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B^'l. Senballalsct sa^oc, jvijla inannlaan 10 Lv«gnsa NloömirtauxcnKa resa, mahmwal, kosta ne
owac wahemmac kuin Kymmenen Talaria, niin>
Uluodoin muurettaa wangeudcxi: ctlä kolme pänvaa
wastakkoon sakolle Ph?csta niin Kolmeen Talarin
asti hopiarahasa, neljä paiwaa, Kolmesta, WiucenTalariin, kuusi päiwaa, Miidcsta Kcchderaan Ta-
lariill, ja kahdexan päiwaa,.K^hdcrastaniinKylu-
menmi Talariin asti. Lain sowittamisesa, kosta se
säätää scnkaii^isten sakroin lnumlannscsta wanaeu»
dc>'i, jorka nouftroae yli Kymn'.e«cn Talarin, waa-
riinioietaan, etla ne Konunenesta Kahteenkymmeneen
jalaviin asti, lau-ä wiillnueistxi mainittu summa
ei luellu, wast^a kcchdcxalle paiw<Ule, Kahdesta-
kymmenestä ncliä^N'ky!NN!eneen/ neljälle to?stakym-
menclle paiwälle,Ncliastäkynnnenesta, Saraan Ta-
lariin, kolmelle wiikolle, sakko aikain Saoasta,Kah'.
teensataan Jalaviin, wastaa kuukaudelle, Kahdesta
sadasta Kolmeenscnaan Talariin wiidclle wiikolle,
Kolmesta sadasta,Neljään sataan, kliudclle wiikolle,
Neljästä sadasta Wmccnsataaii Talariin. S ilsemal^
le wiikolle, ia alka,n sadasta Talarista ho?
piarahasii ja ftnyli kahdelle kuukaudelle, jonga ajan
yluse ei kcngaan saa Lain as.lusta wastaan senkat
laMsa asioisa wanqeudesa pidcttää. Kosta joku ircai-
mesta kansasta edclläinajnittuin sakkoin langetetaan,
joiden maxamiseri Rikkojalla ei ole waraa, pitä
sillä/ joka niin tahtoo, oleman wapaus sakorulos^
maraa, ja sitte andaa sen sakotetun tykönänsä työtä
tehdä, niin kauwan m siihen asti kuin se hänen edes
stansa ulosanneml snm:ua on marettu, josa tilasa,
kosta st, joka sakot maroi, elärläa sen sakoretun,
tawalla kuin 2 Art. sPaäkappale) 4 §. Meidän sis
nä 15 paiw. ToukoKuusa 1805 ulosannemsa Palkskawäenasttunsa tteewkirjoirtaa/ senMimmeistä' mals
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r.uun lyö- eli pätwan paltra, jolla ne maxettu sa-
kot kostetaan, luecaan kollnannexi osaxi siitä, mitä
wuoftnen Markgangin Taxa joka eri paikasa mää-
rä palkaxi Trengiziuehen paiwamyön edestä.

9>.xi. Niisä tapaunsa, kosta Laki säälää suu-
remman rangaistuin sille, joka yhden eli usiam-
man kerran löytään rikonlaja paboisa teoisa, niin
st ymmärtää, ci ainoastansa eva Rikkoja on jo
ennen pahanteon tähde!' syytetty ja tuomittu, waan
wyösettä hän on sen rangaistlirenkandalult. Se ko-
wemdi rangaistus, jo^.ga pitä seuraamanuudistetun
rikoren päälle, ei niin muodoin taida löytää siaa,
ennen kuin st rangaistus on kaikisa osisa täytetty,
johon rikkoja cttomittiin ennen harjoitetun pahan
tähoen.

ic»:xi. Rangaistus neljalläkymmenella parilla
raippa voihoilla ja kolmella kymmenellä parilla
näöillä täytetään ajan suhteen silla rawaZla, ettäse kahden kymmenen mmmin sisällä piia oleman
cehty. Jos raippa wusa eli witsaparin luku on roa-
bembi pita tämän pcrustuxen jälkeen määrattämän
kuinga pitkän ajan sisäZla se wähembi rangaistus
tulee tehtäwäjci, niin että kahdella kymmenellä raip-
pa wusaparilla eli wiidclla toistakymmencllä paril-
la wihoilla rangaistaan kynlmenen minuun ajalla
ja niin edespäin.

n:xi. Kuningallisen säännön johdatuxesta kir-
jan kautta sinä 55 päiw. Tammi Kuusa 174^, si^
saliansa pitain, että rangaistus on olewa ainoa-
stansa yMkailainen, ehkä myös ne tehdyt rikoxet
omat erinäisestä luonnosta, ja erinäiset rangaistuxet
niiden edestä ulospandut, asetetaan tästedes jälkeen
seuraamisepi: kosta joku on tehnyt erinkallaisia ri-
koria, ja niiden tähden yhtä aikaa asetetaan tm-

kili-
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kimwn ja tuomion ala, pila Tuomarin ensln ulos-
paneman ne erinkallaistt rangaistupet, sakosa rahatta,
wangmdella wedella )a lciwäila, cli myös raippa-
witzoilla eli wltzoilla, kuin Lain jalkcen itse kurakin
työtäerittäin seuraa, josta Rikkom on ylicstrooiter-
tu, mutta sitte lu^.'a ja mnullaa ne erinkallaisek,
yhteen rangaistuxecn siitä luonnosta joka rastain on
niiden yhteisten perustusten jalkecn kuin 5 Lugusa
Ran«^aistus Kaaresa ctcelvckirjoitctaan. Kuicengin et-
tei Lmn saälwö korkeiinmasta ruumiin rangaistu^
xesta tule yluftkäydyri. S'n alla kuin nyt sanottu
on, ei ylnmarrcca senkaltaiset haastor ja yrin omat
sakot, jorka, waran p-.ttmeila beioan maroonsa,
wangeudella eirmyös 8 Punklin ja'kecn täällä ylöms
bana, työllä ulosmaretaan ja joiocn sarkorahain
pitää erittäin uloskäyman cli muuttuman wangeu^
dcxi eli myös työllä lunastettavan, ehkä ft joka
niihin on langetettu, siinä samasa on tehdyn pa-
hanteon tähden tuomittu eri>rangaisturecn, jonga
täyttämisen jälkeen sakonhaaston muultuminen, ia-
walla kuin siitä on asttettu, tulee tapahtumaan ja
työsä tehtäwäpi. Tästä eroiltaan kuiccngin ne ta-
pauret, kosta se joka on lanqcnnm yM-onnin eli
haasto> sakkoihin, siinä sanmsa on tehdyn rikorm
tähden tuomittu korkeimdaan ruumiin rangaistu-
xeen eli wangemeen Kruunun Fastingiin, joisa ti-
loisa nämät sakot, jos ne owat suuremmat eli wa>
hemlnät, ymmärretään stn raskaamman rangaistu-
jen alla, ja kaikki kysymys sen muuttamisesta cli
ulostekemisesta työllä nilee katuaznaan.

12. Joka moittii Kumngaan walitstmista jo-
honguun, niiden Kuning. Majuildä asetettuin nel-
jän Ordcnein arwoon, kandakoon Wiidensadan Ta-
larin sakon Hopiarahasa, ilman sitä waikmusta,kuin
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Kuning.nen M'uw sinä 26 paiw. Marras Kuusa
1758/ koffein mainittuin O dencin arwoja, säätää,
nimittäin; ettei koskaan rulla Ridanri nimimyri.

13. Sama Laki, jonga Kuningmen asetus si>nä 2 paiw. Touko Kuusa 1747 wahwistaa, niistä
jocka owat tehneet kawaluurla ja petosta Banko-
sedelcin kansa,on olcwa sen suhteen, jokaPäämie-
hen rikoxesa on osallimn, niin eitä waaraxi teke-
Nlinen eli peeos on s.nkautta tehly ja edesautettu.

14. Kosta Apotekarn, joita ilman ei ken-
gaän, olkoon ft ruia hywänsa, Kumngallistn aft-
iu^ n lälken stuiaanift^! film 14 paiw. Elo Kuusa
!756/',:a^da >!'yy)a minMmkalcaista myrkkyä, ja
joioen welw^'ilisuuv,nma Arscnittn myymisten l?llee
on maaräny Kmnng. Aseruxen kautta sillä 15 paiw.
Kesä Kuula 1787, !ä:läwat ulos muita ybteiftsa
Huoncenhalliturcsa luwaklisia myrkkyjä, pila hei»
dem waariin^otlaman mitä Kuningallisesa Kirjasa
sinä 3 paiw. Elo Kuusa 1756 etecn-kirjoimtu on.
Jos Apottkari sen laimiinlyö, tule hän sakotena-
wari Miidella kymmenellä Riikintalarilla, ehkä si
slira senkautca mikään wahingo seuraa niin ertä
joku kuolee.

