellä kuin katzeldu on.

9. §. Ei pidä tuomiota eli päätöstä annetta-
man likewmin Juhlia, eli kosta Oikeuden Jäseneteriäwät, kuin että riita-weljet namitzewat laillisen
ajan wetomisecn, eli eaitawat etziä, saadarens asian-sa Kuningan tutkistelemuren alla käyttää.

10. §. Jos jombikumbi riita<weljistä tahto et<
siä Oikeuden selitystä tuomion eli paatöxen ylitze,
tehkön sen niin aikaisin, että riita

-
weli stn ylitze

kuultaa ja Oikeus wastauren andaa taita, ennen
kuill tuomio eli päätös on woittanm laillisen woi«
man: ja selittäkö» ne yxinans tuomion, kuin asian
ylitze istunet ja päätöistä yrimieliset ollet owat.
Jos joku ano selitystä siinä asiasa, joja tuomio on
selkiä ja ymmarrenäpä, eli josta ei riita ole olim,
eli muutoin sopimattomasti; roeräkön sakkoa wiish
kynlmenen, elikaxikymmendä talaria, eli enammän,
sen jälkcn kuin asianchaarat ja rikos löyttäan.

11. §. Jos ftnkaldaiset asianhaarat caitais il-
mestyä kauwan sen jalken, kuin tuomio eli päätön
langennut on, että selitys sen ylitze on tarpellinen;
sitä eipidä kklttäman. Jos se Kihlakunnan Tuoma'

U 4 ri
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ri eliLagmanni, joka tuominnut on, ei ole silloinsamasa Oikeudesa; andakon se, kuin hänen siaans
tullut on, selityxen Lautamiesten kantza. Los Käm-
näriwoikeudesa, Raastuwasa ja Howrätisä, ei ole
niin monda jäljellä niistä, kuin paätöxestä yximie>
lisct ollet owat, että he tuomionwoiwat owat; min
pitä niiden, kuin sitten siellä Tuomarixi tullet o-
wat, päätören selittämän. Jos se selityskuinriita-
weljelle annetan, sisällens pitä jotain senkaldaista,
kuin päätöxesa ei selkiästi ulospandu ole; niinmah-
ta melominen sitä wastan myödewannettaa.

12. §. Rikoxewasiotsa, kuin Ala-oikeus tuomin-
nut, jaHowratin koettelemuxen alle lykännyt on,ei
tarwita, että Howrätin päätös julkisesti kuulme-
tan:mutta lähettäkö» Howratti sen Kuningan Ka-
stynhaldian tygö, ja hän andakon sen pahamekiän
edesä wangiudesa ylöslukea.

13. §. Jos joku tuomitan pois kunnialda, ja
hän asuu mualla, kuin siellä kusa hän tuomittu on;
andakon Oikeus siitä tiedon Kuningan Kästynhal-
dialle siinä paikkakunnasa, että hänen kunniattomu-
dens siellä mahdais timawä olla.

25. Luku.
Laillisesta rvedosta, ja sen täyttämisestä; niin

myös xvalicuxista erhetpxen yli^eOikeuden-
täymisesä.

s^oka ei tydy siihen tuomioon eli ,kmn
KihlakunnanOikeus pää-asiasa, Käräjäsa, eli

laillisesa katzelmuxesa maan-riidasa, eli huonein-
katzelmuxesa Pappilasa, wapasa eli perindö talosa
langettanut on; niin mahta han wedota kolmella
markallaLagmannin alle, taikka kohta, taikkamyös
zviimeisexi ennen kuin kahdexas päiwä loppunut on,

se
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st sisälwluettuna, jona tuomio langeis: ia kirjoit-
takon Kihlakunnan Tuomari kohca tuomion päälle,
että hän laillisesti wedonnut on, ja pitä asian la-
himmäistsa Lagmannin Karäjäsä täyttämän: olkon
myös st jokawoittanm on welkapää tiedustelemaanTuomarilda, jos wedottu on: ja koffa niin tapah-
tunut on; andakon myöshän sen ylöspandaa, ojen-
nurexens, tuomions paalle: siitä ei mahda eri ma-
roa waadittaa. Jos he molemmat wewwat; käy-
kön sen kansia samalla muotoo. Rii:a>weljesten pitä
sitten Lagmannin Karäjaan tuleman, ilman haasto-
ta eli erinomaista tiettäwäxi-tekemistä. Jos Lag-
mannin Käräjä pidetan ennen kuin kolme wiikkoa
Kihlakunnan Karajan jälken, ja se kuin wedonnut
on, sanoo, ettei hän taida asiata niinkiirusti täyt-
tää; niin pirä se Lagmannin Käraiäsa wuotta sen
jälken aMaman: kirjoittako» myös Kihlakunnan
Tuomari sen heidän tuomions päälle. Jos ei he
wttoa pane, niinkuin nyc sanottu on; seisokonKih«
lakunnan tuomio wahwana.

2. §. Jos se, joka Lagmannin alle wedon otta<
nyt on, tahto sitten wetons ylön-andaa; tehkönsenriica-weljellens timäwäxi, wiimmeiseri kolme wiik-
koa ennen kuin Lagmannin Käräjä pidetan, niin
myösLagmannille Käräjäsä. Jos ei hän tee sitä,
ja wastaja tule sinne;nautitkon hän maxon kulmu-
xestans: ja sitä wastan ei pidä wedottaman.

3. §. Kosta riita on ollut raha-waiheturen, eli
Meri oikeuden asiasta, elimaan-kaupasta; niin we-
dotan Kihlakunnan Oikeudesta Howrätin alle: kir-
joittakonmyösTuomari sen molemdam riitatweljein
tuomion paalle, niin myös minä paiwana paalle-
kandajan pitä kanne

-
kirjans sisälle andaman, ja

wastajan sen wastau ottaman, aiwan niinkuin we-
dosta Lagmannin tuomiota wastan aseman.

U 5 4' §.
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4. §. Sama laki olkon, kosta wapatoin mies/ylös-lyödyn julistuxen jälken, on etzinyt ylöwanda-
xens kaikkea tawaratansa melkamiehillens: eli jom<
bikumbi puoliso on anonut kalun eroitusta wapat-
tomasa pesasä: eli riita on ollut welkamiesten oi-
keudesta ja edusta senkaldaisten welawalaiseen ta-
waraan. 37äisa tiloisa lähettäkön Kihlakunnan-
oikeus ne kirioituret, kuin riita -weljet siellä wai'
hettanet owat, Howrattiin sisälle, kolme wiikkoa
ennen, kuin heidän sinne itzens sisälle laittaman
pitä.

5. §. Rikos-asioisa, joko ne owat rastammat
eli mähemmät, älkön kelläkän olko lupaa wedota,
taikka puhdistusMalaa ja sakkoa, taikka kulum»
sta ja wahingon palkkiota wastan, kuin Ala-oikeus
siinä tilasa on paalle-pannut: mucca mahta se, jo-
ka ei tydy sen tuomioon, walittaa sen yliheHow-rätisä, puolen sen ajan sisällä, kuin laillisesti we-
dotut asiat Lagmannin ja Raastuwan-oikeudesta,
siellä walwottaman pitä. Ellei hän sitä tee; niin
älkön hänellä edespäin olko siitä puhetta. Sama
laki olkon metzän hakkauxesta, tumattomasta wilje-
lemisesta, eli metzän kulosta, joko se on Kruunun
eli muun maan päällä, niin myös linduin ja elä^
witten pyynnöstä. Mitä Ala-oikeus on tuominnut
rastammisa rikoxisa, kuin hänen Tuomio-istuimens
ala tulemat, ei pidä täyttämiseen käymän: mutta
lahettäkön kohta Howrätiiin sisälle tmkinnons ja
tuomions, siellä ensisti lawiammaloa koeceldaa ja
tutkittaa; niinkuin: kosta jotakuta syytttän siitä,
kuin hengen ja kunnian päälle käy :Pilkasta luma«
lata wastan, joko se on tapahtunut aikomisella eli
ajattelemattomudesta: Pilkan tekemisestä Jumalan
palweluresta: noituudesta ja kaikkinaisesta taikaure-
sta:maarasta mymistä jasen uloskaupitzemisesta: kar>

nai«
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naimisesta/ jamitämuuraZ.LugusaPahamegon Kaa-
resa sanotan: Sekoituresta järjettömäin luondokap-
palden kantza: Murhapoltosta: Omain eli puoli-
wanhembain, apen ja anopin lyömisestä/ niinmyös
harjäys-sanoista heitä wastan: Lastenmurhasta, ja
surmamisesta myrkyllä eli muulla tawalla/ jamitä
enämman on 16. ja17.Lugusa Pahantegon Kaare-
sa ulospandu: Kuningan walan nkoxesta: Kirkko-
rauhan, Oikeudenkäymisen rauhan, ja waimowäen
rauhan rikoresta: tapon asioista, ehkä rangaistus
kokonaiseen eli puoleen miehen

-
hengen sakkoon eli

takaturman sakkoon seisahta: pahantekian warje-
lemisesta eli päästämisestä: kaikkinaisesta Kirkon-
warkaudesta: koto-warkaudesta ja ilkiastä warkau-
desta: eli muusta warkaudesta kolmannen kerran:
Salaisesta kowwiemastä: itzewaldaisista päälle-
panoista Kuningan alammaisten päälle: Kruunun ja
yhteisten raham kääppimiststä: Haureuden edes-
auttamisesta, ja haureudesta: Lihallisesta sekannuxe-
sta kielttyisa polwisa: niin myös osallisudesta nai-
sä pahoisa tegoisa. Wähemmistä rikorista kuin stu-
rawat jotakuta riita^asiata, sanotan 3. Lugusa4. §.

6. §. Kihlakunnan-oikeudesta mahdttan wedo-
ta, joko asia on suuremmasta, eli wahemmasta ar-
wosta: jaKihlakunnan-oikeus tehkön tiettäwariLag-
männille ne asiat joisa wedottu on.

7. §. Lagmannin tuomiota wastan wedotanHowsratinalle, wiidetla talaria, saman ajan sisällä, kuin
Kihlakunnan

-
oikeudesta eteen

-
kirjoitettu on; jos

paä-asia, kaswon ja sisälle-tulon kantza kuin waa-
ditan, nousee wiidenkymmenen talarin ylitze, ilman
Oikeudenkäymisenkuluturia.Kirjoittakon myösLag-
manni molembain riita-weliein tuomioin päälle, et-
ta wedottu on; niinkuin Kihlakunnawoikcudesta onsanocm: ja pangon ulos päiwän, kosta heidän

How?
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Howrauiin tuleman pica, se kuin wedonnm on,
kanne-kirjans sisälle andaman, ja wastaja, sitäwa-
siansottaman, ilman haastma, eli muuta tiettäwäxi
tekemistä: niin myös että takaus pita ennen ase<
Nttaman kulumxesta ja wahingosta, ja tuomio käy-
tettämän, sen jalken kuin 26 Lugusa sanotan.

8. §. JokaKuningan ja Kruunun, jongunKau-
pungin, eli yhteisen kansan puolesta puhunut on,
ja korkiambaa Oikeutta etzia cahto, olkon weto«
rahoista ja takauxesta wapa, ja onakon ainoastans
senkaldaisen todistuxen wedosta, kuin sanottu on:
ja andakon myös sen kohta tiettawaxi Kuningan
Kastynhaldialle. Koffa asia Howracisa edespäin
ajmaman pita; tehkönKuningan Kastynhaldia sen
Howrätille tiettawaxi, ja lähettäkö» tuomion kaik-
kein perustusten ja todistusten kantza niin aikaisinsisälle, että se, joka Kuningan ja Kruunun asiat
siellä ajamanpitä, taita sen saman, eteen panduna
paiwana täyttää.

9. §. Niisä asioisa, kuin laillisen wedon kaut-
ta menewät Ruotzin Howrättiin,Lagmannin-oikeu-
destaUplandisa,Södermannin-maalla,Westmannin-maalla, Kuparperin-Läänisa, Nerikin ja Kestrikin-maalla, andakon paalle^kandaja kanne^kirjans sisäl-le, ennen kello kaxitoistakymmenda, neljandenakym<
mendenäpäiwäna, stn lukemata, jona Lagmannin-
tuomio langeis, eli olkon kadottanut wetons:Lag-
mannin-oikeudesta Helsingin maalla, lamtin-maalka,
Herjetalisa, Medelpadisa, Angerin-maalla; ja Län-
tisellä Pohjan-maalla;kuudendenakymmendenä pai-
wana: Lagmannin oikeudesta Gottlandisa, yhdexan-
denäkymmendenä päiwana: GötinHowrätisa,Lag-
mannm-oikeudesta Idän.Götiwmaa!la, Calmarin-
Läanisa, Smalandimmaasa, Skaraporin- jaElfs-porin Läanisa, neljändenakymmendenä päiwanä:

Lag-
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Lagmannin-oikeudesta Hallandin, Skänin, Plekin-
yin, Wermelandin, ja Taalanmaasa, niin lnyös
Puohusin Laanisä,kuudendenakymmendena paiwä-
nä: "Suomenmaan Howräcisa, Lagmanninoikeu-
"desta TurunLaanisä, neljändenäkymmendena pai«
"wänä; Lagmannin oikeudesta Uudella-maalla, kuu>
"dendenakymtmndena paiwänä; Pohjan -maalda,
"Rautalammista, Hämeenlinnan ia Kymmenen-
"kartanon Läänistä, yhderendenäkymmendena päi-
"wana". Rahanwaihetus ja Merioikeuden asioisa,
dlkon aika puolda lyhembi, rayttaä wecoa How^rättiin, Kihlakunnanoikeudesta kujakin paikkatun»
nasa.

10. §. Lagmannin katzelmus-tuomiota wastan,
ei mahda Howrätin alla wetoa pandaa. Joka siie
hen tuomioon ei tydy, hänellä olkon lupa, sen yl)<
depannenkymmenennen paiwän sisälle, sen paiwan
lukemata jona tuomio langeis, Kuningan tykönä
Riddawkatzelmusta etzia: ja pangon täyden takau-
xen kuluturen ja wahingon edestä,ennen kuin hänsen namua saa: olkon myös se josta riita on, jos
se on metza, molemmin puolin kajomara. Kunin-
gan tule asetta yhdenHänen ja Waldakunnan Neu-
wowandaista, eli sen joka kunniasa ja wirasa hei-
tä likin on, neljän muunLaisa harjandunen ja estä-mättömän miehen, niin myös Kihlakunnan Lauta-
miesten kantza, jotka Kihlakunnan eli Lagmannin-
katzelmuxesa, ei ole läsnä ollet,katzelemaan sitä, jos
sta riita on, ja tuomiota sen ylitze langettamaan.
Joka senkaldaista katzelmusta anonut on; pangon
siihen kuluturen, jaRiddarin Katzelmuscoikeus mo>
mitkon yhtahaawa, kumman riica-welnsta ne sitt
ten mataman pitä. Siina tuomiosa ei mahda Ku-
ningan tykönä muutosta etzittäa. .

11. §. Kämnanmoikeudestawedomnßaastuwan-yikeu-



oikeuteen, kolmella markalla, ennen kellokaxiroifta-
kymmendä, mljandenä päiwanä, sen lukemata, jo-
na tuomio langeis. Tukkhulmisa ei anneta wetoo
myödenKämnärin-oikeudesta,kosta pää-asia ei käy
yli kolmenkymmenen talarin wsrran. Niita-weljec
andakon Oikeuden kirjoilta wedon molembain hei-
dän tuomions päälle, juuri niin kuinKihlakunnan-
oikeudesta asttertu on, niin myösettä se, joka wedo-
tannut on, pitä kahdexandena päiwanä toistakym-
menda, sen lukeniata, jona tuomio langeis, anda-
man kanne-kirjans sisälle Raastuwawoikcuteen, en-
nen kello kahtatoistakymmenda, jos hän tahto we-
don hywäri nautita; ja että wastajan silloin pita
sen wastanottaman, ilman erinomaista tiectäwaxi-
ukemista.

12. §. Jos paälleckandaja tule Oikeuteenkanne-
kirjans kantza, määrättynä paiwänä, eli jos hän
on, kosta Raastupa-päiwä ei ole, andanm sen sil-le, jokaOikeuden puolesta, sen wastanottaman pi-
tä, ja wastaja kanne-kirjan silloin wastanottanut
on; niin wastatkon hän sen päälle koffa ylös-huuto
tapahtu kahdexan päiwa sen jälken, jos se on
Raastupa^paiwä;eli likimmaisnäßaastupa-paiwana
sen jalkcn: ja käykön sitten sen kantza, niinkuin
14. Lugusa 2. §. Kamnärin^oikeudesta eteen^kirjoi-
tmu on. Jos jombikumbi ylöshuudon laiminlyö;
wetäkön sakkoa kahdenkertaisesti sitä wastan, kuin
siellä sanottu on.