15. Niinkuin yhteinen Laki 8 ia 9 §§. 18 Lug.
Pahantegon^Kaaresa, yhdistetyt Kuning. Asituren
kansia sinä 20 paiw. Tammi Kuusa 1779, tygö-
panee suojeluxen kaikille Kuningaan Wirkamiehilleja julkisille palwelioille yhteisesti, koska ne owae
wiran toimiluxisa, niin tulewac myöskaikki ne eri-
näiset jaannöt, jotka wanhcmbain suoielus -kirjain
nimityren alla, owat ajasta aikaan ulosannetM, ja
määraawät raskaamman rangaistujen ja edeswastau-
xen, kuin Lain yhteisten perustusten kantza yhreen
sopii, tästedes kaiken waikmuxensa suhteen karoa-

maan,
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maan, niln eltä mi:a nllnitetyisä sioisa on yh-
teisesti asetettu, tulee sowicettawari kaikkiin yhtei-
sesti ja jokaitseen erinomattcin, jo-lla on julkiset
wirat eli palMlus iulkisija Aletuxisa eli musa sen>
kallaisisa tölfa, zocka Kuningaan, waldakunncn ja
koko kansakunnan menestyren tähoen owat säatyt;
tästä eroitetaan ainoastansa mitä erittäin on ase-
tettu:

i:xi. Sota Mahdeista, Posteista ja Pam:llei<
sta^ sota laisa, jonga jälkeen myös rikoxec kau-
pungeinBrandwahteia niin hywin kuin sen War-
tiata wastaan kosta se on oikein asermu ja waru<
stettn, määrätään.

2 i. Postikuljettaista ja Postipalwelioista, Posti-lärjcstyxesa.
z.i. Tullipalwelioista, afttuxisa Tulleista jami>

ta niihin kostce.
4ii Sukelluswiran Osallisista <a niiden Pal-welioista, Regkmcntisa sinä 22 p. Joulu Kuusa

1802. Niin kuin myös se
5.i. Pysyy, mikä eieen-kirjoitettu on 12 Lug.

2 §. Sota Anikloisa sinä 31 p. Maalis Kuusa 1798,
niiden cdeswastauxesta sota

-
joukosta jotka mcnku-

staisansaKruunun Palwelioille pahaa tekemät. Mm-
ta rikoxet tainkallaisesa tilasa, joldakulda n nulda
kuin sildä joka sot^a

-
joukkoon kuuluu katsotaan

Yhteisen Lain jälkeen.

i6:xi. Kosta Asia kostewa Tappoa ilmoitetaan
eli edesannetaan Tuomarin tykönä, tulee hänen,
ilman sitä että hän kiirusti toimittaa asian lailli-
sen tutkistelemuren ala, myös siitä muretta pitää,
että, ios st ei jo ennen ole tapahtunut, se kuol-
lut ruumis katsellaan afian-smaiselda Paranra!al-

da
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da eli Fuiistariloa. Tuou:arin el pidä laimiinlyö>
man, cua Parandajcuda waatia täydellisen lugun-
tekemistn hllnm kyytinsä ja katftllus palkkansa yli,
ja että sure, ynnä rlkos asian tmkistekmuxen kan^a,
lähc:cäa saman lugun laskun Howi-Rämin, että
Howi Ratti mahdaio taitaa arwata, jos se kuin
Parandaja itftllcnsä on määrännyt/ on yhceenso-
piwa Mcd:cinali'Ta>an ja asetusten kantza.

17. Kuuing. Asetus sina 2« päiw. JouluKuu-sa 1745/ sisallänsii pltäwä nuka pita katsottaman
warkaud:ri slsälZemurcamiscn kautta, tulee tästä-
lahcs kaiken waikuruxcnsa puolesta kaluamaan, ja
tulee sm siaan siira aseccenri tällä taroatla: Lain
säandö Lug. 6§. PahanregonKaaresa, koffewa
sisälle kongoltalnista, pita sowireccaman mihin ta-
pauxiin, koffa joku tekee wäkiwaldaa, ja niin-
muodoiil stinan, muurin, lattian, kcuon, luukun eli
Akkunan kautta, awaa itstllsnsä tien, roisen lukul-
la warustettuun ja tukitettuun eli muutoin suljet-
tuun huoneeseen, eli myös hyödyttää itsensä tiiri-
koista, waarista awaimista eli muista pttoxista,
tuiiarensa sisälle senkaiiaiscen huoneeseen, misä pai-
kasa hywänsä se on, eli jos siinä asutaan eU ei<
Sama laki olkoon siitä, joka wakiwallan eli pe-
toren kautta, rikki murtaa eli awaa staapin, ar-
kun suuremman eli pienemmän eli jonaun muun
stnkallaism joka tukulla warustettu ja tukitettu on.
Se rikoxesa ojallmen katsotaan niiden yhteisten pe-
rustusten jälkeen jotka tämän Kaaren 61 Lugusa
omat mäarälyt. Tämä Asetus tulee joka lailllsesa
kihlakunnan kärajäsa ylöslumawini.

18. Mitä niin kutsuttuun Plakkari warkautten
tulee, josta Kuning. Asetus sinä 2 paiw. Joulu
Kuusa 1766 mainitse, asetetaan tästedes jälkeen-elä-'



miftn: Kuka itunansa warajtaa wahan e!i pal;o
waattein plakkarista, jotka joku kandaa päällänsä,
han pita, paitsi sitä laisa säälsyä ruumiin ran-
gaistusta, lumu warkauden hinnan jälkeen, siinä
siwusa rangaistaman, nncs kymmcnellä parilla raip-
pa witzoilla ja waimo kahderalla pareja witzoiila,
kolme lyömaa joka parista, ja jos joku sen kansa
usiambi kerta hawcmaan / niinpilaniinhywin mies
kuin waimo pivettämän paalon wicrcsa kaula-rau-
doisa, hapeämäsä yhden lmkm ja stiyälkecn ran-
gaistaman niinkuin ylembäna mainittu on. Piläin
myös niiden/ jotka työsä kiini-otctaan ja ci ennät-
täneet sitä täyttää, paljaan yrity.ren tähden kärsi-
män yhdLnkallaisen rangaistuxen, kuin nyt säätty
on, ja rikoren kaikisa tiloisa oleman sakko-wapaan
niin muodoin ci saada rahalla sowiteuaa.

19. Kuning. Asetus sinä 3 paiw. Elo Kuusa
1748 kostewa warkautta ulkona kedolla tulee tästä-
päin waikutuxensa puolesta kaluamaan. Sen siasa
säätään: Se joka warastaa toisen miehen hewoi-sen, karjan eli muun eläimen, joka kay laitumella
ulkona kedolla/ sisä- eli ulkopuolella auauren, hänpitää tuomittaman kapiwertaiseen ruumiin rangai-
stuxeen warkauden hinnan jälkeen, jos se warastet-
tu nousee enämbaän eli wähembäan kuin Kymme-
neen Talariin hopiarahasa, ja ei saaman rahalla
sakkoa maxaa; ja rangaistus lisättamän kahderalla
raippa wirsa parilla miehelle ja kuudella nmsa pa-
rilla waimolle, jonga rangaistuxen se rikollinen
tulee kärsimään, sttte kuin hän on seisonut hä-
piämäsa, kaxi hetkeä kaula

-
raudoisa paalon si-wusa. Joka toisen kerran harjoittaa senkaltaisenwarkauden, pica tawalla kuin mainittu on kanda-

man kaxiwmaisen ruumiin rangaistuxen, josa si-
wu-
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wusa ran^alst^ tulee cl^iuuvari kuudella tolsta>
cymmemllä parilla raippa witzoiiia cli kahdella toi-
stakymmenellä parilla wihoilla; kuitengin ettei kor>
kein ruunn.n rangaistus tule ylitse-kaydyri. Josjoku taas tul« kolllianncn kerran, ja sen wara-
stetun kalun hinda nousee Sataan Talarlm hopia>
rahasa,rangaistakoon korkelmmalia ruumiin rangais
sturelia, ja työllä ftnlälkeen, kaiken elinaikansa/
Kruunun Fästingisa. Jos warkaus on wähembl,
tulee ruumiin rangaistus olemaan yhtä suuri, kuin
toisen kerran edestä, jota ilman rikkoja nllee kok
me ajastaikaa työtä tekemään Kruunun kistusa. Jos
joku neljännen kerran warastaa wähän eli paljon,
pita hänen, ynnä raippa wi:san eli witsan karsi-
misen kantza - taw'lla kuin kolmannesta kerrasta
sanottu on,työla tekemän loppuun elinpaikansaKrum
nunFästingisa. Kaikisa tiloisa, kuin Rikkoja karsii
rangaisturen toisen eli usiam.nan kerran harjoite^
tuin warkautten tähden ulkona kedolla Piia hän,
mies eli waimo pidettäman kaula^raudoisa paalon
wieresa/ niinkuin ensimmäisestä kerrasta on säätty.
Mitä näin asetettu on pita joka wuosi, yhtenä
Sunnuntaina ToukoKuusa, ylösluettamanSaarna^
stuoleilva.