13. §. Niisa alioisa, kuin Raastuwawoikeuteen,
niinkuinensimmäiseen Tuomio-istuimeen,owat haaste-
tut siinä Kaupungisa, josa Kämnärin- oikeus on,
andakon päälle kandaja kanne-kirjans sisälle, kosta
ylöshumo tapahtu: sitten käykön sen kantza, kuin
sanottu on. Näisa tiloisa mahtawat riita < weljet
kahdet kirjoituxet kumbikin sisälle-panna, joka ka-

xin-
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xmkertaisesn rapahruman pita, kuin27. Lugusa How-
räusta asecetan. Laillisesti wedotuisa, niin myös
wuoron ja majcm-mumoxen, rahan^waihemxen, ja
Meri

-
oikeuden asioisa/ kannemn ja wastacan yh>

della kirjalla, kummaldakin puolelda.
14. §. Raastuwan-oikeudesa Tukkhulmisa pitä

ylöshuuto tapahtuman kello kymmenen: ja kalun
eroituren asioisa, ja koffa welawalaisenmiehen ka-
lu, hänen welkamiehillens yhdellä haawaa ylösanne-
tan; olkon neljawistakymmendä päiwa tungin ylös-
huudon wälillä.

15. §- Raastuwan tuomiota wastan, wedotcm
Howrätin alle wiidella talarilla< ennen kello kah-
tatoistakymmenda kahderandena paiwana, ft pai-
wa sisalle^luettuna, jona tuomio langeis. Siitäkuin-
ga todistus sen ylitze Oikeudelda annettaman pitä,
olkon sama laki, kuin tasa Lugusa muiden Oikeut-
ten eteen asetettu on. Joka wetooRaastuwan-oikeu-
desta siinä Kaupungisa josaHowrätti istu. andakon
sinne sisälle kanne kirjans, ennen kello kahtatoista-
kymmenda, kolmandmakymmenena paiwana, senlukemata, jona tuomio eli päätöslangeis: MuistaRaastuwan-oikeuxista olkon päiwa siihen, kuin 9. §.
kustakin maan-paikasta,niin myösrahan-waihetus-ja Meri-oikeuden^asioista asetettu on. Jos tuomio
on langennut senkaldaisisa asioisa, kuin 4. §. nimi-
män; lahettäfZn Raastuwamoikeus riita>weljesten
kirjat Howrätuin sisälle; niinkuin siellä sanot-
tu on.

16. §. Ei mahda kukan wedota Raastuwan-tuomiota wastan, kosta paä^asia ei käy yli wiiden-
kymmenen talarin werran, sen jalken kuin 7. §.
sanottu on. Siinä Kaupungisa josa jotain erittäin
siitä saatty on, ojsndakon Tuomari ja riica- nieli
itzens stn jälken.

l<7. §.
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l?.§. Jos rlica on ftllkaldainen, ma st koste

johonguun, jota wiffiin rahanmäärään ei taita ulos-
pandaa, niinkuin: raja-riita maalla, maan eroina-
mme» pää-kylästä, nau.tindo, waiwa ja rasitus,
kuin makaa maan päällä, teistä, karjan < ajosta,
weden-johdamresta, ja muista: eli huonet ja rontti
Kaupungisa, kusa wahingo toiselda kärsitään: Jos
jakoa eli lunastusta taloja, huoneesa ja tontisa kär-
sittää taitan; Jos welkapaa mahta yhdellä kerral-
la kaiken hänen tawarans welkamiehillens ylönan-
daa, ja sitten olla heistä wapa, ja muura stnkal-daista; siinä olkon weto myöden-annmu, joko se
on Lagmannin, Kämnärin, eliRaastuwan tuomio-
ta wastan.

18. §. Kosta usiammalla on osa yhdesa asiasa,
joilla on yhteinen kaipaus, ja he tahtomat mennä
ylembäan Oikeuteen; kaykön yri wecokaikkein ede-
stä: Ei mahda jokaitzelda wew rahaa waadittaa.
Neuwokon myös Tuomari Oikeuden etziätä joka
hänen paätöreens ei tydy, joko hän saa wedota,
eli walituren kautta etzia muutosta korkiammasa
Oikeudesa.

19. §. Wetorahae pitakön Tuomari kuin tuo-
minnut on, joko tuomio sitten wahwistetan, eli ei.
Jos joku taritze weto-rahaa siinä asiasa josa weio
ei myöden annettu ole, ja ei 01a sicä kohta taka-
perin, sitten kuin Oikeus hända siitä neuwonm on;
andakon Tuomari sen rahan huone-waiwaisille, sii^
nä pitäjäsä eli Kaupungisa, josa Oikeus pidetän.

20. §. Jos riita-weli luule, että weto häncldä
ilman syytä kieltty on; andakon Tuomarin silloin
päätöxenpäälle kirjoittaa, että han wecoa sitä wa-
stan cannnut on; ja andakon sitten walimxen stn
ylitze Howrättiw/ sen ajan sisällä, kuin 5. §. sa-
nottu on.

21. §.
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21. §. Jos jombikumbi riita-weljista, kuin itzT

Oikeudesa on läsnä ollut, eli siellä waldamiehenpi-
tänyt, tahto osotta tuomion erhetystä, eli ettämui-
ta senkaltaisia harhailemista Oikeudenkämuisesä on
tapahtunut, että tuomio sen tähden kukisimamanpidäis, niinkuin: että tuomio on silda langetettu, jo-
ka ei ole ollut Tuomaryi laillisesti astlertu,eli ei ole
Tuomarin walaa wannonuc: eli että Oikeus eiolö
olluc tuomiowoipa: eli että tuomittu on sen ylitzen,
kuin ei haastettu ollue, cli josa ci wedottu, eli weto
myöden annettu ollut; c.li että st ruonno on !uuu>
tettu, kuin laillisen wounan woittanut on, c!i etta
Olkeus on tuominnut päa^asiasa, ennen t'v n riita^
welion saanuc paatörcn ftn ylitze, kuin hän e.d6la>
päin on wastoin käandänvt ja znuistutlanut: eli ko>
fa asia on ollut toiseen Tuoniio^istnin^ecn haastettu:
eli tuominnut, ilman laiilistn edeöwastajanluiucma^
ta, sen oikeuden ylihe, joka itze ei ole rainnmLain
jälken, Oikeuden edesa wastata; eli koffa sillä, jo^
ka asian ajanut on, ci 010 ollut anan-omaisen lail-
lista waldakirjaa, eli muum stnkaldaista, kuin käy
laillista Oikelldenkaymista wastan; Kaikisa näisä n-
loisa mahta riita^weli Howrätisä waltttaa, sen a-
jan sisällä, kuin 5. §. eteen^klrioilta. Jos se laimin-
lyödän; älkön ftn puhetta Hovorätisä ylösotettako,
jos ei Kuningas löydä syytä laiminlyötyä aikaa
takaperin andaa, kuin z^ Lugnsa sanotan.

22. §. Jos joku poisolewa tuomican haasta-
mata, eli Tuomari josakusa riidasa, kahden riitae
weljein walillä, langetta senkaldaisen tuomion, et>
ta kolmas, eli muu, joka ei kuultu 010, tule sen
kautta kärsimään; senkaldaisesa tilasa olkon bänei^
la walda, että wiimeistri yön ja wuoden sisällä/
siitä päiwästä kuin hän sen rmä sai, etziä siilm
nnttnosta Howrätisä.

3 23. §.



23. §. Jos aika lange Sunnuncain, Juhla eli
muun Pyhäpaiwän päälle, sisälle -anda kannen
kirjan laillisesti wedomisa; niin st pita tapahtu-
man likimmaisnä arkiopäiwäna stn jalken, ja ulos-
pangon Tuomari sen paiwän, hänen todisturesans
nedösta Sama laki olkon, kosta joku tahto Ku-
mnganKästynhaldian, eli jongun Ala-oikeuden paä>
töxen ylitze, Howracisä walitraa.

24. §. Jos st, joka Lagmannin, jaRaastuwan
tuomiota wastan wetonut on, muutta mielens, ja
ei sitten tahdo wewans täyttää; tehkön stn riita-
weljellens tiettäwaxi, puolen stn ajan sisällä, kuin
hänen muutoin pidäis Howrättiin tuleman. Jos ci
hän siitä tee; käykön niinkuin 2. §. sanottu on.

26. Luku.
Ruinga takaus pila pandaman, ja se kuin tuo-

mittu on, ulosannecraman, ennen tuin
laillinen rveto Howrärisä cäpretän.

I. §.
j^okaLagmannista eli Raastuwasta wetoo, asttta-

kon edestans kapi takausmiesta, jotka takawat
molemmat yhden, ja yxi molembain edestä, stnku-
luturen ja wahingon, jonga hän taitan koeceldaa
welkapääxi waxamaan: ottakon heidän kirjans stn
päälle, ja pangon sen kanne-kirjans siwusa, How«
rättiin sisälle. Jos niin tapahtuis, että hän ennen
tahto rahaa, eli hopiata jakultaa, wakumuxexi ku>
lutuxen ja wahingon edestä asetta, ja pane sitä Ku-
ningan Kästynhaldian tygö sisälle, eli wieran mie-
hen taa; niin köykön myös st takauxen werosta,
koffa Tuomari sen koitellut on.

2. §. Jos se kuin wetonnut on, molemmisa Ala-
hikeuxisa on kadottanut: eli rahan

-
waihems ja

Z22 GlkeudelMymiskn Raari. 25. 26. Luku.
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Merioikeuden asiasa Kihlakunnan eli Raastu.waw
oikeudesa: eli Raastuwan oikeudesa siinä Kaupungin
sa josa Kämnärin oikeus on, mutta asia kuitengin
on tullut Rastuwan-l>ikeuteen, niinkuin ensimniäistn
huomio-istuimen alle; niin andakon hän mona,nae
m ulos, mitä tuomittu on, ja pengon ftnKunine
ganKästynhaldian tygö,eli wieranmiehm taa. Jos
Ala -oikeuden tuomiot owac josain ennkaldaisec;
niin älkön andako enämbätä ulos, kuin sen, josa
he yhtä pitäwat. Naastuwan-oikeuom tuomion
päälle, siinä Kaupungisa josa ci ole Kalmarin*
oikeutta, ei pioa täyctamlsta scuraman, waan ai-
noastans niisä asioisa kuin nyt sanottu 01^.

3. §. Jos rahaa ruomion jalkcn nwrettaman
pitä, ja st kuin wcvonnm on, sano, ert i hänellä
sitä ole, eikä hopiata ja kultaa: wahwistakon sen,
josriita-weli sitä waati, walallans, Kuningan Ka-
stynhalvian eli Tuomarin tykönä paikkakmmasa,
)os se silla soweljammasti tapahtua taila; ja ol>
kon hänellä lupa sitten, mutta ei ennen, ylönandaa
siihen muuta ircainva kalua, laillisen arwion kansia
M päälle. Jos ei niitä löytä; plösandakon kiin-
diäta tawarata ja maata maalla, eli huoneita ja
tonttiaKaupungisa, Oikeuden todistuxenkansia, jos
ne muun welan edestä seisomat, e!i ei. Jos epail»
lys on, jos se eawara wastaa sitä wastan kuin
tuomittu on, ja ei taita arwauaa, enncn kuin ai-
ka on sisällä, että kanne-kirja Howrättiin sijalle
annettaman pitä; pangon takauxen siihen asti,kuin
arwio sen päälle tapahtua taira. Jos ei hän wol
kumdakan kum tasa Lugusa nyt sanottu on; käy^
kön sen kantza, niinkuin 3. Lugusa 6. §. Ulosluic?
tauren Kaaresa aseman.

4. §. Jos se, josta on tuomicm, on fenkaldai>
sta, ntä weto hpödpttömäxi tulis/ jos tuomio pi>

X 2 vals



dais täytettämän; niin alkön se taykö täyttämi?
seen.

5.§. Kosta yhdesa tuouuosa on usiambain eri-
asiain ylitze tuomittu, ja se joka wedonnut on, onsen yhdesa eli usiammasa täyttänyt; olkon weto
tvahwa siinä; ja nuusa ei pidä hänellä yhtäkän pu-
hetta oleman.

6. §. Joka ei ole takausta asettanut, eli tuo-
miota täyttänyt/ niinkuin nyt sanottu on, ennen
kuin hän andaa kaipaus-kirjans Howrattiin sisälle;
olkon wetons ja puhens Alioikeuden tuomiotany-
stan kadottanut.

7. §. Kuinga se nostettaman pitä, kuin ulos-
annettu on, sanotan 3- Lugusa 5.§. Ulosmiltauxen
Kaaresa. Jos silla, joka on ylösandanm kiindian
tawaran, huonet, eli talon, tuomion täyttamisexi,
ei ole muuta kotoa; niin tehdän sen kantza, niin-
kuin 5. Lugusa 8< §. Ulosmutauxen Kaaresa asetet-
tu on. Jos se, joka womanm on, ei tahdo no-
staa sitä, kuin ulosannettu on, eli ei taida takau-
sta panna; tehkön sen kohta Kuningan Kastynhal-
diaNe rimäwaxi,eli Tuomarille : ja riita

-
weli ot-

takon sen jallens ja panqon hän takauxen siaan. ,

8. §. Kuningan Kastynhaldian tule takauxsn
koetella/ kosta se epaildäwäxi tehdan. Jos takaus-
mies, eli hänen tilans, ei ole hänelle tiettäwät;
niin mahta hän siitä tietoa waatia Tuomaritda
paikkakunnala: Olkon myös Howrätilla walda,
itze hywaxi tuta takausta, kosta niin tarwuan. Ei
mahda niitä takaus-miehiä hyljätlää, kuin yhteise-
sti kunniallisna pidetän ja owat nkln warallistt,
että heidän kalunsa taita wastata sitä wastan, jon-
Za edestä hs taannet owat.

27. §.

M Vikeudentzaymisen Aaari. 26. F.nku.— .— ,
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27. Luku.
Ruinga Oikeudenkä^misen.astar pitä Howrätisä

päähän
-

täytettämän.
I, §,

Mosta laillisesti wedottu on; andakon päallekan-
«ZT daja määrättynä paiwana, ennen kelloo kah-
tatoistakymmendä kaipaus-kirjans sisälle: ja kirjoit-
lakon se, joka Howränlda siihen asetettu on, päi>
wän sen päälle, min myös jos wastaja on läsnä
ollut, ja sen wasian-ottanut, eli ei, ja andakon
Howrätin sen tiera, ennen kuin Oikeudenkäymistn
hetki kulunut on. Jos wastaja tule, ja ei päälle-
kandaja; anokon hän kirjallisesti todistusta sen pääl-
le ja namicaxensmaxoa kulmuxens edestä: jaHow-
ratti pangon riita-weljen eteen wiffin päiwän uh-
kasakolia, wastata sen pänlie. Jos ei hän taida
osorra laillista estettä; olkon kaipaurens kadottanut,
ja tundekonHowrätli hänen welkapaäximaxamaan
riita^weljeZiens hänen knluturens. Jos hän osotca
laillisen esteen, min että hänen tykönans ci löyttä
yhtään lainlinlyömista; pmlgon hänen eceens roissin
päiwän ajaa asiata. Jos wastaja ei ole andanur
itzms sisällä löyttää; käpköil n-yös sen kantza, kuill
sanottu on. Jos hän koeeellan estetöinua pois ol-
len; tuonutkon Howrätti niiden perustusten päälle,
kuin päällekandaja edeo.uonur 011. Jos se kadotta,
jonga wastaman piti, ia ban etzi oikialla ajalla,
että st tuomio mahdais Kuningalda ylitzcn-katzottaa;
olkon se hänelle niyöden alnzctcu silla tawalla, kuin
3a. Luqusa sanotan.

2. §. Koffa päalleckandaja on kaipans^irjans
laillisesti sisalle-andamtt, ja wastaja sen wastanwt-
tanut; wastatkon han julkisen ylösmludon aikana
kello yritoistakymmenda, sanlaim paiwana lähim-c^ 3 mai-
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maisella wllkolla sen lalkcn, ia andakoil Howrattisen tiettäwäxi tehtää, ylöslyöman kautta owensapäälle, paiwa ennen. Jos hän silloin ylöslykkäy-
stä pyytä, ja hänellä on syitä siihen; pangonHow-
ratti hänen eteens sen ajan kuin tarpcllisexi koetel-
lan. Jos hän on ylöshuudosta pois, eli tule silloin,
eli koffa Oikeudenkäymisen hetki päällastiso, wal«
mistamaloinna, ilman laillista estettä; wetäkön sak-
koa kuusi mlana: ja tapahtuko» wastauudesta ylös-
lyömä asiasa, kahoexan paiwaä sen jalkon. Jos ei
han sittengän wasta; eli osota laillista estettä; tuo>
mickon Howratti asiasa: kuulrakon hän kuirengin
suusanalla, los hän sitä ano. Jos wastaja tule
ylöshuudon jälken, ennen kuin Qikeudenkaymisen
hetki edeskulunut on, ja anda wastauxcns sisälle;
olkon sakko kollne calana. Jos se on pois, jonga
pidais wastauren wastan ottaman; wetäkön sakkoa
puolen sitä wastaan, kuin sanottu on. VMliä kir-
joituxeUa kummaldakin puoleloa pitä kannmaman
ja wastattaman, mifä asiasa st ikanäns on, kuin
wedon kautta sisälle tule.

z. §. Jos wastaja luule, etta päälle^kandajan
ei pidä nautitzeman wetoans hywäxi, sen syyn tähs
den, ettähän ei ole täyttänyt sitä, kuin hänen olis
pitänyt täyttämän; andakon paalle^ftisomisens kw
jalllftsti sisälle kosta plöshuutotapahm, ja Howrät<
ti kuulkon riita^weljen sen ylitze. Jos hän on lai«
minlyönyt sm, kuin 26. Lugusa 6. §. eteenkirjoitet>
tv on: kaykön siitä sen jalkcn, tuin siellä sanottu
on. Jos se toisin löytän; niin wastaran asiasa,
koffa siinä ylöslyöma tapahtu. Jos jombikumbi
riica^weliista tahto Howrätin päätöstä wastan näi«
sä tiloisa, etzia Kuningasta; tch^ön sen sillä tawab
la, kuin 30. Lugusa 1. ja 6. §§. sanotan.

4. §. Niijä asioisa, kuin Howrätti, niinkuin
en<
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ensiinmäinen Tuomio^iftulN/ ylösotta;andakonHow^
ratti ylöslyödyn ilmoituxen kautta paiwa ennen,
timäwaxi tehtäa, etta riita-wcljet sinä päiwänä,
kuinhaastofa määrätty on, pitä ylöshuudon-aikana
läsnä oleman; ja andakon siiloin päälle- kandaja
kaipaus-kirjans edes: sitten käykön sen kantza, kuin
ennen sanottu on. Rma-weljet mahrawac näisä a-
sioisa andaa kaxi kirjaa sisälle kumdikin, jos ei he
oikiata aikaa siihen laiminlyö. Kalun«eroituren asioi-sa welan tähde»/ eli kosta welkapää etzi saadaxens
ylönandaa kaiken tawarans welkanliehillens; olkon
mljätoistakymmendä paiwää aikaa, kungin ylös-
lZmdon walilla.

s§. Jos ei se tule, kuin on haastaa andanut,
hänen kaipaus-kirjans kanpa sisälle, määrätyllä
paiwalla; pangon Howrälti toisen ajan hanen e-
tems, maikka st este jonga hän edestuo, ei koetel-
la laillisexi: kuitengin wecäkön hail sakkoa, pois>
olemiseus tähden, kymmenen t.Uaria, ja marakon
Mens knlmuren wastajalle/ joka läsnä olluc on.
Jos päalle>kandaja ei cule toisella kerralla, ja ei näy-
tä laillista estettä; niin tuomaan wastaja wapari
hänen kaipaurcstans.

6. §. Kaikki kaipaus.kirjat todistusten kantzh,
kuin niihin tulemat, joko se on laiiliststi wedotui-sa, eli haastennsa asioisa, pila kaDdenkercaiststi si-
sälle annettaman; yri Howrätisa tähdellä olemat!,
se toinen annettaa riita^weljclle,

7.§. Jos se, jonga Kuningan puolesta Howrä-
tisa päälle-kandaman pitä, kaipa jongun päälle,
wiran eli muun suuren rikoxen tähden; luettakon
hänen kanne^kirjans julkisesti ylös, niin myös senwastaus, jonga päälle kannettu on.

8. §. Jos joku walitta harhaiklmsen ylitze Oi^
keudenkaymistsa, eli rikos asioisa, eli muija tiloi-

X 4 sa;



128 GikeudenkZMisen Raari. 27. 28. Luku.
sa; kaykön ftn kan^a, niinkuin 9 Lugusa 2. 3. 4.
§§. Ulosmittanxcll Kaaresa asetettu on. Joka wa-
lintret sisälle pannut on; olkon roelkapää, kosia sen
päälle kirjoitettu on, kenen sen ylitze itzens selittä-
män pnä, oltaman ne ulos ilman wiiwytystä, ja
hänelle Ottaman: toimirtakon myösrodistuxen aja-
sta, kosta st tapahtunut on. Jos hän löytän sen
kanHa wiiwy^ellcn, ylöspitäx.ns asiata, wetäkön
sakkoa kymmenen, kar:kymmcndä, kolmekymmendä
talaria, e!i cnamniän asianchaarainjälken. ja riita-
weli pangon wastauxens kahdenkcrcaisesti sisälle.

9. §. Kosia rma-wchct owat kirjan waihetu^xcn päättänet, niisa asioisa, kuin lailllftsti wedo-
Nlt eli haastetut owar; niin jakakon Howratti ne
läscnillens, kauna/ kirjallisia juttuja nii-
den ylltze tthdä/ kum 22.Lugusa eteen-kirjoitmu on.

28. Luku.
Luonlion

-
rikoxesta.

»Zkoka wasiauudestaOikeuden eteen weta sen asian,
josa tuomio eli päätös on, joka on woittanm

laillisen woiman: eli panettele senkaldaista tuomio»
ta Oikeuden edesa, eli ulkona: wetäkön Kihlakun-
nan eli Kämnärinttuomion edestä, wiisi talariasak-
koa: Lagmannin jaRaastuwan tuomion edestä kym-
menen talaria: Howrätin tuomion edestä yhden sa-
dan talaria: Riddari Katzelmus oikeuden tuomion
edestä kari sa:aa taln-ja. Jos se on Kunmgan tuo-
nno; rangaistakon wiidellä sadalla talarilla.

2. §. Jos Ala-oikeuden tuomiota laiman Oi-
keuden edesa; tuomitkon se Oikeus ftn plitze, kusa
st eapahtu. Jos fenkaldaista tuomiota panetellan
ulkona Olkmdesta; tuomitkon stn ylitze ensimmäinenTuo-
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Tuomioistuin, juna paikkakunnasa, kusa rikottu
on. Jos Howrätin, Riddari Katzelmus-oikcuden,
eli Kuningan tuomiota laicemn, joko ft on Oi-
keuden edesa, eli muutoin; ft pilaHowransa mo,
mitlaman.

29. Luku.
Oikeudenkäymisen rväänn.kä^rtäinisestä.

1. §.
i^os joku rohkene wäärin käyttää Olkeudcnkäy)

mistä, ja selkeitä perustupa ja parembaa tie-
toa wastan, kiukusta, wetä jongun Oikeuden eteen;
wetäkönsakkoa Kihlakunnan jaKamnäriwo:keudesa,
wiidesta kymmeneen talariin asti; Lagmannin ja
Naastuwan -oikeudesa, kymmenestä kahteenkymme-
neen talariin asti, waiwaisille yrinans: )a mara^
kon siihen tygö Oikeuvenraymisen kulutupen, wii-
wytyjcen ja wahingon.

2. §. Jos joku on kadottanut molemmisa Ala^
oikeurisa, jaHowrätti wahwista kaikija heidän paä-
töxens; wetäkon hän sakkoa kolmestakymmenesta
sataan talariin asti. Kaikisa naisa tiloisa, rangai-
stakon waldamies, niinkuin 15. L^ausa 14. §. sa-
nottu on. Jos wikapaa ci woi maraa sakkoa; rall-
gaistakon wangiudella/ niiizkuin 10. Ulos-
mittauxen Kaaresa saatty on.

3- §. Jos se, joka Kuningan ja Kruunun puo-
lesta puhuu, wäarinkäyttä Oikeudenkaymista, muille
haitari ja wahingori; seisokon laillisen wastauxen
alla, ja tuomittakon asian-haarain jälken.

4. §. Kuinga se rangaistaman pira, joka il-
man syytä etzi Kuningasta Howrätin tuomiota wa-
sta»/ sanotan 30. Lugusa.

X) 30. Ltts
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30. Luku.
Kuinga etz'ttämän pieä, ercä Ruliingas mah?

dals Howrätin tuomlon
ja ruttift.
i. §,

l^oka etziä tahto, ettäKuningas mahdais koetella«^) Howrätin tuomion japäätören, joka pää asiasa
langennut on; andakon sen kirjallisesti Howrätisatiettäwäxi, ennen kel'"> kahtatoistakymmendä, seitze-
mändenäpaiwäna, senlukemata, jona päätös lan-
geis; ja paligon sinne yhtähaawa sisälle karisataa
talaria, eli tuin paljo kullasa eli hopiasa, kuin si-
tä suheen wastaa. Sirren kuin rma-weli on sen
ylitze kuultu; andakon Howräm heille wasta.uxen,
jos, ja kuin se myöoen-annettaa taitan. Ei mah-
da sitä kielttää; jos ei loisin stlkiasti tasa Kaare-sa saattyri löytä.

2. §. Jos nnn tawais tapahtua, että joku kah-
dexcm paiwan, eli pidemmän ajan perästä, sitten
kuin Howräiin tuomio langeis, tarwitze anoa seli-
tysta sen ylitze, ja ft selitys, kuin hänellä siitä an-
necan, sisallens pitä jotain senkaldaista, kuin pää-
töresä ei ole selvästi ulospandu;niin ei mahda ha-
neldä kielttää, Kuningasta etziä sitä wastan, ja
kaykön siica, kuin sanottu on.

3. §. Kosta riita-weli on saanut Howrätin wa-
stauxen ja luwan; niin andakon Howrätti hywin
ja puhtasti uloskirjoitettaa riira-weljein kirjat ja
kaikki siwu-lmoxet, ynnä kirjallisen jutun kansiasen ylitze, jonqa päälle tuomittu on: niin myös
erittäin, mitä Oikeuden edesa puhuttu ja wastattu
on, Howrätin aändelemisen kansia tuomion paätö<
xeen: ja riita-weli lunastako» ne kaikki yhdellä ta-
karilla joka arkin edestä. Ei mahda silloin wahcm-bätä,
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data, kuin neljakolmattakymmc »va radia kungln
siwun päälle, kirjoitettaa, eli stta usiammm kuin
yhden kerran, kuin usiammasa paikasa on paa!le«
nojattu ja siwuunliitetty. Riita-weli alertakon niyZs
tnkauren kulutuxen ja wahingon edestä, niinkuin
25.Lugusawedosta Lagmannin ja Raastuwawoikeu-
desta eteen kirjoitetan. Jos molemmat riita-welitt.
owat etzinet, että asia tulis Kuningan a!a; niin
mahta se, kuin sanottu on, amoasians yhden ker-
ran kirjoitettaa ja yhteisesti heilda lunastettaa/ jos
he niin anowat.

4. §. Niistä, kuin Kuningan ja Kruunun asioi-
ta ajamat, olkon Laki, niinkuin 25. Lugusa 8. §.
säätty on.

5. §. Se, kuin kadottanut on molemmisa Ala-oikeurisa, eli yhdesä heistä, ja Howrewsa; eli Howsrätisa, koffa asia siellä^ niinkuin ensilnnmistsa Tuo-mio-istuimesa, tuomittu on; andakon ulos ftn, jo-
honhän on welkapäari tunu, juuri niinkuin 26. Lv-
Zusa sanottu on. Joka woittanut on molemmisa
Ala«oikeurisa: eli 3wasiuwan oikeudesa, kosia asia
siellä ensin on tullut y!ösote:uri, ehkä Kamnärin-
oikeus siinäKaupungisa on; eliKihlakunnanoikeus
d^esa, niisa asioisa, kuin siclda Howrättiin mene-
wat; cli Kuningan Kaffvnbaidian cykönä: mutta
on Howrätisa kadottanut; olkon wapa tuomion ja
paäcöpen täyttämisestä, ja astttakon täyden takau-
xen sen edestä. Kuinga se malua nostetraa, kuin
ulosannmaman pitä/ ratkaista» 26. Lugusa 7. §.

6. §. Jos joku sano, että hän on niin köyba,
ettei hänellä ole irtaimefa ja kiindiasa kalusa, sitä
kuin ei ole welallarasitettu,wiittäialaa talaria, sile
lä täyttärens, mitä ja 3. §§. sanotan; wahwista^
kon kohta sen walallans, jos nita<weli siilin tytyy:
muutoin andakon Howraui hanen tawaransa nu-

kit-
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kl,lac paikkakunnan Tuomarilda, ia andakon hänsitten todisturen sen ylihe. Maalla mmittäkönKih-lakunnan Tuomari kapiLautamiestä, eli muma wa-
la::s tehnyttä miestä/ kuin riita«weljen kodosa, hä-
nen kalunsa ylöskirjoutawar ja arwawat: ja an-
dakon Kihlakunnan Tuomari sitten itze todistuxensiitä. Jos löylän, että ft kuin ylösalmettu on, ei
noust wiiteensataan talariin, jariita^weli wahwistasen malallansa Howrätin edesa, eli Howratin lu-
walla, likunmäisen Tuomarin cdesa siinä paikka-
kunnasa, josa hän oleskele, ettei hänellä enämbätä
ole; niinmahta hän asiansa ajaa Kuningan tykönä
ilman rahata: astttakon kuicengin sen edestä, kuin
tuomittu )^, räydcn takauxcn, siinä tilasa kuin sa-
nottu on, linn myös kulutuxen ja wabingon edestä.
Ellei hän sitä woi; pangon takaupen itze cdestans,
eli astukon wangiuteen asian paätöxeen asti. Se
kuin wähdin ylööpicataita, mahta istua kotona huo-nesans. Jos hänellä löytan enamman kalua ole-
wan, kuin edesannettu on; eli jos hän ei taida
tehdä sitä walaa; niin ei pidä hänellä lawiammal-
da oleman puhetta asiasa. Jos hänelle tygö^lange
kalua eli rahaa,, ennen kuin hänen pitä asian Ku-
ninaan tykönä ajaman; täyttakön siitä, mitä i. ja
z. §§. eteen kirjoitettu on. Jolla niin suuri,palkka on
wirastans, eli wuonmn armo-lahja, että puoli siitä
ulottu wiiceensataan talarim, se e-i mahda saada il-
manrahata wccääHowrätin tuomiotaKuningan Mt«
kistelemisen a'le, ehkä ei hänellä muuta tawaraa ole.

7. §. Kaikki mitä naisä tiloisa saätty on, täy-
tettakön Howratisä, sen ajan sisällä, kuin riita-
weljet pita itzens Kuningan tykönä sisälle laittaman.
Jos siinä jotain pumm; ei mahda asia tulla Ku-
ningan tygö: mmta seisokon Howrätin tuomio, ja
pitakön .Howrätti ne kaxisataa ralaria, kuin sinne
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Wllc-pannm owar. Jos kaikki on oikein tayMty;
andakon Howrätli ulos riita-weljelle, eli lahcttakonsen ajan sisällä, kuin sanottu on, Kuningan rygö,
ne kaipauskirjat, ja unta niica seura, kuin ulos-
kirjoitetut vwat: lapitze kahokon kuitengin riita^weli
necnsist pääkirjoitusten jalken, ja lodistakon yinia yh>
denHowratinKäskyiaistn kantza,ala>kirjoituxen kaut«
ta,ecra ne kaikisa yhtä pitäwat. Köyhäin eli niiden
asioisa, joilla joku erinäilicn wapaus on, niin myös
niisa, kuinajetanKuningan jaKruunun, cli jongun
Kaupungin, eli yhceisen Kansan puolesta, andakon
Howrälti ulos, eli lahcuakön sisälle, itze kirjat,
kuin ftllä sisalle-pannm c:vat. Jos se, kuin rma-
weljilda Howratisa on suusanalla asiasa puhuttu ja
wastattu, perustusten kan§a Tuomion-paatöreen, ei
taida yhtahaawa olla walmisna : niinpitä se sitten,
ilman wiiwyrystä, jumilla lukittuna sisälle lahe^
tttramän.

8, §. Joka ulkona Waldakunnasta asu, japois-
vlewainell on, namitkon kuudm kuukauden ajan,
täyttäxens tuomiom, ja takausta toimitaxens. Kai-
kesä muusa ojendakon itzens hänen asians ajaja senjalken, kuin sanottu on/

9. §. Niisä asioisa, kuin Ruotzin Howratisa
tuomitut owat, pitä riita^wöljettuleman sisälle Ku-
ningan tygö, ennen kello kahtatoistakymmendä, kah-
ta kuukautta sen jalken: GöthinHowratista, kolme
kuukautta: Howrätista Suomesa, neljä kuukautta:
joka kuu luettukolmerikymmeneri paiwäxi,. illnansi^
tapaiwäa, koffa tuomio langeis. Jos ft aik^ lange
Pyhapaiwan päälle; käykön siitä, luu^^.Lugusa
23.§. sanottu on. Rahan-waihetuxen iaMerioikeuden
asiasa, olkon aika Nuotzin ja GöthinHow.äteistä,
puolda lphembi: Suomen Howratista, kolme kun>
kauttq.