20. Kllning. Asetus s. 21 p. Maalis KuusH
1735 sen Esimiehen rangaisturesta <a edeswastauxe-
sta/ joka lainaa eli sallii muiden hänen ylöskatsan-
Vonsa alla olewaisten Plöskanoomiesten lainoja an-
daa ja niin edesp. tulee sillä tawalla selitetypi:
Että se Mirkamies/ joka rikkoo cawalla kuin nis
mitetylaafttuxesa sanotcu on, pita wiraldansapois
pandaman/ ehkä myös ei mikään wahingo tapah^
du; jos wahingo tapMunm on, olkoon k:lwot)il»
koffaan Kuning^ Maj:tiä ja Kruunua palwclemaan.

Kai-
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Kaikesa muusa langia edeUänlainittu siltä
21 p. Maalis Kuusa 1735 jälkeemseuraamiscxi.

21. Se joka on langetettu niihin 5 §.48 L g.
Pahanteon Kaaresa ulospanduin jättökin, ftn-
tähvcn ettei Hän ole ilmoittanut, mitä hän on
löynnyt, mutta ei woi sakkoja maraa, pita Ran-
gaistus Kaaren jälkeen karsiman Ruumiin rangai-
stuxm joka wastaa kahdelle kolmannellcosalle stn
löylyn ja ei ilme annetun kalun armosta.

22. Koffa joku Nainut, tekee Suku-rutsanden,
jylle Laki 59 Luq. Pahanteon Kaareja määrää
kuoleman rangaisturen, mutca rikkoja wapahoe-
taan hengeen, pica Awio aina croitettaman ero-
kirjan kautta, jos se wiaroin kumpani sen waan
eli ei, ja se rikollinen naytcttanlaän stnkallaiseen
paikkaan, josa ei ft wiatoin awiopuoliso eli ft
Persona, jonga kantza sukurutsaus tehty on, ole-
stele.

23. 9 §. 59 Lug. Pahamsgon Kaaresa, josa
namat sanat kohtawat: Miehens äitipuolen, jal^
keen jääneen miehen kantza, tule sana: Miehen
katoamaan, niinkuin johdattama yhteen ymmarry-
xeen, joka ei sowi yhteen perusturen kantza Lain
sääntöön tasa paikaft, josa oikein sanain pira kuu-
luman näin, Äitipuolensa jälkeenjääneen m.e-
hen kansta.

24. Tawalla, kuin 12 §. Kuningaal. Päätöre-sä sinä 9 p. Joulu Kuusa 1796, Pormestareille
on käffetty, että jos he tahtomat enämman kuin
neliäntoistakymmenen päiwän ajan wapauden, sii-
tä tehdä anomuxen Howvßätisä, tulee myösRa i>
stuwan oikeuttön, kaikisa niisä tapavxifa kuin 27 §.
Kuning. PäätöMä s. 17 P- EloKuusa 1762 mal-

B b nit'
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nitst, minkulll silloin kosta Pormestari on kuols
lut, eli walitaan Herrainpaiwan mieheri, esi sai-
rauden, matkustamisen eli muitten estein wuöri,
tulee pidemmän ajan olemaan pois Mirkansa toi-
nnmresta, sitä Howi-Racisa kohta ilman ehdota
tietä andaa, Raastaman oikeus, itse puolestan-sa, katso Pormestarin Siallisen tarpclliseri eli ei,
josa kaikki koetlelcnuls tulee Howi-Ratille, )onga
jälkeen ja )os HowuNätti luulee Pormestarin Sial-
lisen olewan tarpeelllstn, sen asmamisesa ja toimit-
tamisesa wirkaan, pua waarin-otettainanmitä muus
toin nimitetyn Kuning. Asttu^en kautta wuodestch
1762 säätäan.

25. Kuning. Asetus s. 25 p. Maaras Kuusa
1740 ja Kuning. Selitys s. 17 p. Heinä Kuusa
1747Maan wiljelyrestä ja niin edesp. lulewat tä>
stalähes ulossuljetcawiri niistä Säännöistä, jotka,
tawalla kuin 3 §. 2 Luku Oikeubenkäymisen Kaa?
resa käffe, pitä karajasa ylöslumaman.

26. Ala Tuomarin Siallisten, taikka he owat ast-
tctut wisieihin erinäisiin Toimilupiin eli jongun ajan
lekewat oikian Tuomarin wiran, pira edellä lo^
halinexen päiwän tulewaisna wuonira, stn-jälkeen
kuin ne heille usiotut toimituxet owat täytetyt, jana?
män Oikialle Tuomarille, niinhywin Koncepti Tuo-
mio-kirjan tallella pidettawari siinä kuin tulee,
kuin myös sen cremplarin siitä joka Howi-Rättim
pitä lähetettämän/ ja josta oikia Tuomari sitte mur«
he,n pitä, tawalla kuin 2 L. 6 §. ja 3 L. 5 §.
Oikeudenkaymisen Kaaresa säätäan. Jos Tuoma-
rin Siallimn on Tuomio-kirjan HowiRattiin lä-
hettänyt, joka ei ole hänelle kieltty, tulee hänen,
muutetun ajan sisällä, sen wahwistaa Oikian Tuo-
Marin tykönä,todistuMa asian-omaiselda Advokaatit
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Fistaalilda. Jos ei Han snä taida, ja lai.nmlyö/
ettäkuin sanottu on jättää Protokollat Oikian Tuo-
umnn tygö, tulee tämän kohta siitä andaa Howi-
Rätille tiedon, ja siinä samasa mainita, mirka toi-
miturct, niin paljo kuin hän tietää, owat Tuoma-
rinSiallisclda tehdyt. Koncepti-Prorokollac koffcm
wyöoen annetun eli uudistetun Sisälle kmoittami-
fen, pitä Tuomarin Sialliftn, joka wastaa nii-
den welwollistn labettämistnsä edestä HowiRättiin,
jättämän Oikian Tuomarin tygö, kuuven wiikon.
sisällä, senjälkeen kuin hän on lopettanut sen Ha»
z^elle ustotun toimiMM.

27. Alemman Oikeuden, joka langettaa jongun
sakkoon, pira siinä samasa peräankyftleman ja et-snnan tiedon, jos se asiaan langetettu woi sakorsnaxaa eli ei, josta ylös kirjoitus pannaan Proto-LollaaN. Jos syy on uffoa ettei sakot taida maxer-
taa, pitä ne kuilengin Paätöresä milchywin kr.m
Sakko-Nahain ylöspanosa määrättäman, mut c^
tnyös se kohta aseeettaa, kuinga nimitttyt säkor
senkallaisesa tapauxesa muutetaan niille Vastaawacmruuminrangaistllxeen-

28. Sisälle-kirjoitus/ josta ? Luku I§. Qikeu-
denkäymisen Kaaresa mainitse, ei mahda etsittää,
«ikä etsiminen siitä ylösoeectaa, koeteltaa eli myö-
den annettaa muusa paikasa kuin Oikiasa kara^
jäsa. Sisä wastaan on sallittu, että se uudistus
«nnen Laillisesti woitetusta ylös-kirjouuxesta, iostapuhutaan 2 §. nimitetystä lugusta, saa tapahtua
Wälickäräjäsa; mmm siinä on waariin otettawa,
että se jolla Sisalle-kirjoims on, jonga tulee, 4 L>
2 §. jalkecu Oikeudenkäymisen Kaaresa, siiada
Howi:RatinLuwan Wällkäräjään, on welwollmm
Haremuxesansa siitä selkiästi mainitftlnaan asiara,



nungä lahden Walikäraja anotaan, ia pnna stn
kantza yhdistämään oikein wahwistetuita uloskirjoi-
tuxia, niin hywin welkakirjasta,kuin myös Todi,
sturen sen ennen saaduzl Sisälle

-
kirjoicuxen ylitse,

jota ilman etsiminen Howi Rmisa ei saa ylösottt-
taa. Kosra sitte uudistus on tapahtunut, tule Sen
jolla SiMe kirjoitus on, sitä tina andaa tulewai-
sefa Oikiasa Karäjasa, ja siinä samasa näyttää
taikka itft S'säi!c kirjoitus kirjar, eli myösMali-
käräjän Oikeuden Todistuxen tapahtuneen uudistu-
xen yli, ylöskirjoittamisexi Sisulle kirjoitus Proto,
kolliin Oikiasa Karaiasä; ja kaiken tämän sen wal«
kuiuxen haastolla Sisälie-kirjoituxen omistajan suh-
teen, että josHän laimimlyö jotain siitä kuin hä-
nelle juuri lnmitetysä paälleckatfannosa on kaste:ty,
se saatu uudistus, ei pidä oleman mitään woipa
eli mitään waikuttapa. Muutoin pitäHowi<Rätin,
koffa se suostuu tapahcuneehen etsimiseen Wälikar-
Ma,Sisälle>kirjoitnxen uudistamiset, kohta andaa
ne sisälle- tulleet kirjat ynnä uloswedon kantza hä-
nen siitä tehdynProtokollansa ylitse, asian-omaisMAdvckati^Ftsiaalille, jonga sitte tulee perään kat<soa, ecta Tuomari, määrätyn ajan sisällä, lähet-
tää Howi Rättiin Wälikäräjan Oikeuden Proton
kollan, sen siinä etsityn ja woitemn Sisälleckir)oit-
tan.isen ylicse.

29. Howitßätin Päätös, jottga kautta joku
bnkatsottu wikapäaxi kl.olemaan, ei pidä täytettä-
män, maan meidän tygömme allammaisuudesa sy-
sättämän. Siinä waariln^otetaan, että kosta Howi-
Rätti ulcsandaa jongun kuoleman Tuomion, tm
lee HowiRätin kohta alammaisuudcsa meidän ty.
gönnne ftn lähettää ynnä siihen kuulmvan tutki»
steinnMn kantza ja muiden kirjain, ja samasala-- het^
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hettä yyden exemplarin Päätöxestä Meidän Käjty-
laistllemme/ että st Hänen murhcnpitonsa kautta
annettaisiinRikkojalleWangihuoneesa Todistusta wa-
staan. Jos Rikkoja alammaisuudesa tahwo walit-
taa Howi Rätin cyön ylitse eli myös Armoa etsiä
siitä hänelle tuomitusta xangaisturesta, tulee hä-
nen, sen ajan sisällä, joka on sääccy muuwren etsi-
miseen Howi>Rätin Paätöxesa rikos asioisa, sisäl-
le jältää alammaiset walimxensa e!i Rukollskirjan-
sa meidän Käskylaistllemme, jonga welwollisuus on
että sen saman, ynnä todistuxen sen ajan ylitse ko-
ska Päätösrikkojalle annettiin/ wuwyttelemälämci-
dan tygömme alammaismwesa lähettää. Jos Rikko-
jaei itse taida kirjoittaa eli jos ei hänellä ole muu-
ta neuwoa, saava alammaiftt walimxeusa eli Ru-
kouskirjansa tehvyri, culee Meidän Kaffyläisemme
siilä huolda pitä, elleiHän mahda tarpellista apua
kaiwata. Jos Rikkoja raas laimiinlyö että hyödytä
taa itsensä siitä edusta kuin hänelle on sallittu, että
alammaismwesa etsiä Kuningasta, eli jos Hän ei
tahdo itsensä tästä edusta hyödyttää, tulee Meioän
Kaffyläisemme, niin pian kuin aika Hakenmren fi-
sälie-andamisecn on ohitse, alannnaisuudesa Meidän
tykönämme tietä andaa, kuinga sen kanha on:

za. Kuning. Asttuxen kantta s. 15 p. Helme
Kuusa 1763, kostewa CiviliSaäoyn Mirkamiestenpalwelusta, on ilmanmuuta säatty, ettei Presiden-
teille Howi-Räteisä ole sallittu, ilman erinomaista
Armollista lupaa, olla poisa Mirkansa toimiturista,
lyhemman eli pidemniän ajan. Tasa asiasa tehdäänse muutos, että Presidentit mahtawat, kosta Howi-
Rätti naulitse Lepo-aikaa, josta ajasta erittäin on
säatty joka Howi>Rätille, myössaada Lepoa nauti-
M/ ilman että meidän fallimuxelmm tarwitse alam-
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luaifmwesa siihen ttsutäa: Kutlengin niin/ ectä niu
saHowi Rärcisa, joisa Wicc^Presidenn on, taikka
Presidenti eli Vice>P?esidenti aina pitä oleman läs-
nä; josta seuraa että aika Presidentin wapameen
W^^sta yhteisesti on olewa puoli niistä tawallisp
sta L poajoista; kuitenain pitä heidän Meidän n>
könamnie alammaisuudesa tietä andaman, niknhys
Win kossa he alkamat hyödyttämään itsensä lewo-
ftanfa, kuin myös koffa he sen lopun jälkeen, jäl-
lensä itfens löydyttäwäc Mirkaansa toimittamaan.

31. Rikope: Asttuxia wastaan/ jotka kieldawät
matkustamista ylitse Waloakunnan rajan ilnian
pasma, ylösotetaan Rajalulli eli Meritulli Oikeu-
deloa, aina sen jälkeen kuin yxi eli toinen naista
Oikeurista on lahembänä sitä paikkaa josa rlros
tapahdui.

32. Kuning. Kirja s. 16 p. ToukoKnusa 1755
koffewa sica, ctta se joka on edesannettu sentäh-
den mä hän on wai.uon kansia salawuotemta pis
tänyt/ mutra kuuluu jongnn privilegieratun oikem
den ala, ei taida muusa paikasa kuin siela riko>
):ensa edestä wastata, tulee tastälahes waikutuxewsa puolesta katoamaan, niin ectä Phteinen Laki ja
ne Kuning. Aftturesa s. 6 päiw.Maalis Kuusa 1751
lastetut yhteiset perustuxet, ymmarryxeximikä oikia
Oikeus on rikos asioisa, mahtawat woida ja tul>
lasowiteturi myös salawuoteuden ja huoruuden ri>
koriin.

33. Ynnä mitä Laki säätää 6 §. 14 Lug. Oi-keudenkäymisen Kaaresa, tulee asemuxi jälkeen-elä^
misexi Tuomareille yhteisesti: Että kosta asian-o-
maiset rma<miehet puolestansa mainitsemat Kirjo-
ja, joita he myös siinä samasa andawat sisälle, ei
Niiden pidä, jos ei riita-weljtt siira sotvi, Proto-kols



kollaan lawiamlliasti sisallc^kirjoitcltaa, kuin Tuo-
mari katso carpcellisexi ylöswalistuxen woittamisexi
asiasa josta riidellään.

34. Noudattamiseri 15 L. 5 §. Oikeudenkäymi-
ftn Kaaresa koffein yhteisiä Sanansaauaita, ruks
tasa aineesa yhteisesti asetetun tawalla kuin ftu-raa, nimittäin: Riiooisa maasta eli sen kantza yl>«
distetyista oikeuxista ja welwo^isun-cista jotkakoste-
wat Kruunun taloja eli omaisuuria, jotka taikka
vwat Kruunun Hallusa, cliSotawä^lle eliKirkko-
Säädylle annttut nautitstmiftxi eli myös Hywan-
rekcwaisten asiain nollvattamiseri määrätyt, pitä
Kruunun puolcsia oleman sanansaattaja, joka wal-
woo heidän oikeuttansa asiasa. Jos senkallainell
riita syttyy tainkallaisten Taloin eli omaisuutteet
waihella, pitä erinäiset Kruunun Fullmahti^miehet
wallnaman/ jotka kukin puolestansa waariinotta-
wat mitä heidän päällensä tulee. Jos Talo eli omai-suus löyty / joka on Sotajoukolle annettu asuma-siari eli Kirkko«sääoy!le armolainajci eli myös, hy-
wantckewäisten asiain woittamiseri määrätyt, pitä
sinkallaisisa asioifa, edellisesä paalle-kacsannosa Niki-
mäntin Sanansaattaja saattaman, ja wiimmeisexi-
nimitettyin Taloin wuori eri Sanansaattaja walit»
taman niistä, joilla on huoli ja hallitus senkaltai-
sten Taloin ja Omaisumren ylitse' murtaPerindö-taloin omistajat, mahtawac itss eli otecun Sanat^
saattajan kautta, paailetkandaa ja wastata ja oi-
keuttansa walwoa; kuicengin niin että se jolle wei
ro tulee, Perindö omistajalda saa siitä tiedon oi-
kiata todistusta wastaan hanellensci wakuudexi, että
Weromottaja, jos Hän niin hywari näkee, maht<H
aurtaa sitä jolla Perindöoma on. Näisa asioisapitä' /entähden Tuomarin, jonga komelemuxen ala
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n: rule oa., niln plan uln haasto on ulosot.itu cli
tic:o saatli, yhteisten Sanansaattaiain tarpeellisuu-
desta, paikoisa kuin mlee, anoa naiden Sanansaat-
taja n aftttannsta ja ann-naan snce Tuomarille äk-
kinäinen wastaus, että se anottu Sanansaattaja on
aftcctlu^ ja kuka sixi on määrätty, eli jos este on
ko kannut koffa ft aftteuaman piti. Jos yhteinen
Summaanaia -'i itsensä löydytä, kosta se, anmlun
wastaupen jälkeen Tuomarin tygö, o!is taitanut
lasna olla, ja Laillista estettä eimainita, koetelkoon
Tuomari jos senkallainen pois oleminen taita estä
asian käymlsta.

35. Mitä sanottu on 1 ja 3 §§. 16 L. Oikeu-
denkaymisen Kaaresa, siitä että nukkeroitstminen
päätösten y!i, wastoinkäandch! päälle jotka kostea
wat Tuomio-istuimen Laillisuutta eli usiembain Osal>
listen sisalwkursumista, saa päalle»seisottaa erinäisten
Walitusten kautta, ja että Päa-asia minkamvan.
lepää ei pidä sowitettaman Rikosasioihin, joisa
tutklstelemuxen kan^a asian haaran jälkeen edespyri-
tään, ilman estellä wastoinkäändcistä, myös mai-
nitusa päälle-katsannosa , siihen asti ettäPäätös lan-
geta taitaa, jonga jälkeen kysnmyxet, niisiä O-km-
dcnkäymisen alla tehdyistä wastoinkäändeista, mah<
tawat toi,nitettaa ynnä Paa-asian kansia.