.in. §.
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10. H. Sinä pänvana, kuin nyt eMnpandu

on, andakon etziwä hänen muistmuxens asiasa Ku»
ningaan tykönä sisälle , niiden uloskirjoitusten kantza,
kuin hänHowrätlsa saanut on; ja riita weli otra»
kon ne silloin wastan/ ja wastakon sitten sen pääl-
le, tolsna päiwänä kolmattakymmenda sen jalken,
se lukemata, jona hän riita weljens kirjan wastaan
otti. Ei mahta nämat riita

-
kumpanein kirjat pi-

demmät olla, kuin korkiammaxi kolme arkkia kum-
bikin; kymmenen talarin sakon haastolla joka ar-
kilda, kuin stn ylitze on: ja andakon serkuin wa-
staa, kirjans kahdenkertaisesti sisälle. Alkon olko
mpöden-annmuusianibia kirjoja asiasa sisälle^panna.
Ellei asian-ajaja ole kirjoittanut nimeans sen alle
kuin sisälle-pannan, eli se, joka sen muutoin riita-
kumpanin edestä ylöspannut on; wetalön sakkoa
kymmen talaria. Jos joku hänen kirjoiturisans sol-
waistHowrättia, cli riica weljeäns; wetäkön sakkoasen jalken,kuin Kuninaas koettele rikoxen olewan.

n.§ Kuningan tykönä ei pidä muita todistm
ria sisälle pandaman,kuin ne, jotka Howratisä eli
juomarin tykönä osotetut owat: ellei niin ole, et-
tä ne sitten löytyt owat, eli senkaldaisec, että ne
ei ole tainet ennen olla kasilla. Jos joku on tasH
»viekkautta edesäns pitänyt; rangaistakon asians
haarain jälken.

12. §. Jos st, joka Kuningasta etziä tahdoi,
estecöinna pois-jäapi hänen muistutustens kantza, si-
nä pänvanä, kuin sanottu on; olkon kadottanut
kaipaurens. Joshän tule, ja ei hänen riica-weljens;
alköntämä tulko asiasa kuulduriKuningan tykönä,

13. §. Joka asian Kuningan tykönähänen Raa-
disans edeswetä, ylöspansson edeltäpäin kirjallisen
Mun asian laidasta, jamisa riita erinomaisesti sti«sp, perustusten kansia molemmilla puolilla, ja an-

da?
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dakon riita-weljein kirjoitta sen ala. Jos he tah-
towat jotain siinä siwusa muistutta; sira ei pida
heildä kieltcamän.

14. §. Jos riira-weli pyytä nostaa jongun Ku-
ningan ia Maldakunnan Neuwonandaista, ilman
senkaldaisia perustuma, kuin 13. Lugusa 1.§. sano-
tan; wetäkön ft^kkoa wiisisataa calaria. Jos hän sen
teke sopimattomasti; wetäkön sakkoa sen jälken,
kuin rikos on, ehkä este itzesans on laillinen. Jos joku
laittomasti pyytä hylmcä sen, joka asianKuninkaan
tykönä edLvwtta; olkon sadan talarinsakon alainen

15. §. Jos riita weljet sopiwat ennen, kuin asia
tule Kuningan tygösisälle; tehtötsen Howrätille tiet-
tawaxi, ja wahwistetcakon sowindo siekä. Jos st
sitten tapahm; wahwistakonKuningas stn sowinnon.

16. §. Jos Kllningas wahwistaHowrätin tuo-
mion; maxakon se, joka Kuningasta ehei, riica-
weljens kulmuxen ja wahingon. Jos se koetellan,
että han wastoin parembata tietoa, ja selkeitä pe^
rustuxia, on asian Kuningan ala wetänye; maM
kon sakkoa wiisisataa talaria: ja asianajaja ran«
gaistakon niin pilkan ajan wangiudella, kuinKu-
ningas löytä hänen rikoxens ansainneexi.

17. §- Joko rma-weljet sopiwat, eli Kuningas
wahwistaHowrätin tuomion; pitäkönHowrätti ne
kaxisaeaa talaria, kuin sinne sisälle pannut owat/
Jos Kuningas muutta Howrätin tuomion; anda-
kon Howrätti ne rahat jallens.

18. §. Älkön olko keilakän lupaa, etziä Kunin-
gasta, tuomiota ja päätöstäwastan, kvinHowräti-
sä langennut on, muulla tawalla, kuin nyt sääuy
on; elleiniin ole, että hän uffoo osottawans, sen-
kaldaisen harhailemisen Oikeudenkäymisesa capahru-
nen, kuin 25. Lugusa 21, §. sanotan: pangon siliom
mkauxsn kulutuxsn ja wahingon edestä, ja tapttckön

sm
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sen kuin cuomiuu oli, sen jälken, kuin sanotmon,
ennen kuin han anda waluuxens Kuningan tykö-
nä sisälle, silla ajalla, kuin 9. §. eteen-kirioiman.
Jos ei hän osota wikaa Oikeudenkäymistsä; niin
ei pidä pää-asia ylösotettaman: ja wetakön hän
sata kasaria sakkoa.

19. §. Rikos-asioita, suuremdia eli wahem-
bia, ei pidä kcllakan lupaa oleman wetää Kuningan
ala; ellei han woi osoua, taikka että hän ei ole
siinä täydellisesti kuuluu, taikka myös että hän on
langeteltu rastambaan rangaistureen, kuin Laki sa-
no. Jos ei han woi sitä täyttää; rangaistakon sm
edestä erittäin, sen jälken, kuin hänen walimxens
oiluc on. Ia käykön sitren se rangaistus hänen
plitzens, johonga hän Howräuldä ruomitru on.

20. §. Jos joku cule Kuningan tygö senkaldai-sen walituxen kanya sisälle, että Howrätti on wää-
rin tuominnut, eli että Oikeus on hänelda kieltty;
waroitcuakonhän clisisti siitä maarasta kuin siinä on.
Ellei hän lakka siitä, ja ci woi todexi näyttää kai-
paustaus,mutta Kuningas wahwistaHowrätinpaa-
töxen;ruonlittakon hän myössilloin yhtähaawasiihcn
rangaistujen, kuin kuoleman rangaistusta likin on.

21. §. Ei mahda kukan ehiä Kuningasta niisa
asioisa, kuin josakusa Tuomio istuimesa, eliKuningan
Kaffynhaldian tykönäpirä cnsisti ylösotettaman.Jos
joku käy heidän ohitzens, ja waiwaKuningasta sen
kantza; wetakönsakkoa kymmenen talaria, jaosotet-
takon siihen paikkaan, kuhunga asia tule. Jos ei hän
sittengan ojenna itziäns; wetakön sakkoa wiisitoista-
kymenda tqlaria, eli enämän, asianhaarain jälken.

22. §. Jos joku laitta itzellens Kuningan tykönä
kirjan, elipaatöxen, kaikrinaisisa asioisa, wall)een ja
waärän edesandamisen kautta; wecakönsakkoa wii-
destäkylmnestä siuaan talariinasti, eli karsikon ruu-
«lillans, sen jälken/ kuin rikos löytän. 23. §.



23. §. Ne sakot, kuin Kuningas kaikisa näisä
tiloisa päälle pane, langetkonKirkkoon, eliwaiwai»
sille.

31. Luku.
Ruinga tuomio mahra särjeerä, jota on saanut

laillisen rvoiman.

Qslkon kellakan, waan ainoastanS Kuningalla,
olkon waldaa, särkeä tuomiota, joka on saa-

nut laillisen woiman; eli Mens andaa laillista ai-
kaa, kuin. laiminlyöty on.

2. §. MönyMn rohjetkon Kuningan tykönä
esiä, että laiminlyöty laillinen aika jällensannma:-sm, ellei hän osota erin-omaista sypra japerustusta,
että hän sentahden uudistusta asiasa nautita mahta.
Ei pidä hänen rukous^kirjans Kuningan tykönä
edeswedettämän, ennenkuinhän on täyttänyt, mitä
g«, Lugusa 18. §. säatty on. Jos han sen täyttä;
kuulcakon riita-weli, ja asmakon Kuningas, kuin
kohtullisexi löytan. JosKuningas koettele, ettähän
ilman perustusta on uudistusta etzinyt; wetäkön
sakkoa Kirkkoon, eli waiwaisille, kolmestakymmene»
sta, saraan calariin asti, eli enämmän, ja täyttä^
kön riita-weljelle hänen kustannuxens ja wahingons.

3. §. Jos joku on löytänyt uusia perustuxia, ja
luule että tuomio, joka on woittanut laillisen woi-
man,niiden kautta kukistmaa taitan; etzWnKunin-
galda lupaa, että asiauudesta mahdais tutkittaa; ja
osotettakon hän silloin siihen Oikeuteen, kuin siinä
wiimeintuominnut on. Ennen kuin hän siellä mahta
perustuxens osotta, täyuäkön hän sen kaiken, kuin
2. §. sanottu on, ja wannokon, ettei hän niitä ennen
ole tietänyt, eli ymmärtänyt, mä ne owat oller sen»
kaldaisesta armosta, niinmyös, ettei hän niillä pyydä

Y ylös'
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ylöspitää ja wahingoita riica>weljens hänen oikeu-
desans, mutta usto itzellens syyn olewan nlitä a>
jaa. Jos han sen kaiken täyttä; koecelkon Tuo-
mari ne uudet perustuxet, niin myös mitä riica-
lveliniiden päälle wastaa, ja olkon hänellä walda,
muuttaa sen entisen tuomion, jos perustuxet niin
kiltit owat. Jos toisin löytän;marakon hän, jo-
ka niiden päälle nojannut on, riita -weljelle kulu-
tuxen ja wahingon: rangaistakon myös siinä siwu-sa^, niinkuin 29. Lugusa sanottu on. Jos jombi-
kumbi sitten tahto etzia korkiambata Oikeutta sitäwastan; olkon hänellä siihen lupa: ja täyttäkönsen, kuin ennen tasa Kaaresa itzekustakin Tuomio-
istuimesta eteen kirjoiman.

32. Luku.
Ruinga rahat ja sator, tämän Lain jälken luet-

taman, maxettaman, ja jaenamcm pitä.
1. §.

Kaikkein rahain ja sakkoinkantza tasa Laki-kirjasa,
ymmärretän Talari, Markka, ja Äyri Hopia-

rahaa. Kusa ei löytäulospannuxi, kenen sakot nau«
titzeman pitä; kaykön ne kolmeen osaan: ja ot-
takon yhden osan Kuningas, toisen Kihlakunda eli
Kaupungi, kolmannen asianomainen. Jos asian-omainen eiole päälle-kandanut; ottakon hänenosansse, kuin päälle-kannoi, ja Ma oli oikeus päälle-
kandaa.

2. §. "Sakot tasa Oikeudenkäymisen Kaaresa
"olkon Oikeuden, joka ne päälle-panttut on, yxin-oma
"osa, kosta ei toism siinä säätyri löytä; ja joka ei
"woi maraa sakkoa, rangaistakon, niinkuin 10. Lv-

1. §. Ulosmittauxen Kaaresa sanottu on".

3. §.
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3. §. "Kihlakunnan osasta sakko-rahoisa, pitä>

"könKihlakunnan Tuomari yhden kolmannen-osan
"toisen Lautamiehet, kolmannen Kihlakunda. Oi-
"keuden yxin-omista sakoista, ouakon Kihlakunnan
"Tuoman puolen, ja sen toisen Lama

-
miehet.

"Lagmannin-oikeuden yxin-omista sakoista, olkon sa>
"ma laki. Raastuwan-oikeudesa ottakon Pormesta-
rikahdenkertaisen osan Raadimiesta wastan, ja
"Kamnarin

-
oikeudesa Naadimies Kamnäriä wa-

"stan. Howratisa ottakon kaikki yhtäläisen osan,
"jotka Oikeudesa istumat".

Ku-V 2
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Kuning:sen Maj:tin.
Armollinen Asetus, ajasta Wedon

ja Walitustcn täyttämisexiWaasanHowrätisä. Annettu Stokkholmin
Linnasa sinä 14. päiwänäMarras
kuusa 1778.

3^e GUSTAF Jumalan Armosta,
Nuohin, Götin ja Wendin Kuningas :c.
ie. ?c. Norjan Perillinen, Schletzlvigin ja
Hollsteinen Hertua, :c. :c. Teemme tiettävdä^
n, että kosta me Armosa olemme hawainnet, sen
kuin yhteinen Laki 25.5ä Lugusa Oikeudenkaymisett
Kaaresa asetta, ajasta Wedon ja Walitusten taytt
tamisexi Howratisä, sica wähemmin sowelian ole-
wan niihin Tuomioistuimiin, kuin Meloan jaWab
dakunnan Waasan Howrätin alla owat, kosta
mainittu aika on määrätty ja sowimtu sen may
kan pituuden jälken, kuin Kullakin Maanpaikalla
on, siihen Howramin, jonga alla se ennen ollut
on; ja siitä on tullm, että muutamat Maanpak
kat owat saanet paljo pidemmän, ja toiset jallens
lyhemman a/an kuin nyt tärwitan; Niin olemme
me nnhnet tarpellisexi Armosa asetta: Että niisä
asioisa, jotka Laillisen Wedon kautta menewat
Waasan Howrämin Lagmannin Oikeudesta Kar»
jalan Lakikunnasa, jonga alle tule koko Kuopion
Maanherran Lääni, ja se osa Waasan Läänistä,
kuin on Rautalammin Tuomarin Läänin alla, eli
Saarijärwen, Wmasaaren, Laukaan ja Keuruun
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Pitäjaär, niin myösEtsarM/ Wirttaan jaKuiwas-
mäen Kappelit, pitä päälle-kandajan Kannekirjan-
sa sisälle andaman Vhdexändenakymmenendenä päi.
wana: Siitä lopusta osasta Waasan Läänistä^
kuin on Waasan ja Oulun Lakikunnan alia, sinä
Neljandenakymmenendena: Ia Oulun Läänistä si-nä Kuudendenakymmenendenä paiwänä, se paiwä
lukemata jonahuomio langeis. Mitä niin muodon
Lagmannin Oikeuxista asetettu on, sopi myösRaa-
stuwan oikeuxiin, paitzi Waasan Kaupungia, josa
pitä waari-otettaman siitä kuin Laki 25. Lugusa
15. §:sa Oikeudenkäymisen Kaaresa asetta, Raa-
stuwan oikeudesta siinä Kaupungisa kusa Howrätti
on. Ia pitä Rahanwaihemxen- ja MeriHikeudsnasiat, niin myösWalituxen asiat, puolda wahem«
man ajan sisällä, kuin nyt kullengin maanpaikak
le määrätty on, täytettämän. longa jälken kaiks
kein asianomaisten tule heitänsä kuuliaisesti kayttä.
Enemmaxi wahwudexi olemme Me tämän Omals
la kädellämme alakirjoittanet ja Meidän Kunin-
gallisella Sinetillämme wahwista andanet. Stokks
Holmin Linnasa, sinä 14. päiwänä Marras Kuu«sa 1777.

GUSTAF

N. W. Marks von Würtemberg.
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Kuning:sen Maj:tin
Armollinen Asetus, Muutoxesta Yh-

teisen Lain säätämisesä usiammisa
paikoisa. AnnettuStokkholminLin-nasaWaldakunnan Salisasinä 20.
päiwänä Tammi kuusa 1779.

3^e GUSTAF Jumalan Armosta^
Ruotzin, Götin ja Wendin Kuningas :c.
?c. 3c. Norjan Perillinen/ Schlchwigin ja
Hollsteinen Hertua, :c. :c. Teemme nettawa-
xi: Että kosta Ruotzin Laki usiasa paikasa, mää«
raa rikoxille ja pahoille tegoille stnkaldaisia ran-
gaistuxia, kuin ei ensingan soweliat ole, rikosten
luonnon ja päälle sturamisten jalken, ja wielä wä-
hemmin, kowudeensa katzoin, yhteen sopiwat Mei-
dän Lembiän ja Armollisen sydämemme laadun
kansia, toisisa jällen,myöden andaa stnkaldaisia to«
distuxen muotoja, jotka tunduwalla tawalla turme-
lemat rehellisyttä ja ustollisuutta,niinmyöshywiä
tapoja, kuin walttamattömasti earpelliset owat Wa«
paalleKansalle, joilla pita Laisa wahwistus jaedes-
wastaus oleman; stntahden, ja emimitan mahdais
löytyä, kuin sodeis niitä perustupia wastan, joiden
päälle Lakein rakennus,oikein Wapaasa Hallituxe-sa, nojaaman pitä, eli siinä jotainkaiwatais, kuin
taidais tulla stn personallisen turwallisuudm kiin>
Mttämisexi ja wahwistamisexi Meidän alammaistem-
me stasa,niinolemme Me, senkaldaisten asiain suh<nen, MeioanKuningallistn welwollisudemlm ja oi-

keu-
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keudemme jälkeen/ Armoja ollet waaditm toinda pi-
tämään. Lakein parandamisesta jaoikasemisesta; jo«
ka meidän Armollinen murhen pitomme, niisä asioi-sa, joihin me tähän asti keriinnet olemme, Walda-
kunnan Säätyen koosa olemisen kautta on tullut
huojemri ja aumuri;Ia tahdommesentähden Wal-
dakunnan Säätyen myöden-andamistlla ja suostu-misella, että seurawaiset Lain paikat pitä sturawai-
sella tawalla muutettaman:

28. Luku. 10. §. Rakennus Raaresa.
Jos wieras teke wäkiwaldaa matkustawaisten

Majamiehelle elihäness mäellensä, haawalla, musta-
nemalla eli werinaanualla; Wetäkön sakkoa kari-
sataa Talana, kuin kolmeen osaan jaetan, ja ol-
kon mitätöin kaikki mitä hän samasa työsä saapi.
Jos wäkiwallainen wieras heitä muutoin lyö, eli
andaa heille luwattonnaffolmu sanoja, olkon sen kai-
ken päälle karikenainen sakko. Sama Laki olkon,
jos wierasten Majamies eli hänen wakensa,senkals
daisen työn tekewät wieraalle eli hänen wäellensa.

2. Luku. 1. §. pahantegon Raaresa.
Tule tästälähin waikuturensa puolesta peräti

lakkamaan.
6. Luku. 5. §.

Joka pahasa aikomuresa ylösajattele eli ymba-
ri maakunnan lewittä walheita ja wääriä humo-
ja, jotka kostewat Waldakunnan turwallismta, eli
saatta sillä matkaan yhteisen metelin ja kapinan;
rangaistakon ulos ajamisella Waldakunnasta,raip-
pa witzoilla eli wangiudella, sen jälkeen kuin rikos on.

9. Luku. 1. §.
Jos mies eli waimo luopu hänen laillisesta

avopuolisostansa/ ja andaa itzensä wihkiä toisen
Y 4 kantza.
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kantza, joka naimatvin on; rangaistakon se kari-
nainut korkeimmalla ruumin rangaisturella, ja tas
httettäkön sitten johonguun Kruunun Linnaan eli
kuritus- huoneseen, siellä pidettä yhden eli kari
wuotta, työsä eli ilman työtä/ asian haarain jal-
ken; Ia se kuin ei ennen nainut ollut, rangaista-
kon neljänäkymmenellä parilla raippa

-
witzoilla,

kolmella kymmenellä parilla witzoilla, eli kuukau-
den wangiudella medellä ja leimalla, jos sen edelli-sen amioskaffy hänelle ennen tietty oli. Jos ei he
ole itstänsä sekoittaneet toinen toisensa kansta, (ch-
kön se karinainut sakkoa kakdexankymmendä tala-
xia, ft toinen neljäkymmendä.

16. Luku. 1. §.
Portto joka tumattomasta sekannuresta tule ras

ffari, ja ei ilmoita sitä ennen synnyttämistä, etsiiyrinaisyttä itse synnyttämisesä, ja sen lälken täyde-
sä aikomuxesa kuolettaxensa sikiän, pane sen ly«
myyn, eli tappaa sen; hänen kaulansa pita pbikki
lyötäman, ja hän lamasa poldetcaman. Nyt taka
niin tapahtua, että sikiä suuren mian jahuolimat-
tomuden kautta, ilman aikomusta fitä tappa, eli
ilman hamaittua mäkimallaista merkkiä, saa kuo-
leman ja pannan lymyyn; rangaistakon kahdesta-
kymmenestä ja neljästakolmattakymmenestä parista
witzoja, korkeimbaan ruumin rangaistuxeen asti ja
kansta, niinmyös mangiudella ja työlläkurituschuo<nesa, kapi eli usiamman wuoden asian haarain
jalken.

2. §. Jos sikiä kuole mähemmastä maarin pi-
dosta,eli tapaturmaisista tapaurista, ja waimo ih-
minen sen kohta lse ilmoitta, eli oikia keffensyn-
«yttälmnen tapahtuu, eli myösnähtamästi keffen-e«
ramen sikiä lymyyn pannaan; rangaistakon se wi«

ka-
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kapää sakolla, en ruumin rangaisturella kuin sitäwastaan. sopii rikoxen laadun jalken.

18. Luku. 1. §.
Jokaisella puä rauha oleman tiellä Kirkkoon

jaOikeuteen mennesa, ja sieloä palaitesa, joko hän
tule omasta eli toisen miehen huonesta. Se kuin
silloin, kostarensa handä, tappa hänen, hän ja
kaikki ne, jotka hänen kantzansa samasa tahdosaja työsä olit, owat Kuningan walan rikkonet, jasen rauhan, kuin Kuningas on wannonut pitären-
sa alammaisilleusa. Jos joku lyö hänelle mustane-man eli werinaarman,rangaistakon se eli ne, wuo-
den wangiudella Linnasa, työllä eli ilman työtä,
asian haaram jalken, wetäkön myös siinä siwusa
sakkoa saca talaria, kolmeen osaan. Jos ei hän
woi sakkoa maxaa, tehkön sen ytitze työtä neljä
kuukautta.

5, §< Jos joku kiukusta weta weitftn eli mie-
kan toista wastan, eli lyö hända kirkko-aidasa, ko-
sta hän mene Jumalan palweluxeen, eli sieldä läh-
tee, taikka Karäjä-siaja, joko hänellä on Karajan
asia eli ei; Wetäkön sakkoa wiisikymmenda tala-
ria. Jos siihen mustanema eli werinaarma tulee,
sakotmakon kahteensataan talariin, kuin kolmeenosaan jaetan.

7. §. Jos joku kostaa sowimn ja sakoitetun
asian tähden, eli sitä, kuin hända wastan oikeude-sa todisti, eli sentähden, että hän siellä asiaansa
händä wastan warjeli, ja tappa hänen; niin oy
hän, ja kaikki jotka hänen kansiansa samasa aiko-muresa ja työsä olit, Kuningan walan rikkonet;
Jos joku haawoitta hänen, eli lyö mustaneman ja
werinaarman, rangaistakon se eline, wuoden wam
geudella, työllä eli ilman työtä/ asian haarainjäl-

Y 5 ken;
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ken; weräkön myös siinä siwusa sakkoa sata ta-
laria, kolmeen osaan. Ellei hän woi sakkoa ma-
xaa; tehkön sen ylitze työtä neljä kuukautta.

8. §. Joka lyömisellä eli hosumisella kandaa
kättä jongun Tuomarin eli muun Kuningan wir-
kamichen päälle, jolla Kuningan Fullmahu on, eli
hänen kansiansa on yhtälälsesä arwosa, wiran
toimimxisa, eli kosta handä sentähden, olkon hen-gensa rikkonut. Jos han tappa hänen, lyötäkön
myös ensin oikia kasi pois; Jos joku häristä eli
uhka hända, eli anda hänelle hapiallisia sanoja;
uhkön sakkoa wiisikymmenda talaria, eli enämmin,
sataan talariin asti, niinkuin rikos on, ja ano-
kon anderi. Jos ne sanat käywät arwon ja kun-
nian päälle; Sakomtakon kahdenkertaisesti, ja ols
kon kunniatom. Joka ei woi sakkoa maraa, ran-
gaistakon wangiudella, wedella jaleimalla, eli raippa-
witzoilla taikka witzoilla; jos ei se tapahdu wiran
tähden; rangaistakon niinkuin Laki muutoin woipi.

9. Jos joku rohkene lyömisellä eli hosumi-
sella karata niiden päälle, heidän wirasansa, eli wir-
kansa tähden, jotkaKuningan eli hänen Wirkamies
stensä, eli Olkcuden asioisa käywät; Wetakön sak-
koa kari sataa talaria, kolmeen osaan. Jos heu
dan päällensä käydän uhkauMa eli häwaistys-sa-
noilla; sakotettakon kymmeneen talariin. Jos st tas
pahtu yhreisesä wiran paikasa; tehkön sakkoa kari-
kymmenda talaria. Jos he itze wiran asioisa reke-
wät wäkiwaldaa eli wääryttä, sanoilla eli töillä;
Olkon s.,kko kahdenkertainen, sitä wastan,kuinmuu-
toin siinä asiasa asetettu on.

19 Luku. 2. §.
Jos joku otta fangin wäkiwallalla, milda, jot-

ka hänen kiinniottantt owat, ja tallella pitäwät,
taik-
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taikka wangiuccen, eli Oikeuden eteen, eli tuomit-
tuun rangaistujen wieman pidais; Wetäkön sak-
koa ka):i sataa talaria, kolmeen osaan. Jos hän haa-woitta heitä, eli lyö mustaneman eli werinaarman;
niin rangaistakon hän, ja kaikki ne, jotka hänen
kantzansa täydesä neuwosa, ja samafa työsa olit,
korkeimmalla ruumin rangaisturelia, ja yhden wuo-
den wangiudellaLinnasa, työlläeli ilman työtä, sen
jalken kuin asia on.

20. Luku. 1. §.
Jos joku aiwotulla mielellä, tehdäxensä wahin-

gota, mene kotia toisen tygö, hänen kartanoonsa,
eli huoneseensa, jokone owat sisällä eli ulkona piha-
sta, ja ne owat hänen omansa, eli luwalla taikka
wuorolla hänellä; Eli jos hän mene toisen aluxeen
eli laiwaan, olis se wuorottu, lainattu eli oma, ja
siellä tappa Isännän itze, hänen makeansa, eli Ma-
jamiehensä; Niin pitä häneldä, joka sen teki, ja
kaikilda kuin hänen kantzansa, samasa tah-dosa ja työsa olit, oikia käsi ja hengi pois otetta-
man. Jos hän teke muma wahingota, haawal-
la, mustanemalla eli werinaarmalla; rangaistakon
wuoden wangiudella, työllä eli ilman työtä, asian-haarain jälken, tehkön myös siinä siwusa sakkoa sa-
ta talaria,kolmijakoon; Elleihän woisakkoa mapaa;
tehkön sen ylitze työtä neljä kuukautta; Sama la-
ki olkon siitä, joka samankaltaisesa aikomuxesa kar-
ka jongun päälle tiellä eli kadulla, ja ajaa händatakaa toisen miehen huoneseen, taloon eli aluxeenjohon hän pakonsa otta, ja siellä hänelle wahingo-
ta teke, eli heittä taikka ambuu hänen peräänsä/
niin että se sattuu, sitten kuin hän pihaan, huone-seen eli aluxeen tullut on.

2. §. Ellei yhtäkän wahingota tehdä taloja,
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huonesa eli aluresa, waan joku tule wedttyxi, eli
pakotecuxi sieloä wäkiwallalla, ja sitten hänenpääl-
lensä senkaltainen ryö tehdän; olkon sama Laki.

5. §. Jos joku tule toisen tygö hänen huone-seensa, pihaansa eli alureensa, ja tapahtuu tappelus
heidän keffensa, akkituitusta; siinä ei ole kotorauha..u; Mutta jos hän mene wihoisansa pois, ja

sitten jallensä/ taydesä aikomuxesa wahingota
tehdä, ia sen täyllä; rangaistakon yhden wuoden
wangiudella Linnala, työllä eli ilman työtä, asian-
haarain jälken, tehkön myös sen fiwuun sakkoa fas
ta talaria, kolmijakoon. Ellei hän woi sakkoa ma-
xaa; tehkön sen yliye työtä neijä kuukautta; koe-
telkon kuitengin tuomari ajasta ja asian haarok
sta, jos se lnakta sen äkkituitun alle lueua.

7. §. Joka kuumottaa,köyttääeli sitoo jongun jo-
ka ei ole syyhyn woitettu, ilman ilmeistä pahaa te<
koa, jonga tähden hän kiinniotsttaa ja wangiuteen
pandaa mahta; rangaistakon yhden wuoden wan-
.qiudeila, työllä eli ilman työtä, asianhaarain jäl-
ken, tehkön myös sakkoa siihen siwuun sata tala-
ria, kolmijakoon. Ellei han woi sakkoa maraa, teh-
kön sen-ylitze työtä neljä kuukautta. Jos jokuotta
toisen wäkiwallalla, omasta eli toisen huonesta, taik-
kakadnlda, tielda eli mualda, ja wie pois wastoin
hänen tahtoansa, wangiuteen eli muuhun paikkaan;
olkon sama Laki, ehkei hän muuta wahingM teh-
nyt olis.

8. §. Jos joku kidutta toista, waatiaxensa hän-
da sillä tunnustuxeen josakusa asiafa; rangaista-
kon niinkuin edellakaywaisesa §.sa sanottu on, ja
wetäkön,ilman sitä, sakkoa kahdenkertaiststt haa-woista, jos niitä siihen tule.

10. §. Jos joku mene toisen puutarhaan, joka
suljettu on/ ja ma hedelmita wakisin/ ja Isandg

eli
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eli hänen wakensa tahto sira warjella; Jos silloin
tappelus heidän walillanfä tapahtu^ ja Isandä eli
hamn wakensa saa haawan, mustaneman eli wcri-
naarman; Wetäkön sakkoa karisa taa talaria, kols
mijakvon; Jos he saamat muun wahmgon; olkott
kahdmkertaisesa sakosa, jakotorauhan rikoxesta teh-
kön sakkoa neljäkymmendä talaria, kuin ennen sa^
nottu on. Jos tappo tapahm; ottttakon oikia ka»
si ja hengi pois.

21. Luku. 6. §.
Jos joku wäjy toista^ kuja ikanäns se olis^

tchdäxmfä hänelle wahingom hengen eli jäsenen puo-
lesta, ja haawoma hänen eli lyö mustaneman eli
werinaarman; rangaistakon yhden wuoden wangim
della/ työllä eli ilman työtä, asianhaarain jälken,
tehkön myös sakkoa siihen siwuun sata talaria,
kolmijakoon. Jos ei hän woi sakkoa maxaa; teh>
kött työtä sen ylitze neljä kuukautta. Jos hän ce^
ke jongun muun wäkiwallaisen työn hänelle, eli
hänen"kalullensa; tehkön sakkoa rauhan rikoresta
ja työstänsä kahdenkenaisesti, ja maMkon wahin-
gon>

22. Luku. 1. §.
Jos joku wäkisin otta waimo ihmisen, ja wa?

stoin hänen tahtoansa täyttä pahan himonsa, jU
laillisesti siihen sidotan; rangaistakon korkeimmall
la ruumin rangaismMla ja kahden wuoden wangiu-
della josakusa Kruunun Linnasa, työllä eli ilman
työtä, olkon myös rikkonut kaiken inaimen kaluwsa, puolenKuningalle, ja puolen asian-omaiselle, ja
tvaimo olkon syytöin. Ei mahda myös yxikän sou
mam waimoa siuä, neljänkymmenen talarin sakon
haastslla. Jos ei hän woi pahaa tahtoansa täyttä;
tchkön kuitsngin ftkkoa wäkiwallastK sata talaria.

LoS
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Jos hän siinä tapetan, maatkon kostamata. Jos
joku pitä lihallista ftkannusta sen kansia joka ei
ole täyttänyt kahtcuoistakymmenda ajastaikaa; ol-
kon sama Laki. Mutta se kuin pitä lihallista sekan-
nusta hourun waimo^ihmisen kansia, tehkön sakkoa
wiisikymmendä talaria, ja olkon welkapää, elättä-
mään ja ylöskasroattamaan sen lapsen, kuin sen-
kaldaisesta caidais syndyä.

4«. Luku. 3. §.
Jos waras warkauden tähden toisen kerran oi^

keuteen wiedän; marakon sakkoa neljänkertaiftn
warkauden werran. Ellei hän woi sakkoa tehdä;
karsikon ruumillansa, kuin sanottu, ja silloin enä-
tän rangaistus wiidellä parilla raippa

-
witzoja, eli

neljällä parilla witzoja. Jos hän tule kolmannen
kerran jällens, ja warkaus nouse sataan talariin;
rangaistakon raippa

-
witzoilla eli witzoilla waraste-

tun hinnan jalken, ja tehkön kaiken elin aikansa
työtäKruunun Linnasa. Jos warkaus on wähems
bi; kärsikönruumillansa, warkauden werran jalken,
ja tehkön kolme wuotta työtä Kuningan wangiude-
sa. Jos hän neljännen kerran warasta, enemmin
eli wähemmin, rangaistakon raipM

-
wihoilla eli

witzoilla, sen warastetun hinnan jälken, ja tehkönkaiken elinpaikansa työtäKruunun Linnasa.
41. Luku. 2. §.

Jos joku haukuttele elikaste lapsi-ikäistä kanaan-sa warastamaan; eli fos mies sen teke waimonsakansia,Wanhemmat Lastensa; Orwoinholhoja wal-
lan alaisen kansia; Esimies sen kansia, kuin hänen
kuuliaisuudensa alla on; Isända eli emanda pal-
kollistensa eli komrinsa kansia; seisokon saman oi-
keuden kuin se joka toisen kerran warastanm on.
Jos hän toistamiseen stnkaldaisesa työsa löytän, ia

war-
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warkaus nouse yli sadan talarin; rangaistakon
raippa-witzoilla eli witzoilla, warastetun paljouden
jälken, ja tchkön työtä kaiken elm-aikansa Kruu-
nunLinnasa; Ia se joka haukuteldu eli käffetty oli
warastamaan, rangaista» niinkuin muu waras, jos
hän täyteen ikään cnlluc on.

46. Luku. 1. §.
Joka wcvasta jotakin Kirkosa, joko st on Kir-

kon omaa, eli muilda sinne talveen pandua, ja se
on sadan talarin, eli enemmän werta; sowittakou
rikorcnsa mljällakymmenella parilla raippa

-
witzoja

eli kolmcllakymmenellä parilla witzoja, ja Linnan
työllä kaiken elinpaikansa.

55. Luku. 3. §. N)iimmeinen Momenri.
Jos yhdenkertainen huorus tapahtu neljännell

kerran; rangaistakon se nainut korkeimmalla ruu-
min rangaisturella, ja naimatoin wetäkön sakkoa
sata kuusikymmenda talaria.