36. Lain Asems 7 §. 17 L. Oikeudenkäymisen
Kaaresa, ilman muma: Että Riitaweli cli se, jo-
ka taitaa odottaa hyödytystä eli wahingota jostaku-
sta asiasta, ei mahda siitä todistaa; ei pidä sowi-
tettaman niihin erinäisiin tapauxiin koffa walitus teh-
dään koko kansalda yhdesä Pitäjäsä/ eli sev puo-
lesta Kruununpalweliain wiallisuuden ylitse palwe-
luxesa, waan pitä senkallaisisa asioisa, yhdelle siitä
walittawasta kansasta oleman oikeus todistaa, mitä
hän tietää tapahtuneen toiselle/ jamolembain sano-
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mistlle jätecläman se woima ja walkucus kuinLaki
muutoin säätää; Mmta jos se syytelty muutoin tai-
taa eceen-asettaa jotain, jonga tähdenHän luulee ec-
täse, joka on todistajani edesannsctu, mahtaa siitä
eroitettaa, tulkoon este Lain jälkeen koeteldaxi.

37. Asiat jotka kostewar Kuningaan walan rik-
komista, jonga edestä rahasakko ja wangeus työl-
lä eli ilman työcä owar Kuning. Aseturen ram-
ta s. 20 p. Tammi Kuusa 1779, paallepandm ja
määrätyt, sen rangaistuxen siasa, kunnian kadot-
tamisesta kuin Laki eteen-kirjoittaa; ei tule tästedes
Ala OikeuVelda sysattäwari Howi-Räcin koettele
muxen alla.

38. Aineesa mitä pitä waariinotetwman, koska
joku tahto korkeimmasa Oikeudesa hakea muutosta
Ala-Oikeuden Tuomioja eli PätZxesä rikos asioisa,
saacaan kuin seuraa: Se joka Rikos Astoisa on
Ala^oikcudeloa sakkoon langetettu, smmmbiin eli
wähimbiin, mutta ei ole fanqmu, waan pysyy wa>
paalia jalalla, ja tahtoo Howi-Ransä hakea muu-
tosta, hanen pitä Walimstensa kan§a Phdistämän
yhden kahdelda täydelliftldä Takaus^niehel^ä ulos-
annetun takaus-kirjan, joja yci molembain ja mo-
lemmat yhden puolesta mkaawat nuden sakkoin
edestä joihin hän on Tuomittu, eli mr.ös täydelli-
sen todistuxen sen yli, että samac sakot owat
Ränceriaan pandm. Jos takaus taica pandaa, pi-
tä se edeldapain näytettäinän Ala tykö-
nä kaupungisa, jonga tulee koetella ftn kelwo!li«
suutta, ja andaa sen yli todisturen. Maalla mahtaa
asian omainen KruununPalwelia eli myösKirkko»
herra eli se joka Hanen siallisensa on Seurakun-,nasa, josa Takaus-miehet asuwat, wakuuttaa, etta
Takaus mieher owat kiindiän omaisuuden omistajat
eli muutoin siinä tilasa ettähe woiwac wastata sen
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edestä kuin be owat taanneet. Jos se asiaan, lan-
getettu on niin köyhä,ettei han caida, tawallakum
ylembana mainittu on, lastea sakkoja eli takaustaasettaa, pitä hänen, köyhydensayli, anoman Oikeus
den eli Tuomarin todisturen, eli jos st ei taida
tapahtua, Walitustcnsa kantza yhdistää todisturm
si ta asian omaiseldaKruununPal'welialdaeliKirkko-
herralda Seurakunnasa, josa st asiaan langetettu
aluu ja olestelee. Se asiaan langetettu, joka niin
päälle pitä Walitustensa kantza, pita edespäin taik-
ka itse cli Sanansaattajan kantza löydyttämänitsen-sa Dluoikeudesa, että han, jos Walimxet ulos-
annetaan stlity.reri, taidais ulosottaa ja anda rii-
tcvwcljellensa niistä osan, Todistusta wastaan, joka
tulee sisälle annettaman Pli-oiksuteen kolme kercaa
niin pitkän ajan sisällä, kuin Walitusten cekcmise-
xi joka maan paikalle on määrätty, luettu siitä
paiwästa, jona päätös stlityxen waanmiststa lan-
gcis ulos.— Jos Walittawa jotain laimiinlyö siitä
mitä näin on etcenckirjoitettu, on hän kadottanut
oikeudcnsa että enää siinä asiasa puhua, ja hänen
Waluuxcnsa eipidä enää tuleman koetrelemuren ala,
waan Ala-oikeuden, hänestä langetettupäätös,niin-
kuin laillisen woiman woittanuc, täytettämän.— Jos
taas asia jonga tähden st rikollinen tuomittiin, on
siitä luonnosta ettei se sakolla taida maxmaa, niin
että hän sen tähden pannaan kistuun, niin ei tai-
da se kuin mainitNsa paälle-katsannosa on säätty,
kostein takauxen panemista ja Walitusten päälle-
seisomista, häneen sowiteuaa, waanpitää, siinä ta-
pauxesa että Hän anoo osan tuckistelemuxesta ja
Tuomiosta, mutta Tuomarin aika ei salli cli Hän
muutoinei taida jättää sitä hänelle, ennenkuin hän
lähetetään takaperin yhteistenWangichuoneseen,nimi>
Mty Tmkistelemus ja Tuomio, laheMtatnäll Tuo-

ma-
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n a.ttda McivällKastylälstllemmeLäänija, niin ai*
kaisin, että se asiaan langetettu taitaa, ennenkuin
waluuren aika kerkee loppuunsa, saada siitä osan
ja jättää aiwotmWallttiMsa, mainitulle Kastyläi-
stlls, jonga welwollisuus oi?, että wiiwyttelelnätä lä-
hettää m asian omaisenM-Oikenden joka sit-
te menettelee rawatla kuin Kuning. Kiriä s. 7P. Tan^
wiKuusa 1805 wiela edespäin woi jasijallansa vita:
ia pitäMeidän Kasiyläisemme, jälkeen 29 punktio
tasa ylembänä, walwoa sen ylitse että Wangi ei tule
kaipaamaan tarpeellista apua Walicustcn kirjoitti
miftsa. Mmsa tulee Ala-Oikeudelle, että kaikisa stm
kallaisisa rikos asioisa, joisa st syytetty on tuomit-
tu edeswasiauxecn, jos hän sen ylitse on walitta-
nut eli ei, kohta paätöxen julistamisen jälkeenneu-
zvoa händä kaikista niisiä kuin Hamn joka tapau-
jce<a tulee waariin^otta/ jos häl! siinä muutosta et-
szä tahcoo, ja sen hänelle jalkeen-elamistxi itst Pää^
tö>'en päälle kirjoittaa. "

39. Howi>Nätti, jonga tulee, Kuning. Maj:tin
Kirjan jälkeen 7 P. Ta^in!i Kuusa 1805, Remisiin
kautta andaa Asianomaisten saada osaaWalituxista
rikos asioisa, jotkasisälle lahemäan joldakuloaWan-
gitulda pcrsonalda, ja tukwac selityxeri anncturi
ulos, on welkapää, niin pian kuin senkallaiset wa?
lituxet owat päätetyt, jos st myös on tapahtunut
ilman stliryren waatimisia, nu)ös lähettää yhden
exemplarinPäätöxestälNa Meidän Kaffylaistllemme,
joka rulee annettawaxi sille wangitulle. Jos Hau
alammaisuudesa tahtoo Walittaa eli Armoa etsiä,
pitäHänen, ajan ja tawan wuoxi alammaiseximuu-
toxen etsimisexi/ waarin^ottaa mitä näisä osisa 29
punktisa taala ylembänä on saatty; niinkuin myös
Meidän Kästyläistmme tulee murhenpidosansa, et?
nist wangittu kaipaa tarpeellista apua/ ja että ne

alaw
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atamm asu Waluuxec cli Armon etsimiset tulemat
meidän tygömme äkisti alammaisuudesa lähetstyxi,
täyttää sen kuin luurimainitusa 29Punktisa on ast-
tetru. Mira mumoin kostee takauxen panemisten
sakkoin edestä slldä, joka on wapaaUa jalalla, ja
kmnga sen kantza meneteldaman pitä, kojka st syy-
tetty, sen hända wastaan kannetun rikoxen tähden,
on wcmgeudesa, min tulee st, kuin näiia osisa on
asetettu eocilakaywaistsa zZ Punktisa, sowitetcawa-
ximyösniihin tapauxiin, koska joku tahtooMeidän
tykönämme alammaisuudesa etsiä muutosta Howi«
Rätin eli M-Olkeuoen Paatöxesä rikos asioisa.