56. Luku. 1, §.
Jos nainut mies teke huorin toisen miehen wais

mon kantza; rangaistakon molemmat korkeimmalla
ruumin rangaisturella.

4. Luku. 3. §. Rangaistus Raaresa.
Jos Telottajan eli hanen wakensa päälle käy-

dän, Mestaus paikasa eli mualla heidän toimitu-
rensa tähden, kiwillä, hosumisella eli lyömisellä;
Niinpitä kaikki ne, jotka samasa tegosa vlit wem>
man sakkoa kari sataa talaria kukin, kolmijakoon,
joko Telottaja wirkansa on oikein tehnyt taikka ei.
17. Luku. 9. §. Oitmdentäymijen Raaresa.

Niisa asioisa, jotka hengen päälle käywät, ja
muisa rastaisa rikorisa, mahta Tuomari kuulla si-ts
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lä joka estetty on, ilman walaca, kosia aihetta on,
sen kautta saada walistusta asiasa; ei kuitengan
Wanhembia ja lapsia, awiopuolisoita, eli weljena
ja sisaruria, toinen toistansa wastan, ellei asia ko«
ffe murhaa ja tappoa, josta muutoin kaikki new
puuttu. Ei mahda edesandaja, kosta hän josakusa
rikvpesa kantzakumppaninsa edesanda, päästä ram
gaisturesta, kuin osallisuus siinä rikoresa ansaitze.

32. §. Jos rasiaisa rikoren asioisa on enambl
kuin puoli todistusta sitä wastan, jongapäälle kan-
neian, ja hän kuitengin kieldä työn, ja Tuomari
löyrä että waara on walapattoisudesta; jattäkön
asian culeroaan aikaan; kosta se taita ilmandua.
Kosta joku kerran on Oikeudella, taikka tullut wa-
paari sanoturi, eli edes annettuun rikoxeen, täydelli-
sten todistustenMumsa,eiole talnnutsidotta;Namit-
kon, ehkä mitkä syyt hända wastan sitten ilman-
dua raidais, cämän wapaxi sanomisen hywäxensä,
kaikisa asioisa/ joisa raha-sakolla tila on, paitzl
kosta asia koste hengea eli kunniata, warkauxia,
eli myös kaikisa asioisa kusa raha »sakko ei sowi.
Senkaldaisisa tilöisa olkonHowrätillä jaW-oikm-
xilla^ joko se wiallinen on saanut Wapaus-päätö-
xen, eli myös on tullut langetemri wähembään,
kuitengin ei wiela täytettyyn rangaistureen, kuin
hän sitten ansaitze, kosta uudet perustupec jaasian
haarat siinä edes tulewat, walda, asian wastauu-
desta ylösotta, Lain ja laadunsa jälken tuomitta^waxi. Kaikki, Waldakundaa wastcm tapahtunet w
koret, kuicengitt tästä eroitecm, ja edellämainitun
wapauden hywäj!i namitzcmisen alle suljetut, kostase edesammtu niiden tähden on tullut Oikeudesa
käytetyn ja wapaari sanomxi. Asian-omaimn, niin-
myösKruunun asian ajaja, olkon welkapäät, koh>
Vastansa oikeuteen haastamaan stn, jonga päällehe

jon-
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jongun rikoxen tähden tahtomat kanda. Jos ei si-
tä, puuttuwaisten todistusten tähden, silloin taida
tehtää, ja ci se tapahdu kahden wuoden sisällä,
niin ei mahda heillä sitten yhtäkan oikeutta olla,sen rikoxen päälle kanda; Kuitengin tästä eroitetut
seurawajset rikoxec ja pabattegot: Pilkka Jumala-
la wastan, ja luopumus Ewangeliumin opista; Pe-tollisuus ja rikos Waldakmman wakumm wastan;
Häpiallinen puhe Kuningaasta; Metelin nostamia
nen ja kapina;Murhapoltto;Murha ja ilkiä paha-
työ niiden päälle kuin ci taida itziänsa warjetla,
tappaminen, Wanhemmmen lyöminen, tappami-
nen ja ryöwaminen, sukurutcaus, wilppi ja petol-
lisuusKruunua,Bankkota jamuita wastan,War-kaus, mistä laadusta seollamahta, ja kaikki muut
rikoxet, jotka raha>sakolla ei taita sowitena.

32.. Luku. 2. §.
Sakot tasa Oikeudenkäymisen Kaaresa, ellei

loisin asetttuxi löydy, niin myös kaikki muut sa«kot ja uhka-sakot, jotka yhteisen lain ja erinäisten
Asetusten jalken, Tuomareille ja wirkamiehille,
niinkuin heidän yxin-omansa, tulemat, langetkoc Ku>
ningalle, ja se kuin ei woi sakkoa maraa, rangai-
stakon, niinkuin 10.Lugusa i< §. UlosmittausKaa-,
resa sanottu on.

3. §. Kihlakunnan osasta sakko-rahoisa pitäkön
Kihlakunnantuomari yhden kolmannen osan, toi-sen Lautamiehet, Kolmannen Kihlakunda. Raastu-wanOikeudesa ottakon Pormestari kahdenkertaisenosan Raadimiestä wastan, ja Kämnärin Oikeudesa,
Raadimies Kamnäria wasian.

Mitä ne niin muodon tämän kautta olemme
löytänet tarpellistxiPhteisefa Laisa muutta, sen <al»
ken pitäkaikkein asian-omaisten alammalsudesa elä»

Z män,
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män. laolemma Me suuremmaxi wahwudexi, tä-
män omalla kädellämme ala-kirjoittanet, ja Mei-
dän KuningallisellaSinetillämme wahwistaa anda-
nec. Stokkholnnn Linnasa Waldakunnan Salisa
sinä 20. päiwänä Tammi Kuufa i??9.

GUSTAF
(S. S.)

Carl A. Wachtmeister.

Kuning:sen Maj:tin
Armollinen Asetus, kuinga menetet-

tämän pitä, koska Perindömaata
tahdotan takasin woittaa. Annettu
Norrköpingin Linnasa Waldakun-
nan Salisa sinä 13.päiwäna Kesä
kuusa 1800.

Me GUSTAF ADOLF Juma-
lan Armosta, Ruotzin, Oöthm ja Wen-
din Kuningas :c. :c. :c. Danmarkin ja
Norjan Perillinen, Schleswigin Hollstci-
ttln Hertua :c. :c. Teemme tiettawaxi, etta
niinkuinMe olemme hawainneet,mitkä wastuxet siitä
tulewat, mäMaanKaaren 4. Lugusa 1.§. määrä-

tän
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tan niin pitkä aika, ennen kuin joku saa kiinne-
kirjan Maansa päälle, jonga kautta sen wiljelemi-
sen edesauttaminen tulee merkillisesti estetyxi, kosia
Ostaja, ennen kuin hän kauppansa päälle saa sen
Laisa säätelyn wahwisturen, enimmiten ei rohkene ei-
kä taida rohjeta eteensä ottaa jotakuta suuremba»
ra manen rakennusta ja parannusta; niin olcmma
Me huolda pitänet, kuinga tämän a^an lyhendä-
misen kautta, namät ja muut wastuUt, jotka tekes
wät, että joku on epäyresä, jos hän saa maanpi,
tää elikä ei, mahdaisit, niin paljo, kuin mahdolli»
nen on, pois sikretyxi tulla, ja semähden Walda*
kunnan nyt kokondunein Saätyin suostumurella, ja
kosta Me, ynnä heidän kansiansa löydämmemyös-
kin kohtulliseri, että Perindölunastajan, joka pai-
kasa, pidettäkön siins usiammat eli harwemmat käe
rajat wuodesa, pitä, walwomi-
sexi, naulitseman yhtä pitkänajan, niintahdomme
Me tämän kautta Armosa säättä ja asettaa, että
niisä paiktakunnisa, kusa kolme karäjää wuodesa
pidetän ja kolme kuulutusta Maan päälle annetan,
pitä Lainkäyminen tästaedes oleman päätetty Nel-
jännesä käräjäsä, johon kärajaän Perindölunasta»
jan, jos hän oikeuttansa walwoa tahtoo, pitä ei
ainoastansa laillisesti haastaman Ostajan, mutta
myös lunastus-hinnan enfimmäisnä käraja-paiwänä
Oikeuteen sisälle andaman, ja että, kusa kaxikara«
jää wuodesa pidetän, siinä pitä Lainkäyminen sa-
malla tawalla oleman päätetty siinä käräjäsä, ko-
ffaMaa kolmas kena kuulutetan, ja kusaainoaftl
yri käräjä pidetän, ja talo ainoastansa kari kena
rulee kuulmmawaxi, loppuu Lainkäyminen siinä fä-
täjäsä, josa toinen kuulutus anneran; ja on PH?rindölunastaja welwollinen samalla tawalla, kuin
edelläpäin ajttmu on, näihingin käräjihin haasta-

.3 2 maan,
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maan, ja lunastus-hinnan ensimmäisna käräjä-
paiwäna Oikeuteen sisälle andamaan. Muna jos
tämä Perindölunastaialda laimin lyödän, niin on
Ostaja welwollinen ottamaan Kiinne^kirjan sen Ta-
lon päälle, joka nain, edellä määrätyn karajan lo-
pulla hänen käteensä.laillisexi seisomeri tullui on.
Samalla tawalla pitä u>yöskin pantixi pandun ja
sen luonnon alla kuulutetun Talon kansia memtec-
tämän, niin että Talon Omistajalla, ennen kuin
se käräjä päätecän, kusa loppuu,ia
Perindö^lunastajaUa, ennen lähimmäistä käräjätä
eli lahimmäiftsä karaiäsä, sen jälken, on oikeus
täydellä rahalla lunastaa maan; Niinkuin myös,
kosia Me olemme löytänee, että ei enämbätä, kuin
kari Arwiota pantiri pandun Maan ylitze, näin
muutetun Lainkaytöxen aikana mahda, sallita,Tuo-
marin tulee, edeswastauren Haastoßa, kahderan
kuukauden sisällä ensimmäisen kuulutuxen jälken, laile
liftsti pitää ensinunäisen Arwion, josta Welkamies ia
Welkapaä kohta pitä osan saaman, ja joka ei sii-
hen tydy, hän saa, yhden kuukauden sisällä sen
jälken, yhtä, waan ei usiambata, uutta Arwiota
sillä tawalla etziä, kuin Laki Ulosmittaus Kaaren
6. Lugusa eteewkirjoitta. Ia niinkuin nyt tarpelli-
sexi näkyy, ma annmtt kuulmuxet lawiammalda
julistetan,kuin tähän asti, paljan kauppakirjan jul-
kisen ylöslukemiftn kautta kärajäsä, tapahtunut on,
niin tulee asian-omaisen Tuomarin ei ainoasti jokakä-
rajäsä, ennenkuin hän käräja-paikasta lähtee, anda
käräjä huonsen owen päälle lyödä kirjallisen tiedon
kaikista niistä kuulutusista, jotka siinä kärajasa en<
simmäisexi kerrari annetut owar, joka kirja pitäpy-
symän paikallansa sixi kuin ne siinä nimitetyt Ta-
lot owat lainseisoneexi tulleet, ja sama kirja pitä
myös,ynnaOstajan ja Myyjän nimein kanha, si-

sal-
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sallänsa pitämän sen summan eli hinnan, ionga
edestä Talo on kuulutettu, ja ei saada täca kirjaa
karäja-huonem owelda luwattomasti poisottaa, sen
sakon haastolla, kuin Oikeudenkäymis^ Kaaren
24. Lugusa 5§- lopulla ereenkirjoiteran, mutta Tuo»
marin tulee myöskin siitä murhetta pitää/ että sa«
manlainen Kirja, sitte kuin Käräjä päätetty on,
tulee julkisesti Saarnastuoleilla ylöslueturi siinä
kihlakunnasa, joja se kuulutettu Talo on, jonga
päälle kärälän Oiksudellapitä oleman todistus, en-
nen kuin Kiinne-kirja Talon päälle laillisesti ulos-
annetta taittan. Edespäin mitä siihen welwollisu-
,teen tulee, kuin endisisä Astruxisa saatty on,että
tarita Perindö-maata, koffa se ulos sugusta myy,
dan, niin picä senkaldainen welwollisus, kosta täl-
lä taritzemisella siaa on, samalla tawalla kuin ta-
hän asti, täytettämän. Mutta sen suhten että Lain-
käyttäminen nyt on lyhetty, min määrätään aika
sen täyttamisexi kolmeri kuukauderi ensimmäisen kuu-
Muxen jälken, jonga ajan sisällä maa pitä sille,
jolle wero siitä tehoan, niin tarittaman, ettei Hall
sitä kieldäa taida.

Paätöxexi löydämmeMe myös tarpellistrimaas
rata wissin ajan, jonga sisällä kaikki Talon kau-
pat, niinKaupungeisa kuinMaalla, pitä Tuomio-istuimen edesa kuulutettawaxi edesannettaman, ja
olemme siis tahtonet asettaa,ckettä kuulutus pitH
tapahtuman kaupungisa kolmen kuukauden sisällä,
ja Maalla Minneistäkin siinä karajasa, kuin pide-
tän kuutta kuukautta jalken, sitte kuinkauppa teh-
ty on; Jos tämä laimin lyödan, wetäkön Ostaja
sakkoa niin paljo, kuin se karua-paperi maraa, jo-
ka Kauppa-kirjaan tarwitan, joka sakko-raha tu-
lee Pitäjän WaiwaijM jyxinänsa, ja olkonzyhci
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hywin welwollinen panemaan täyden Kanta-paperin
kirjansa ymbäri; Niinkuin myös, kosta Ostaja lai-
min lyö ottaa Kuulutusta kaupan päälle sen tasa
edeltäpäin määrätyn ajan sisällä, ja endisen Omi-
stajan Welkamies tulee Panttikirjan elika jongun
muun selkiäy Käsikirjoituxen kantza, jonga päällä
Sisälle-kirjoitus sallittu on, ja hän Sisalle-kirjoim-
sta pyytää, ja st hänelle annetan, min ftnkaldainen
Sisälle-kirjoitus on seisowainen; ja saa sitten O-
staja sen edestä, kuin hän niin muodon tule^ulos»
majamaan, etsiä palkindoa Myyjäloä.

MitäMe Waldakunnan Säätyin kansia nam
olemme löytänet tarpellisexi tasa säätä ja asettaa,sen jalken tulee kaikkein asian-omaisten itsensä ala-
maisudesa käyttää, ja suurentmaxi wahwudexi o-
lemme Me tämän OmallaKädellämme alakirjoitta-
net ja Kuningalisella Sinetillämme wahwistaa an-
danet. Norrköpingin Linnasa Waldakunnan Sa-
M sinä s. 13. Päiwanä Kesä Kuusa,zw. laa».

GUSTAF ADOLF.
(S. S.)

Fred. Gyllenborg
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Kuning:sen Maj:tin
Armollinen Asetus, kuinga Taloin

wuoromisen kansa Maalla tästä-
edes menetettäman pitä. Annettu
NorrköpinginLinnasa Waldakun-
nan Salisa sinä 13.päiwänä KesäKuusa, w. 1800.

Me GUSTAF ADOLF I«-
--malan Armosta, Ruotzin, Götin ja Wen-
din Kuningas 2c. :c. :c. Danmarkin ja
Norjan Penttinen / Schletzwigin Hollstei-
ncn Hcrtua, :c. :c. Teemme tiettäwaxi, stta Me
olemme nähnet, kuinga, kosia muisa Maakun-
N!sa/ joisa Maan wiljeleminen on joutunut sii^hen korkeuteen, jonga perän Meidän Waldakun-vasamme wielä tulee pyrkiä, kauwan aikaa on
yhdexi woimallisimmista wälikappaleista tähän luet«
tv se, että Maan Taloja tamaisiin Arrendatoreil-
da, eli, niin kuin ne Laisa kutsutan, Lambuo-
deilda, pelkämätä ja ilman epaysta nautittaa,
niin on sila wastan se, mitä Phteinen Laki Mei-
dän Waldakunnasamme tasa asiasa sisällänsa pi-'
tää,ei ainoastansa,pelwon tähden, kuinga maiden
Arrendista tehdyt wälipuheet eli Koneraktit olisitsiisowaiset, ollut tälle wälikappaleelle esteexi, waan
myöskin andanut Maan Isännälle senkaldaistt oi-
keudet, kuin laillisesti tehtyin Komrakmn kantza ei
ole yhteen sopiwaiset; Mutta kosta Me, maanwil-
jelemiftn ylös auttamisexi ja wahwistaxemme sitä
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wakuuttg maan nautitzemlsesa, longa kautta st edel-
linen taita enatyxi tulta, olemme Armoja etzinec pois
siirtää edellänimitttyja esteitä, niin olemma Me löy-
tänet. että kasa on katzottawa osittain se hyödy-
tys, kuin tämän kauna tarkmman, osittain / mitä
Laki on saäccanyr ja hywäxi löytänyt ftn maansuhttn, kuin erinkaldaisella cawalla ia erin-omaisel-
la ehdolla on Isännän halduun joutunut.