40. Sm johdatucesta kuin on eteen kirjoiretm
7§ 27 Lugusa Okeudcnkäymisen Kaaresa, kosteinniitä jotkasyytetään Wirkawioista, tulee roielä säa-
tyxi: Ei pidä yrinaistlle Riita^osalliselle oleman sal-
liuu ottaa haastoa jorakuta Tuomaria wastaan,
syyttärensa hända wiasta eli rikoxesta Wirasa.
Tuomari seisoo Wirasa ja stmähden asiawomaistn
Howi^Rätin ja lustitl^Kanssn-ln wiran alla. Se
yrinäinen Riua^osallinen, joka luulee kärsineensä
waäryden Tuomarilda Wirasa, andakoon siitä tie-
don siinä Howi-Ratlsä, jonga alla Tuomari kuu-
luu, eli lustitie-Kansterin tykönä; Sitte tulee st
Howi Rätille eli lustitie-Kansterille että otta stw
kallaistn neuwon, kuin asiac waanwat. Jos hawai-
taan että st kuin on kannettu Tuomarin päälle
eli muutoin ilmanduu eteen rnllutten asiain wouxi,
on senkaltainen, että se etsi eri nuhtelemista, anne-
taanasian-ajaminen asiawomaistnAdwokatiFistaalln
halduun eli asemuneriPäalwkandajan, ionga ja^
keen ja sitte kuin st paalle-kannmu on kuuldu ja
saanut itsensä selittää niiden muistutusten ylitse
kuin Päälle

-
kandaja on hända wastaan tehnyt,

Howi-Ratin tulee koetella, jos asia taitaa, stnkal-lai-
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laisen kiriä waihcturen jält-een, paacctläa, eli ltiyös
pira katsottaman olewan siitä luonnosta, eneipaa-
tos siinä taida annnma, ennen kuin julkinen haa»
sto on annettu ulos Na paalwkannettua Tuoma-
ria wastaan, ja hän niinmuodoin kutsucru itse löy-
dyttämään itsensä waftamiften Howi-Rätin edesä,
ala kaylnaän tyynnimmän Tutkistclemuren ja wih>
dom Tuomion. Jos jalkns Howi Rätli eli lusti-
tie-Kansteri katsoo sen yxmäisen Riitwosalliftn mai«-
nion Tuo:naria wastaan ci olewall siitä luonnosta,
että se wiimmcin nimitetty carwitsee stntähden ase»
terraa nuhteen ala,
Howißatti eli lustitie-KansierinWirka muutoin
ei ole niin kaisonm hanen walicustansa, kuin se hä-
nen mielestänsä olis ansainnut/ on banellä oikeussen yli Meidän tykönämme alammaisuudesa walit»
taa, niin kuin hän tulee häncllansä synn olewan.

41. Kuning. Kirja Rnotzin Howi-Rätin tngö
s. 10 p. Helme Kuusa ,1775/ sisällänsa pltäwä et-
ta Howi^Rätin pidäis päälle paneman Revisioni»-etsiwille, asioisa jorka owac päätetyt, ilman rii<
taweljen selityren sisälle waatimista, että andaa
Howi>Ratistä jäanelle riitaweljellensa tiedon, jos
hänen saatu R'visionin etu, tulee tästedes wai-
kutuxensa puolesta katoamaan, niin että se jo-
ka kerran on saanut hywäxensä nautita laillistaHaastoa, eli muutoin tullut laillisesti kuulduri, pi-
ta, kaikisa kuin sitte asiasa ilmainduu, waariin ot-
taman mitä Laki yhteisesti säätää, ja hän nmu-
toin taitaa, oikeudensa walwomiseri, tarpeelllsexi
yahda.

42. Kaikisa niisa tapaurisa, kosta eri Ascturi-sa on päalle-pandu oikeutta etsiwäiselle, etta w a-
riinottaa ja täyttää jotain waatimurcnsa walwoml-
stn ja tapttämisexi Oikeudenkäymistn asioisa/ eleen-
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panoun ajan sisaiia, el! eleen rirjolrttuc ternanat
eli fatalicu yhdestä eli usiammista kuukausista, il-
man ma siinä samasa on määrätty kuinga mon-
da paiwaa klnzkauden pitä tekemän, pitä kuukau^
si luettaman Ko!«nexi Kymmemri päiwäpi.

43. Kulrlng. Kirjan kautta s. 20 p.Joulu KIMsa 1737 on stlitetty, että kirkkosakon kantza, jo-
sta ei mitään Laisa pahureu, pici mcneteldämätt
niiden asetusten jälkeen jotka ennen owat olleet woi?masa. Nämät Ascturet olelilma me armosa anda-
ueet koota jaylitstkarsoa/ ja ynnä suostumisen kans^sa siihen, kuin jälkeen wm>dcn 1736 on witzeisä
vsisa säatty, ja tasa alcnibana ei ole muuteuu eli
uudistettu, hywaxi nähneet että tasa aineesa wieläwahwistaa, nimittäin:

1 Mom. Koffa joku tekee senkaltaisen pahan?
teon, jonga tähden han Wteistn Lain jälkeen, ott
tehnyt itsensä wikapaäri kuoleman rangaistuxeen,
mutta siitä tuke pelastetut, pitä hänelle, ynnä smkcwiemmän ranaaisturen kantza johonga hän tuo-
mitaan, myös paalle-pmldaman julki KirrkorsakrS
yhtenä Sullnuntaina; räftä eroitctaan ainoastansa,
mitäKuning. Kirjan kautta s. 27 p. Heinä Kuusa
1765 on asetettu siitä joka sekoitta itsensä järjet-
tömän luondokappalen kansia, josa mainittu Kirja
tulee noudamtawaxi.

2Mom. Sen Oikeuden, joka wiimmeiseri tuoä
mitse pahanteon yli, pitä myös kirkko-ranqaistuxe-
sta mainitseman, ja kosia sillä sia on, kirjoitta-
man Päätuomiosa, että sen rikollisen ensin pitä kar-
siman rangaistujen, ja sitte alakäydä Kirkkosakon;
nlutta josRikkoja tuomitaan wangememKruunun-
Fastingisa, pitä hänen senkallaistsa tapaurisa kacsi-
män Kirkko-rangaistu^cn ennen kuin han wangeu-
teen suljetaan.

tz Mom.
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3 Mom. Ne Meraasta Ustosta, lolka rasä W U-
dakunnasa tckewat rikoxen / )onga päälleKirkkoran-
gaistus seuraaman pila, ei taida siihen tuomittaa,
waan pitä sen siaan heille päalle^pandaman ertä
jalkapuusa istua, zzlkopuoiellaKirkowowea, tawalla
kuin Kirkkolaisa saärään.

4Mom. Se joka tekee usiamman rikoren eris
«äisisä m«an paikoisa, )a erinäisestä luonnosta,
joidenga itsekungin päälle Kirkko rangaistuxen pi«
ta seuraaman, mutta asetetaan Laillisen Tuomion
ala kaikkein niiden edestä yheä aikaa, cipidä kuircw
Zaan tuomittaman alakaymaan senkallaisenKirkko^
rangaistnren muuta kuin yhtenä Sunnuntaina, ja
sen siinä Seurakmmasa josa suurin pabatcgo ta-
pahdui; mutta sen täyttämisestä ja syistä siihen pis
ka niisä loisija Seurakunnisa tapahtuman julkinen
kuulutus Saarnastuolina, jonga kuulumxcn myös
pitä aina sijallansa pitämän tiedon paikasta josa,
ja paiwastä kosta Kirkko rangaistus on täytetty.

5 Mom. Usiambain pahantekoin edestä yhdcn-
kallaisesta luonnosta, mutta jotka owat tehdyt eri
maanpaikoisa, joidenga tähden se rikollinen yhtä
sikaa Oikeuden eteen wiedaän, pitä hänen alakay-
män Kirkko-ranMsnlxen siinä Seurakunnasa iosa
wiimmenen rikos on tehty, koffa myös, julistusten
suhteen siitä niisä muisa Ssurakumnsa, tulee roaa-'
riin-otettawari mitä siinä osasa on sanottu edcliift-
sä Momentisa.

6Mom. Jos taas st maanpaikka, josa Rikko-
janpidäis kärsimän Kirkko^rangaistuxen, onkauka-
na, mahtaa hän siihen toimitettaa siinä Seurakun-nasa josa hän rangaistaan eli jos hän jo on ran-
gaistu, mutta yhden eli toisen syyn tähden walttänyt
Kirkko-rangaistuxen, siinä Seurakunnasa joft hän
kiinni saavan ja silloin icfensä ylöspitä; kulteugiä cc-

tä
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ta Pappl joka synmnpaastön toimittaa/ on weft
kapäa mvlemmija niainicuisa paalekatzannoisa an-
Damaan Seurakunnalle tietä, misä maan paikasa
ft rikos on tehty, jonga tähden Rikkoja kärsii Kirk«
kora-agaistuxen, nnnkuin myös sen täyttämisestä/
julistus picä, tawalla kuin ylembänä sanottu on/
tapahtuman siinä maan paikasa, josa työ on
tehty.

7Mom. Se joka warastaa eli seisoo kahdenker-
taisen warkaan oikeuden, hänen pitä myöskarsiman
julkisen kirkkorangaisturen; multa taikka hän toi-
sen kerran eli usiamman kerran hawaitaan welka-
paapi ftnkailaiseen rikoxcen, pitä, ehkä rangaistus
tulee enettäwaxi Lain jälkeen, kuitcngin ainoastan-sa yhden Sunnuntain Kirkkosakko hänelle saatta-
man, joka kerran edestä kuin hän pahantekonsa
täyden tulee asemuri laillisen oikeuden eteen ja sie-
lä tuomituri, joka niyös woi muiden rikosten suh-^
teen, joisa julkinenKirkomsakko sian löytää,sen jäl-
keen kuin siitä on joka crinäisesä tapauresa asecettu.