Mitä Menedelliseen tulee, koffaMperän-ajat-
telemme niitä muutoxia,kuin rahan ja kauppackalui»
axwon tulewaisina aikoina kohdata taitamat, niin
en Me löydä hywaxi ulos lewittäa Arrendi^oikeutta
peräti määrättömäniajaxi, ja mitä siihen jälkimmäi-
seen tulee, eli millä tawalla joku on Talon saanut,
jamillä eriwomaistlla ehdolla st hänen hattujansa on,
niin olemme Me löytanec, että oikeus ArrendilKon-
trakteja tehdä pitä arwattaman ja luettaman Isansnän ftluremman eli wähemman hallitus oikeuden jäl-
ken, niiden perustusten päälle, kuin Laki yhteistxi
määrää, liioittngin koffa poispoikkeminen siitä joh-
dattaisi Laimmuukoxeen monisa capauxisa, jocka tä^
män kansta ei milläkan muotoo ole yhden laa-
luiset; Niinkuin myös Welkamiehen oikeus etzi^pantixi pandusta ja. laillisesti sisälle kirjoitetusta Ta<
tosta wslatpmaxoa, eipidä waaran alle saamtaman,
waikka

- Melkapaa lälken päin tthtawäin Arrendi-
Kontrakteln kautta taidais muuttaa omaisus? ja
hallitus>oikeudensa, jota wastan niiden edm, jotka
stziwqt jasaqwat Sisalleckirioituxia,sitte kuinMaan
IsHnda laillisesti tehdyn jasisalle-kirjoitetun Arrendi-
KontvFtin kautta on wahendänyt hallitus-oikeu-dtznsa, ei taida tulla sen luondoisexi, että sen- pis
yäisUrrendatoria wahingoittaman, eli johdattaman
Kontraktin eli Arrendin rikkomiseen, ja wielä wa^
hommin pika Won IMnälle awtttaman tilaa,

min-
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niinkuin ennen kaupan kautta on cairanut tapah-
tua, toisella tawalla, totisten eli teestcldyin welkam
kautta tyhjaxi tehdä paacecyn Konrraktin, wahin-
goxi toiselle niistä, jotka Komraktin tehnet owat.

Näistä perustukista löydämme Me ynnä Wal-
dakunnan Saätyin kantza, että Lain säätösMaan
Kaaren 16. Lugun 15. §. niiden Lampuodin eli Ar>
rendi-Koncraktein kumoon lyömisestä, jotka owat
tehdyt Maan Taloista, pitä ojercaman ja mumma-
man, nm: että Maan Isändäin ja lampuodein eli
Arrendatorein wälilla tehtyjä Kontrakteja (tästä kui-
tengin eroitetut ne Omaisudtt, joita ei saada mvy>
da eli pancixi panna, ja joidenga ylitze Isännällä
bn ainoastansa ehdollinen hallitus-oikeus, ja joista
ei hän taida tehdä Arrendi-Koncraktia pidemmaxi
ajaxi, kuin hän elää, eli hänen hallimxensa kestää)
eimahdeta rikkoa; jonga siwusa Me kuitengin Wal-
dakunnanSaätyinalammaistn anomisen jälkenolem-
me tahtonet Armoja saattaa, että tasa pitä seura-
Waiset kappalet waariin otettaman,

1:0 Pisin aika, kuin Arrendit ja Lampuodi-
Kontraktit, jotka cehdän ansaituista Maista, seiso-
man pica, on Wiisikymmendä ajastaikaa,

2:0 MitäPmndöMaahan tulee, jolla ymmär-
retän paljastansa se Maa,kuin ojetinsa näin muo-
don on langennut Omistajan käteen, eli hänelda
wachetettua Perindö-maata wastän on pandu sen
Pellisen siaan, niin pitä Anendatorin eli Lampuo-
bin/ jos Isändä Kontvaktin aikana kuolee, namitz^
Man Kontrakna hywäxensa wiisi wuotta, jos niin
wonda Arrendi'wuosista jälilla on, lukein siitä Pue-
lipaastosta, joka likimmasti seuraa Isännän kuoles
nian jälken, josta Perillinen pitä anvaman Arrem
datorille tiedon: ja olkon tämä tieto samasta W3i«
Msta kuin laillmen ylössanominen.

Z 5, 3^
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3:0 Arrendatorin ja MaanIsännän walilla teh-

ty Kontrakci pitä wiimeistäkin siinä Karäjäsä, joka
seuraa kuutta kuukautta sen jalken kuin Kontrakt!
lchtin, kihlakunnan Mrajasa näytettäman, sima
julkisesti lMsluetkaman ja Sisällekirjouus

-
Proto-kollaan, koko sisälle pidonsa puolesta, kirjoitetta?

man, joka SWle-kirjoilUs tlllee joka Kymmenes
wuosi uudistettawari, niinkuin Oikeudenkäymisen
Kaaren 7. Lugun 2. §. sanotan.

4:0 Ne, jotka
joituxenOmaisuden eli Talon päälle, ennen kuin Ar-
rendi-Kontrakci tehty on,niin myösne, joilla V)tei-
sen Lain eli erinäisten Asetusten jalken on parembi
oikeus eli etu saadarensa welan<maxoa, kuin niillä/
jotka owat Talon, kärajasa sisalle>kirjoittaa anda-
net, saamat oikcudensa ja edunsa maxon ctsimisesä
hywärensä nautita, ilman Arrendi^Kontraktin estä-
mätä; niinkuin myös yhdenkaldainen oikeus tygö
pmistetan niille, jotka samasa karajäsä, kuin Är-
rendi'Kontrakti sisälle-kirjoitetan, woittawaesaman-laisen wakuuden eli wahwistuxcn welkans maron
saamisen edestä, kuitengin tasa tilasa, kossa senkal-
damenIsännän welka sisälle^kirjoitetan, joka Kon-
trakna tehtäisa on ollut Arrendatorille tietämätöin,
eli hänelle Isannaldä ei ole ilmoitettu, niin on Ar-
rendatorilla lupa samasa kärajäsa, eli wiimeistäkin
yhden kuukauden sisällä sen jalken, Komrakua sär-
keä ja kumoon lyödä; mutta

5:0 Ss Sisalle-kirjoitus, joka etsitän ja saadansen karajan jalken,kuin Arrendi-Kontrakti on sisälle
kirjoitettu, ei mahda nmäkan waikuttaa Kontrak-
tinrikkomiseen waan seisokon se wahwanasen ajan,
kuin yhteen sowittu. on.

Mitä Me Naldakunnan Säätyin kansia nain
olemme lyötänst tarpellisexi saattaa jaastctaa, ftn

jäl<
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jalken lulee kaikkein asianomaisten itsensä alamai-
sudesa käyttää; Ia suuremmaxi wahwudexi olem-
me Me tämän OmallaKädellämme alakirMtanet
jaKuningallisella Sinetillämme wahwistaaandanet.
Norrköpingin Lmnasa Waldakunnan Salisa sinq
13. paiwänä Kesä Kuusa, w. iBoc>.

GUSTAFADOLF.
IS. S)

Fred. Gyllenborg.

Kuning:sen Maj:tin
ArmollinenAsetus senajanlyhendämi-

sestä,kuinKauppa-Kaaren9.Lugun
12. §. on määrätty, jonga sisällä
welan maxoa mies miehen wälil-
lä etsittämän pitä. AnnettuNorr-

kö-



köpinginLinnasa Walda kunnanSa-
lisa sinä 13. päiwänä Kesä Kuusa,
w. 1800.

Me GUSTAF ADOLF I«°
malan^ Armosta Ruotzin, Göthm ja Wcn-
din Kuningas ?c. :c. ?c. Daninarkin ja Nor-
jan Perillinen, Schletzwigin Hollstcinin
Hcrma :c. :c. Teemme tiettäwaxi, etkä, sitte
kuin Me Hallitukemme ajalla, riitaisia asioita tuo-
mittesamme usiasti olemme hawainneet, kuinga st pit-
kä kahdenkymmenen wuoden aika, kuin Lain säa-
tö^cn jälken Kaup. Kaaren 9. Lugun 12. §. taita
sdes kulua, ilman ettei sen ajan alla seisonut, pe-
räti salainen, ja niin muodoin ei kaiwattu eikä il-
moitettu welka, saa jääoä maxamata, on ollut syy
moneen oikeudenkaymiseen, ja andanut tunnottomille
Welkamiehille tilan edestulla epäildäwäisten, jos
ei wäärain, waatimusten kantza, joidenga kautta
Welkapaä on tullut karsimaan; tasa myöskin on
tutkinnon ala tullut/ mitkä muuroxet kahdenkymme-
nen wuoden sijalla, kuoleman, siirtämisten ja mui-
den tapausten kautta tapahtumat; kuinga ei enää
mahdollinen ole muistaa eikä tietää, mitä talla ajal-
la mies miehen wälillä on tainnut edeskayda; kuin-
ga Welkapäan kuoleman jälken Perillisten usiasti
layty kaiwacaj walistusta ja tietoa sen kuolleen toi-
miturista; la ettei tarkkingan huolen-pito Lugun-
jaffuista ja muista kirjoista aina ole ulottuwainen
viita kätkemään ja tallella pitämään: niin olem-
me Me, wahwistapemme jn edesauuaremme yhteis
sta uffowmfutM/ M/ niin,paljo kuin mahdo linen

Ott,
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on, estäremme tunnottomia riitoja, Maldakunllan
Saätyin kanssa löytänee, että mitä Laki kahden»
kymmenen Wuoden ajasta rainkaldaisten salamiin ia
ei ilmoitettnin welkain suhten mies miehen walillä,
saattaa, tarwirste ojendamista ja muuttamista; Ia
tahdomme sus/ Waldakmman Säälyin alamniaisen
anomisen jalken, saattaa ja aftttaa, ectä se joiia
on< welkaa saamista toistlda, kalusa, rabasa elimi-
sa hywansa, ja ei pyydä sitä kirjallisesti cli suu-
sanalla, eli ei anna sicä ilme Oikeudelle eliKunin-
gan Kastynhaldialle kymmcncu wuoden sisällä, ha»
uellä ei pidä sitten oleman sen päälle mitan puhu-
mista. longa siwusa, ja että oikein ymman'ettäi>
sin, kilinga wanhembain wclkain kan§a mcnerectä^
män pitä, ja että Ulkomaalla olewain Welkamie-
ften oikeus suojclluxi tulis, Me olemme tahtonet
Armoja saattaa, että, jos jollakin on sen tykönä,
kuin Waldakunnan sisällä oleskelee, yhderan eli usl-
amman wuoden wanhaa welkaa, josta sen ajan
sisäNä ei ole mitan puhetta ollut, olkon welka ka-
lusa, rahasa eli misä hywansa, ja Weikamies ei
pyydä cli anna tätä welkaa ilme yön ja wuoden
sisällä, sitte kuin tämä Lain-muutos on julistettu,
niin ei hänellä sitten mahda olla sen päälle mitan
puhumista; niinkuin myös, että Ulkomaanmies eli
Ulkomaalla oleskelema Ruotzin Alamainen, kaikkein
niiden welkain suhten, jotka owac wanhcn mat kuinse aika, koska tämä Meidän Armollinen Asecurem-
me julisteta», mahtawcn käyttää itsensä sen Lain
jalken, kuin silloin oli ja Maasa käwi, koffa laina
tehtin: waan niiden welkain suhten, jotka owat
tehdyt, mainitun julistuxen jalken, tulee heidän
käyttää itsensä niin, kuin nyt eteen-kirjoitettu on,
edellä määrätyllä haastolla, ettei muutoin heillä
pid<; oleman welan.päälle mitan puhumista^

Mitä
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Mitä Me HZaldakunnan Saätyln kanha näin
tämän kautta olemme löytänee mrpeliisexi edellä
nimitecysa Lain paikasa muuttaa, sen jalken, tuk
kaikkein asianiomaisten itzeusä alamaisudesa käyt-
tää. Suuremmaxi wahwude^i olcmma Me tämän
Omalla Kädellämme alakirjoinanet, jaKuningalli-
sella Sinetillämme wc.hwistaa andclnet. Norrkö^
pingin Linnasa sinä 13. päiwanä Kesä Kuusa,
w. 1800.

GUSTAF ADOLF.

Fred. Gyllenborg.
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Kuning:sen Maj:tin

Armollinen Selitys Yhteisen Lain
Säänöistäerinäisisäpaikoisa,jami-
tä wisseisä aineisa, jotka sitä koske-wat, on ajasta aikaan erittäin ase-
tettu. Annettu Malmösa sinä 23.päiwänä Maalis Kuusa 1807.

Me GUSTAF ADOLF lu-
malan armosta RuotziN/ Göthin ja Wen-
din Kuningas, ?c. :c. :c. Danmarkin ja Nor?
Jan Perillinen, Schleswigin ja Holsteinin
Hertua :c. :c. Teemms timawaxi-. Meidän mnr>
henpitoinlme alla, eva kaikisa, kuin waihettelewai^set ajat ia asian-haavat owcu myöden^andaneet,
edesauttaa ussollisten alammaistcn onnia ja mcm-
stystä, owat oikeuden woimasa pitäminen ja Lakein
suojelus, uämät kalken kansakunnan jarkahtämät«
tömac perustuxet, aina olleet yxi kallis welwollisus
meidän sydälnmeltemmc. Me olemme, yhdelda puo-
lelda, työtä tehnset sen päälle, että päättä ja an-
daa senkaltaisia asttuxia, joiden kautta lne olemme
toiwoneet toimen, järjestypcn ja wakuuden lew3«
newän kaikkiin osiin Lain ulosharjoittamiscsta, ja
toiselda puolelda tarkasti waariiwottaanma esteitä^kuin me tasa painawasa aineesa olemme hawain^
net kohcawan meidän toiwotustemme täyttämistä.
Mperustuxisansa oikia, sowelias ja bywa Laki on
täydellinen, kosta st sisällänsä pitä kaikki mitä hä-neen kostee ja su selkiä ja lyhykäinen kaffyisälM
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Nämät omaisudet olit Nuotzill Lain silloin kuin se
wuonna 1734 Waldakunnan Säädyildä hywäxi
luettiin ja wuonna 1736 ulosanneniin yhteiseri waa>
rinottamistxi. Enannyt kansa, kaswawa ylöswa-
listus/ maan lawiambi pellon wiliellys ja muut
taikka kaiketi Uudet, eli udesta jällen aljelut ta»<
peltiset työt owat monille Lain tarkoituxista anda-
necc muutetun muodon, ja matkaansaattaneet vw
sm joista silloin ei mitään taittu säätää. Kielmsuuremman wiljellyxen kautta, on sanain ja pu>
heenlaatu enämmin wahwistunut, jotka muinen
olit cpailyxen ja eri selicyxen alaiset. Kaikista nai-
sia mumoxista, owat uuoet Kästyt ja Asttuxet,
niin hywin kuin er!N'omaistt Selityxet Lain oikian
ymmärryren yli, olleet wälttämättömät waikmuxet.
Pidemmän ajan juoxun alla on erinäisten Sään-
Vöin ja Asetusten luku, enennyt, joiden seasa, aina
ncemullutten asianchaarain jälkeen, yxi wanhembi,
en uudemman kautta osittain kaiketi kaattu osittain
n.yös witzeisä osisa muuteccu. Se ei niinmuodoin
ole tainnut, wälttää Meitä, että samasa määräsä,
kuin ne ajat owat toisistansa kaukana, joina taik-
ka Sclityxet Lain yli, eli uudet Asemxet owat ulos-
tullect, on niiden erinomaisten Lakein, heidän sisals
linen yhteydensä ja oikian sowittamisensa tundemi-
Nen tullur waikiammaxi ja enemmin sekawaxi. Laki
on myös fenkautta wihdoin saanut yhden lawem
den, joka lähes wälttämättömäsii erketyxeen johs
dattaa, niin hywin niitä jotka onat wetkäpäät si-
tä noudattamaan, kuin niirä joille Lakein suojelus ja
kolhomme» on uffottu. Nilden wahingoin po!s poi«
siamisexi, jotka tästä seuraawar ja min itze työsä
lcmawat kaataa Meidän alammaistemme menestystä
ja parasta, olemme me nähneet meitännne waadit^
xi Armosa astttamaan, että erinäiset fokouxet plcä

teh?
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teh.älnan kaikista nyt wolwijta Saannoista ia
luxista. Naiden seasa olemnla me katsoneet että
ne, jotka stliltäwät Mtcistä Lakia, eli owac liki^
näisemmasti yhdistetyt sen eteenkirjouustm kantza,
pua Lain kaarien ja lukuin alle ylösolmaman si>
sällepitonsa puolesta, ja niin muodoin yhtmiwe,
declälnancrjnlö^la'ftri Lakityöxi, josta työstä, jon>
ga tayttälnistn kanya un ann^nme kiiruhtaa niin^
paljo kuin mahOMincn on, Me ooo.amme sen yh^
teisen ja eriwomalscn hyödytyxett, että Lakein MW
deminen tulee helpommani ja tieto niiden somitta-miststa kewiennuäxi woittaa. Mutta niinkuin me
siinä samasa myösolemme hawainnm, kuinga erin^
omaiset Tuonuoistuimct ja Tuomarit, myös las»
nä olewaisna aikana owat muuMmisa aineisa eri t<v
walla, ymmartäneec, taikka itft Lain, niinkuin ss
bookstawlsa kuuluu, eli myös niitä astnma jotka
nyr katsotaan woiwan; Sencahden <a että yximuo-
tous ja yhreys mahcaa Lakein ulösharjoiruresaml-
la waariin-otttuxi,olemma me Armoja hywäxi ha-
waintteet, että siitä johdnupesta kuin jo tapahtils
neet ia meilda tutttt tapaupec owac andaneet, jasits
te km meidän LakiKommissionimme on kuulm, <a
andanutalammaisen ajatuxeilsa ymmärcäH, asettaa
ja selittää niinkuin seuraa nimittäin:

UPt.
Kosta se on tapahtunut, että ypi awlokumpanet-

sta on sukulaiskansa, maalla ostanut kindiän omaksuven/ joka on o.luc perinyömaan luonnosta .nyy-
M kädesä, ja kysymys sitte on tullut, sma .'<^
Misen oikeudesta, kummallakin awiokumpamll^
säännön seurslmistpi i« Lugusa Nalmistn Kaar's>,
pidäis oleman senkallaisten omaisuuteen, niin omat
Tuomioistuimet ollett erinkallmsista ajatuMa, jos

A « sm



sen aw:okumpanln llaimistn oikeus, ioba ci ollut Lan-
go myyjän kansa, taidais cdemlnäs uletcua kuin kau-
panhindaan, niinmuodoin kuin omaisuus on ostettu
tolstn awiokumpanin perindökunnasa, ja naimisenoikeus, perikundaan lunastetun maan suhteen, joka
pidais laisa katsottaman olewan luondonsa puolesta
yhdenkaliaistn perindömaan kansa, ci taitaisi löy-
tää siaa; mutta niinkuin st omaisuus, jonga mies
ja waimo, nimitetyllä tawalia, ostawat itsellensä
jommankumman sukulaistlda, ci taida katsottaa o-
stecuri perindökunnasa suuremmaxi osaxi, kuin on
wastawa sen Awioklunpanin osalle, joka on Myy-
jän Lango, ja sillä wieraalla awiokumpaniila, stn-
tähden etta hän andoi itsensä kauppaan toistn awio-
kumpanin sukulaisen kansa, ci taida olla wahcmbioikeus, "kuin se joka on woicenu samankaltaisen kau^
pan kautta jongun toistn wieraan kanM, niinseu"
raa myös siitä: etta sen, awiokumpaneista, joka ci
ole myyjän Lango, tulee, ehkä myös kauppa on ta-
pahtunut stn awiokumpanin perikmmasa joka su-
kulainen on, pitää naulitseman siinä ftn namusen
oikeuden kuin Laki io Lugusa Naimisen Kaaresa,
tygöpanee Miehelle cli Waimolie kaikesa irtaimesa
kalusa maalla, jonga he awiosäadysansä yhdesä
itsellensä toimittamat. Kuitmgm etta, jos itst
Kauppakirja sisällänsä pitää, etta omaisuus on an-
nettu ja myyty, ainoastansa sille Awiokumpanille
joka Lango on, cli etta st on lunastettu perindökun-
nasa Lango awiokumpanin puolesta, niin pitää ta-
pahtuman mitä siitä,Kauppakirjasa, Laillisesti mää-
rätty on, ja Laki muisa, perindökundaan lunaste-
tusta maasta, säattäa, niin etta toisella awiokum-
panilia, ainoastansa osto- cli lunastusrahasa onhä-
nen naimistnsa oikeus.

2:xi,
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2:xt.
Senkiellon allaMiehellä ettei mies saa poiswcch

hettaa, pantixi panna eli myyda Waimon kiindiäca
omaisuutta maalla./ josta saätään 11 Lugnsa 1 §.
Naimiftn Kaarela, ei taida luettaa waimonnaimie
sen oikeus siinä kiindiasa kaluja/ jonga mies m n-
kuin asianiomainen on ansainnut awiosaädysä wai-
mon kanjja, miltta silla ymmärretään ainoastansa
senkaltainen maa johon ci mies taida saada mnä-
käan naimisen oikeutta, ja joka niin muodoin on
wailnon erinäinen oma.

3'.xi.
Mitä Laki 12 Lugusa, 3 §. Naimisen Kaarefasäätää, aiasta, jonga sisälle Lestimies eli Leffiwai-

mo mahtaa toiseen naimiseen mennä, ei taida so-
witettaa siihen tapauxeen, koffa awiosäaty rikotaan
tehdyn huorudm tähden, josta asetetaan 2 §, 13
Lugusa nimitttysa Kaaresa. Kuitengin, mitä wai-
moon kostee, niin pitää hywan järjestyxen woitta^
nnsexi, hänelle ei oleman sallittu umeen awiosäa-
tyyn itsensä andaa, sen^jälkenkuin ero awwskäffyftä
laillisesti tapahtunut on, ennen niin pitkän ajan
jälkeen, lumu siitä kuin kysymys senkaltaisesta ero-
sta ensin Tuomioistuimen eceen haasttttin, ettähän
on synnyttänyt e!i hänen olis pitänyt synnyttämän
sitä sikiätä jonga kansia hän mitämax oli rajkasna
edellä eron etsimisen.

4:xi. '
Että st sisällettule Kruunulle, joka onmäärätty

Oikeuden-Säädyn palcaxi, Kuningallisen Klrjan
kautta siinä 21 päiw. Heinä Kuusa 1752, ja joka
tekee neljännen osan procencin (yhdestä saoan paal^
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le) siitä omaisuuocfta loka Huonesa löytyy, joja
Isandä eli emandä kuollut on, sitte kuin kaikki
welka siitä ou pois eroitettu, olkon se Mapasukui-
sten, Pappein., Kauppamiesten eli Säätypersonain
seafa, mahdais oikein tulla uloscehdyri, ja lukusen edestä lasteturi,,asemaan:

i:ri. Joka puoliwuosi eli ennen Tammi- jaHeinäKuun loppua, tulee Foudein maalla jaRaastuwan
oikeulten kaupilngcisa meidän Kästyläistemme tygö
lähettää kirjoja karittain, niiden päälle wapasu«
kuisista, jotka, wiimmeisexi edesmenneen puoli wuo-
den sisällä, owac kuolleet kihlakunnasa eli kaupun-
gisa. Naista kirjoista, joiden comus Papintodistu«
xella pltä oleman wahwisteltu, lähetetään yxi ta-
kasin ynnä Papimodistuxen kansa ja mcioän Ka-
stylaistmme, että se toinen kirja on hamnhallusan-sa. Se takasin lähetetty kirja ja Papin todistus
joka sitä seuraa yhdistetän sitteFoudinläänin jaRa-
stuwan oikeuden luguntekemistn kantza, ja maini-
taan ynnä sen paikan kanHa josa se niin kutsutu-sa werificationi kirjasa seisoo, niille tiedori joiden
tule sitä wiimmeisexi katsoa eli Rervisionille. Meis
dan käffyläisemme teettää kohta näistä ylöspanoi-
sta yhteisen ylöspanonkoko Länin edestä, joka wiipy-
mätä lähetetään siihen asian-omaiseenHowi-Rättiin
jonga alla st on. Kosta Omaisuudenylöskirjouussie-
lä sisälle annetaan, josa tilasa se aika tulee waarin-
otettawaxi, jonga Laki 9 Lugusa 4 §. Perindö
Kaaresa eteen-kirjoittaa, eli erin-omaisten asian haa>
räin tähden, Howi Ratilda taitaa olla määrätty,
pitää siinä samasa naytettämän Maanißänterian,
Kruunun Foudin Maalla eli Raastuwan oikeuden
Kaupungisa kulttikirja karin, että ulosteko on ma>
xsttu ja tulee näistä kulttikirjoista ypl annectawa-

li



xk takazin sille matamalle, )a loinen laamaan Howl-Ralliin, siihen asti ku n yxi ylöspauo ulosteon
moxun yli joka huoneesa josa kuolema on tapah-
tunut Howißätin murhenpidon kautta tehty on,
jonga ylöspanon, sitte kuin se on olkiari nähty,
jaasian-omaisilda alakirjouettu, nnnä sisälle annet-
tuiu kuimklrjaili kansa, Howi^R.nti edesmenneen
wuoden edestä laheltäa meidän Käffyläjsteiume ty-
gö, enncn tulewaiftn wuoden TammiKuun lopun,
jonga jälkeen meidän kajkyläift>nlne picaä siica huo-
len, etta ne, naista kuitti kirioisia, jocka Lastuin
todistuxixi owat tarpeellisit, mlcwat asian-omaisten
LuMttekiain käsiin. Jos oinaisuulten ylöskirjoilu-
xet stilarluna sisälle allneraan, pitää ylöskirjoims-
miesten paalltskirjan päälle kirjoiltainan, ja ui-
meinsa alakir;o:tlamiftn kautta wahwistaman kuin>
ga korkialle ulosteko nousee, ja ma se sopi yhecen
kulttikirjan kansa.

2:pi. Mitä Pappi Saätynn maalla tulee, niin
kossa PapitKuning. Asccuxen kautta sinä 31 panv.
Touko Kuusa 1793 owar käsketyt, jokaitsesa kihla-
kunnan karäläsä Päätuo:uarillö andaman oikein
wahwistetuc ylöspanot kaikke n niiden ylitse, jotka
kärajäin waihella, ei ainoastansa Pappi-Säadystä,
ja muista Sääcy-personaista jotka ci wapasukuiset
ole, waan myös kal^san seasa kuolleet owar; On
siis Kruunun-Foudeiu wewollisuus, etlä, niiden
johdacuxesta, ja sen tiedon jälkeen kuin heillä ilsel-
la olla taitaa', tehdä erinasen ylöspanon niiden
ylitze jotka Foudin-Läanisä Pappem seasa kuolleet
owat. Naiden ylöspanoin ka:lsta, joi^enga oikeus
pitä oleman Papin tooistuxella wah.oist«tun, yhdi>
stäwät Kruunun» Foudit heidän luguwlastunsa, ja
sitte kuin omaisuuden ylöskirioituM oroat, ynnä

A a 3 Kruu>
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KruunuwFouom la Rämuriaitt kuillikirjain kaliha
maxettuin uloslekomylitse, omat Tuomarin tygösi-
sälle annetut, jonga asian täyttämisen yli Tuomarin
edeswastauren haastoila pitä walwoman, ja myös
Kruunun-Foudille andaman wdisturen,, kuinga pal-
joulosteko nousee,on myösKruumm-Foudein wält-
tämälöin wclwokisuus että Phoistäa saman todi-
stuxen mainitun heidän Lugumekonsa kansia.

zixi. Raa^uw^n Gikcurcen tulee, ftnkallaisten
kuoleman snhttcn jotka Kaupungein asuwaisista
ywat edesmenneet/ ja joiden kuoleman ylitse sie-
la olewcnset Papit owat wclkapaät, joka puoliwuo-
si Naastuwan oikeuteen sisälle andamaan Plöspa-
non, waariin ottaa ja jälkecn^lännst^i itstllcnsa a-
settaa, mitäKruulwnFouVein w^lwolUstludcsta, ja
Tuomarin lyösta maalla, tasa on asetettu.

4'pi. Mitä jällens Elockholmin ja Götcborm
KaupungeihiN kossee, joisa, sen jälkeen kuin siitä
erittäin on asetettu / määrätty ulos^ko maxetaan
jokaitstn Zluokakunnan edestä kaikilda asuwaisilda,
pausi Wapasukuisilda ja Papeilda niin myös niil-
da joilla wahin omaisuus on, niin ml?e, edes>
mennytten Wapasuklustcn ja PappeM huoneceen
kansia, ynnä sen niiloa uloskaywan neljän-ojan
Procenun ulosreon, menetcldawaxi niinkuin i ja
3. punkteisa täällä edeltäpäin on kaupungeista yh>
teisesti asetettu. Mutta Swckholmisa on se RaaZ
stuwan oikeuden welwollisuus: etta sitte kuin jo-
ka puoli wuosi, eli Tammi- ja Hema-Kuun lopun
edellä, kaxinkenaistt ylöspanotowat tehdyt ja wah«
wlstemt asianiomaisten pappein todistuxilla, niiden
ylitse wapasukuisista, jotka wiimeiftxi paenneen puo>
liwuodcn alla owat kuolleet, jättää yhden kirjan
(Exemplaarin) PliSläthallari-wirkaan/ joka sensw
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sicte Howt>Ramil! lähettää/ jonga jälkeen se toi-
mn kirja, ynnä Papin-todistusten, yhdistetään
Raastuwan oikeuden Lugulilaffun kansia. Ia pi-
laaPli-Stathäilari-Piran, koffa ftnkallainen Plös-
pano, kuin i.Punkti sisällansa pitää, niiden
juorewaistenMostekoin ylitse, nnnä sisaiie annettuin
kuimkirjain kansa Howi Natista on V-' Stäthäl-
lari-wiran kasiin tullur, andaman Raastuwan oi-
keudelie^siitä osan, lugunlaffun todistu^n. Kuole-
man tapausten suhteen Pappein stasa Stokkbolmi-sa, langia jälkcen^elämistxi, mitä 3. Punktisa on
asetettu ;a mahtaa ilman sitä StokkKolmisa ncl«
jalincn osan Procentin ulosteko, niin Wapasukui-
sten kuin Pappcin huomista, oikiata kulttikirjaa
wastan Ranitykamarlin pantaa.

s!pi.' Mitä Laki 17 Lugusa 2 §. Perindö Kaa-resa säätää, että yhtä hywaansaittu maa, eli, jos
kiindiälä omaisuutm ei löydy, rahaa eli muuta ir-
tainoa kalua eli myöskiindiaeä olilalsuutta Kaupun>
gisa pitää sen pcrindömaan siaan panvaman, joka
laillisesti on tn'!m toise!! miehen kareen, tarkmaa
sitä hindaa johon pcrinoömaa oli arwattu ja luet-
tu / kosta nimumy niaa, silva, jonga kasisa ft oli
pcrindö,annettiin toiselle lunastusta wastaan eli Kau«
pan, jaon e!i panrraurezl kautta. Mainittu hinda
on siis olew-. se oikia perustus, jonga jälkeen :uaä'
rataan palkan suurin:s/ joka, sillä tawalla kuin
laki säätää, Myyian omaisuudesta raitaa haettaa
hänen perillisiloansä.

6:ri. Ettei kenenakaän olisi syvm epäilyxeen, jos
hän joka tilasa oikei-l on sowittaw> mitä saatty on
77 §. Kuning. Astturcsta sinä 12 pälw. Elo Kun-
sa 1783, ninlittain: "erta kalan pyytäminen edes-
päin pitä oleman yhteinen", selitetään: tttei ninn>
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teicy saändö ole nnll yllnnarrettawa, ku:n olls
kaikki lalaweden jako sen kamra kieltty, maan aw
Mtaan sen kautta tietää/ että kysymyxet siitä, unn-
kuin kaikki 'oiststa luonnosta, kuin ne, jotka ko-
stewat sarkain ja maan jakoa, ei pioä sekotetta>
man naiden wiimmeiseri mainittuin kantza, ja et<
ta, ehkä ilst maa pannaan iloon jgkoon, s n jäl-
keä' kuin fi!tä asttetcu oli, kalanpyytäminen kuitnv
g-!!, i. -c.n hnolva fiica kuinga ftrac owac toi-
seen pMi muutecuc, on olewa samasa tilasa
kuin ft m.en o!i, niin että/ mitä kalawetten nav«
(itstnlis'en ja jakoon tulee, siinä waaniwotetaan ja
voudalecaan/ mitä ohlcinen laki ja erinaize: afttw
pet siinä os'sa cteen^kirjoitcawat.

7:xi. Kuningaaliisen säännön johdalmesta kirjan
kautta sinä 14 päiw Joulu Kuusa 1781, snta si>
saliepidosta, sttä Ala Tuomarille ei ole sallittu jäl-
keen anvaa nilia sakkoja, kuin meidän käffylaiscm-
me Lain ja Asetusten seuraalniftri, owar u^ääran-
peet ja tawalla kuin tapahtuman pitä, Julistaneet
Huoneen«Hallituveni ja Politi<asioisa, ja että st
edesannettu pila, paitsi edcswastallsta Lain jälkeen,
sen rikorcn edestä, josta hän laillisesti ylitsewoue-
taan/ myös sakkoon langetenaman, selitetään wie-
la: että koffa se tapahm, että Meioän Käffylai-
ftmme asetus, jonga kautta joka sakko on yhcei>
selle kansalle eteenpandu ja julistettu, tulee yh>
den eli usiambain walituxen kautta korkiammasa
Hikeudeft waärari luetuxi ia kaatuxi, sen wuoxi
ettei sesama ole sowelias,niin tulee Meidän Kästy-
läiftmme, jonga aina pitä saaman osan senkallai-
Ma korkiamman Oikeuden Päätöxista, kohta am
daa julistuxm uloskäyda kaikkein niiden cygö joi-
ta sakko kostee, jonga kautta nimitetty sakko woi-
manfa ja waikmuxensa puolesta katoaa.
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