8Mom. Niisä asioisa joisa napistclemisen sak-
ko löyläsiaa, ei tuomita julkisten K:rkko>rangaistu-
xeen, waan pila rikkoja tuomicmman alwkäymaän
yrinaisen ripin ja pnastön.

9 Mom.Niiden suhteen jotka owat wieraastaNsto-
sta, ei sowi sala rippi,kunengin tulee heidän,mitä sa-
lawuoteuden ja huoruuden rikoreen culee,maraa Mie-
hen Neljä ja Waimon Kaxi Talaria hopiarahasa
kirkkoon siinä Scurakunnasa josa rikos on tehty, eli,
rahan puuneesa, lunastaa nimitetyn ulosteon sille
wastaawaiftlla tnöllä.

inMom. Se joka on wastaanhakoinen julkista
kirkko-rangaistusta a!a<kaymaänelisiinäkicldaettä,ta-
walla kuin Kirkkollaisa silataan,rukoilla Jumalan ja
Seurakunnanedefä andee)ci sira rikosta/ jonga tahoen
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hän on laillisesti nwmiml,pitäkohea asttettaman sen
Oikeudenala, jonga Tuomiokoikeuden ala stnkallai-
nen wastahakoisuus on näytetty jaosoMM, japäälle^
pandaman että sen edestä kärsiä rangaistuin kahde«
pan paiwäa,Mdella ja leiwälla,jonga täyttämisen jäl-
keen hänen tulee itsens uudesta löydyttä, tekemään si^ta hänelle säättya julki rippiä: loshänsttte kieldää,
tulkoonuudestansa lainnuhteen ala ja tUomituxi sielä
wangeUdenrangaistujen, weSella ja leiwällä,nel)äxl
toistakymmeneri päiwäxi,
ilMom« Jos tapahtuu, että joku,sitte kuinhän

btt wttänyt juurimainitun, netjantoistakymmenen päi-
watt wangeudenrangaijluxen,edespyri wastahakoisuusVesansa; tulee Tuomarin,uudistetun tietä-andamisenjjlkeen,siitä tUtkiajapaättää ja määrätä rastaamman
rangaistujen, joka sowitettu rikkojan käytöxen ja il*
manduwaistenasian-haarain jälkeen,taitaa jokaertnäi-sesa tapaurisa katsottaa sopiwaxi/ ja lykätä kaiken sett
Ali-Oikeudenala, jo^ga welwolliftMs sitte on että/ytt-
naoman ajampensa tittä<andamisen kansia, jättää
asian Meidän Armollisen koettelemuxemme ala.

12Mom. Zos joku, joka tehdynrikoxen tähden M
tuomittuJulkiseen Kirkko-sakkoon,onetsinyt ja löyn-
nyt tilan eccäkäydä Ehtoolliselle,ennenkuinUirkkosak-
ko on täytetty, pitähänen werämän knmmenen Tala-
rin sakon hopiarahasa, SeurakunnanWaiwaisille,ell
rahan puutteesa,pldettäman sille wastaawasawangeu>
desa wedellä ja leiwällä;Iaehkä hänEhtollisen nau»
titsemisen kautta onetsinyt sowindoaJumalan kantza,
niinettäKirkko^sakkosiinä päälle katsannosaeisowi,pt«
tahänen kuitcngin rangaistus pallinpäällä ja julkisesti

sen Formulärin jälkeen, jokaon,asianomaisten Pap»
pein waariin>ottamisez:iscnkatlaisisa tiloisa,wahwistel-
mKuning. kirjan kauna s. s p. Kwsa1305;
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sama Laki olkoon hänestä, joka,ennenkuin hanonkär-
sinyt tuomitun Kirkko-rangaisturensa, on langennut
rastaiseen sairauteen, ja senkallaisesa tllasansa anonuc
ja saanut namita Autuuden wälikappaleita;kuitengin
ettäne tasa määrätyt sakot sen suhteen, joka waarinja
ilman totista tarwma on tullutEhtollisen nautitstmi-
ften, ei mahda löytää siaa wiimmeisexi mainimsa
tapanresa.

t Z Mom. Karinaimisin rikoxesa, pita sen joka
ennen oli nainut karsiman julki Kirkko-rangaistu-
ren, mutta st naimatoin tuomittaman salarippiin,
ia maxamaan sen 55 L. 5 §. Pahanteon Kaare-
sa eteemkirjoitetun ulosteen sen SeurakunnanKirk-
koon josa rikos on tehty.

14 Mom.Ne jotka rikkomatSukurmsaudella,elili-
hallisellasekannurella kieltyisä polweisa,joillskuoleman-
rangaistus onmäärätty,mutta hengen suhteen armah-
decaan,tulewatkarsimaan julkisen Kirkko-rangaistu-
ren. Sekannuren tähden kieltyisä polweisa josta sää-
tään 59L. 6ja seuraaroaisisa §§. Pahanteon Kaare-sa, tuomitaan rikkoja salaisten rippiin ja synninpää-
stöön, jamaxamaan Kirkkoon mitä edellakäywäistsa
Mom. sanottu on. Kahdenkertaisesta huoruudesta ol-
koon sama laki, kuin sekannuxesta kieltyisä polweisa.

15 Mom. Myösniiden, jotka tuomitaanmielM
hengen puolisakroon, ei pidä kärsimän julkistaKir-
kon^Rangaistusta, waansala ripin ja synninpäästön.
Fastä onkuitengin eroitettu, mitä Apocekarein edes-
wastauxestir, kosta he myrkkyä myywät eli andawat,
on erittäin eteen-kirjoittttu.

16Mom. Molemmisa niisa 3 L. 4§. mainituisa
tapauxisa,kosta joku langetetaanedeswastaureen, sett
tähden että hän on ollut juowurisa Kirkosa Jumalan
palweluren aikana, eli myös muutoin tekee sorinan
ja pahennuren josakusa siUa mainitusa tilasa, pitä
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Nikkoja/ paitsi rangaistusta Lain lälkeen, tuomitta-
man julkiKirkko-rangaistuxeen yhtenä Sunnuntaina.
Jumalan palweluxenkansia, jostapuhuman tasa Lam
siasa,ymmarretään itse st toimitus,kosta Seurakunda
jaasiawomainenPappi owat yhdesä kokounduneer, ja
siinä Nukouxella,Weisulia eli Saarnalla wimawat
hartauttansa.Jos joku tekee mainituitarikoxiaKirko-sa, josakusamuusa tilasaeli kostalumalan palwelus ei
pidetä, wetäköönkaxikertaisen sakon sitä wastaan jol-
laLaki muutoin senkaltaisia rikoxia uhkaa. loswiim?
meiseximainitut rikoxetowat tapahtuneetSunnuntai,
na eli Pyhapairoana, kosta Sabbati wiela on si-sällä, olkoon ilman sitä langennut Sakkoon Sab-
bann rikoren edestä jälkeen 3 §. tasa Lugusa.

17Mom. Se, joka tekee sen 5§.3 L. Pahanteon
Kaaresa mainitun rikoren,pita myöstuomittaman
julkiseenKirkko-rangaistuxeen yhtenä Sunnuntaina;
Jos taas joku, joka on tehnyt rikoxen, jonga päälle
Kirkko-rangaistus sturaamanpitää, salaa tilansaPa-
pin edesä, jaennenkuin Tutkisteleminen on pidetty ja
Tuomio langennut menee Ripille jaEhtolliselle, il?
man että olla,tawalla kuin sanottu on,waroitettuole-
maan sielda poisa, ei sakor sen edestä löydä fiaa;
mutta kosia han sitte rikoren tähden oikeuden eteen
toimitetaan, ja asiaan langemaay, ei hänen stl?
edestä pitä oleman wapaan julki- eli sala ripistä/
aina sen jälkeen kuin rikos on.

18 Mom. Se,kuin tekee sen 3§.18 L.PahanteonKaaresa manitun rikoxenKirkosa, pitä myös seiso-
man julkiKirkko-rangaisturen. Mitä sanottu on tasa
Membänä 3 L. 4 §- PahanteonKaaresa,koffein niitä
liloja, jotkaymmärretään Jumalanpalweluxen toimi-
tusten ala, tulee myös sowitettawaxi niihin rapaue
xiin, jotka tasa 3 ia Seurawqisesa 4 §. 18 L-Paehanteon Kaaresa mainitaan.

tz 5 k Mym.
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19 Monl. Jos joku nyhkii eli lykkii toista eli toruu

ja Mttlee hänen kantzansa wihaisesamieliesä, Kirkosa
Jumalan palweluxcn alla elimuusa paikasa joja lu<
maian palwelus pidetään ja Seurakunta on, joi-
sta asetetaan 4 §. L. Pahanteo.on Kaaresa, ol-
koon rikkoja, ilman nm^ nimitetysä §. määrätyttä
sakkoja, langennut julki^Kirkko-rangaistuxeen.

2n Mom. Jälkeen seuraamisexi siitä kuin asttcttU
on 1 ja 2 §§. Kuning. Kirj. s. 17 p< Loka Kuu-sa 1778 ia Kuning. Selityssä stn yli s. n p<
Hclme Kuusa 178a, kuinga metmeldämän pitä sa-
laripln suhteen Waimon kantza joka on tehnyt sa-
lawuoteuden rikoxen tulee, wiela saätyxi. KoffaMaimo, joka on joutunut salawudteuden rikopeen,
vn saonut tilan käydä Ehtolliselle, ennen kuin ha-
Aen rikoxensa oli Papilda tuttu, eli hän sen edestä
on oikeuden eteen haastettu, eli myös ennen kuin
han en tehnyt sen hänelle jo tuomitun siUaripin,
ei pidä hänen welwoliisuudensa suhen kuitengaan
fa.sottaman kadonneeni, waan hänen oleman wel-
kap^an, kuitenqin salanpin ja ulosteen suhteen

i-oon täyttämään mitä laki tasa osasa eteem
klrjoitaa.

Mitä Me Armosa olemme nähneet tarpeelliset
räin saättca ja asettaa, tulee kaikkein joita st ko-
Me itleliensä alamniaisexi noudauamisexi asettaa.
Suuremman wahwistuxexi olemme Me tämän
Omalla Kädellämme alakirjoittaneet ja Meidän
Mning. Seilillämme wahwistaa andaneee. Mal^
lnösa siinä 23 päiwänä Maalis Kuusa 1807.

GUSTAF ADOLF.
sS. S.)

Fred. Gyllenborg.

Ne.<
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Registeri tämän Laki-kirjan ylitse.
Bokstawit merkitsewät Kaaren, niinkuin:

N. K. Naimisen Raari. Per. K. Perindö
Raari. M,K-Maan Raari. Rak. K. Raken-
nus Raari. K. K. Rauppa Baari. Pah. K.
pahanregon Raari. Rang. K. Rangaistus Baa-
ri. U. K- Ulosmittaus Raari. O- K. Oikcn«

denkäxmiftn Raari.
Ensimmäinen numero merkitsee Luaun, ja se toinen ?,
Että se, jora perään etsitän, sttä kcwiämmästi ylöslöytyämaH«dais, niinon yri asia erisano:lla ulospsr.dii.
"Ia että Yhteisen Lain säätäminen u>'lasa paikasa on muutettu,",Tunina:sen M^i:tin tähän sisälle otetun Armollisen Aleruren ?aut?

"ta siitä 20 päiwästä Tammi Kuusa 1779; niin omat kaikki ne p,ai>
"iv tasa kirjqsa, syrjäsa näin merkityt".

A ja kossa,sen päälle
-

puhuttaman
pltä, Per,K. l5:
minsta, man sisällä wäkinn maat?
tn lvailno, mahta sen ylitse kan?
ba«, Vah. K. 2.koff^, Käjkynhaldian paat^eoyl

litse kanne -tehtäwän pitä' N,
K. 9: 1.
minzä aiW flMa wsliws si^
sälle annettaman pit>: tuomion
erhetnxen ylitse, cli harhalle»
misesta Oifeu^enkäymisesä, O,
K. 25: 21, 22,
jos alks slsäile

-
lauge Pyhapili-

»yän paöäe,ö.K. 2^. i,,.
kulnga lalminlyöt» laillinen at-ka, mahta iallens^annetlila, fa
uudistus assafa tapahtua, H4K. zi. .
aika laiTistep wctoon, katso
wets.
ko»k« wedottu asia Lsgmannil»
oikeuteen, pitä siellä täytettä-
män, O.K,2-: i.
Raasiuwan ? oikeudcsg/ O. K.

li.

katso afian-aiaja.
Adcli. katso wayamiks.
Advokati. katso asian:aiaja.
Aika, termini: kojla se afia

jonga Kästnnhaldia on riitaisexilötttallnt, mahra Tuomarin ty:
könä edesanncttaa,U. K.»: s.jos asian?a'aja laiminlyö lailli-sen ajan. O, K, is:iz.MinHä ajan sisällä kannet tch!-räman pita myydystä maasta
maalla7 M.K. 4: 1.
ja kaupungisa,M.K. 4: 2.
kosta pcrmdö-maan lunasturc?sta paallc-puhe tehtämän pita,
M. K. 5:1.
ytzdesä

-
asuwainen j« naaburi

mahta huone» lumst«, M.K.
7: l.
ksska, isändä mahta lunasta pan?
ttxi vanuun maan eli huonen,
M.K.y: ;.
eli irtaimen pantin ieka ylös^
kuulutettu on, K.K. io: 2.
kosta te'?amentti pitäTuomarip
edesä ylbsnäytettsmä^ Ve<l.K.

Howratisä. O. K.25: Y.
kosta riua-wclict pitaKunlngat»
tygöfiWe tulemqn,H.K.30: «.Eez Ai,
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RKglst eri.
Aidaxia: jos myydän jakamatto-

masta metsästä. Rak. K. i°: 1.
eli hakatan muiden tiluxilla,
Rak.K. »o: 5.
eli warastetan, Pah. K. 40: 5.

Aita:kuingapandamatrpitä,Rak.
K. 5: 3.
kuinga paljon joka wuofl, Rak.
K. 6: 4.
jos se kiukusta maahan rcwitän,
3!ak. 5! 8.
eli wakiwallalla,Pah. K.^o:li.
jos se taitan asuin-tilain mää-
rinä pidettä,M. K. 1^: 3.

Alus: jos siellä tapahtu tappoeli
lyömä, Pah. K. 20: 1.
jos joku w.irasta randaandunestaalure^a, Pah. K. 42: ;.

Ala-tnomari: misä asioisa hai
nen pitä tuomionsa sisällc-lahetitämän, Howrätildä koeteldaa,
O. K.25: 5.Andexi rukoileminen: ko,7a
joku Tuomaria eli Kuningan
Käffynhaldiata solwaise, O.K.
'4: 7. U. K. 9: 4.ko,7a isändaa nimitellän, Pah.
K. y.
kosta joku wanhettele toisen paali
le,eri määrin sanoman hänestäjulista/ Pah. K. 6n: 2, 4.Ando: kuinga maa, huone ja
tontti taitan poisannettaa, M.
K.8.
lahjoista kuin kihla -kumpanit
toineutoisellenS andawat, N.K.
3: 8.

Anekki,katso lmmisfloni.Ansaittu maa: kuingasem'ahta
Maan lain jälken testamenteerati
taa.Per. K. '?: 4. Maan K.
8: 1.
kuinga se Kaupungin lain Mken tapahtua mahta/ Per. K.
t?: 5.miehen ja waimonnaimisentoi-
teudesta fiina, N.K.10: f.
ei taidarahalla lunastettaa, M.
K. 5: 3.koska se ennen awioskäskyt an-
saittu on,niin ei ole siihen nai-
Wisen^oikeutta/ N.K. lv: 2.

t'o,?a se pitä pandaman pcrindä-
maan siaan, Per.K. !?: 2. M.K. 2:1.

Appelleral-a, Appellationi,
katso weto.

Appi: katso wanhemmat.
ArmoHlahja: puoli siitä käytön

melan maxoxi,U. K. 7: 2.
siitä joka otta lahjoja wleraldaHerraudelda, Pah. K.4: 6.

Arpa eli arpa-kapula: piti
kyUin^tvalilla juoreman, koffametsän kulo pääse wallallens;
niin myös jos arpa kapulaseisa-tetan, Rak. K. 15: 4.

A rre ndi,ka tso wc r o ja wuor 0.Arresti, katso kiinnipidämi-
nen, wangius ia tak aw aa rikko.Arwio, arwata:kuinka kiindia

tawara arwattaman pitä/ U.K.
6: 1.
jos siihen arwioonei tydytä, 11.K. 6: 4.ylöskuututettu irtain pantti pi-
tä arwattaman,K.K. 10: 2.
pantiri-pandu tawara maalla, ja
huone kaupunaisa, kosta se ar-
wattaman pita,M. Ä. y: 3.
jos pantti arwaran korkiamma^
xi eli wähemmäxi, kuin welka
on, M.K. y: 4.jos joku ei tydy siihen hintaan
kuin sen irtaimen kalun päälle
pandu on, jotaulosmiratan,U.
K.;:3.

Hsia: misä affoisa sallittu o»
pitää asianajaja, O. K. >?: 1.
jos asia erinomattain koj?eyhtä,
niin mabtawatne, jotka siinä
omat osalliset, haettaa siinä Oi-
keudesa^ jonga alahän tule, Q.K.,'°: 7.kaikki asiat pitä vkkiasa tuomion
istuimesa ylösotettaman,O.K.
ic>: li.
rikos-assat tuomltan siellä, kusa
ne tehdyt owat, O. K. 10,21.samasa astasa, eli siinä kuin sen
kan>;a.yhdistetty on, mahta se
kuin haastettu on andaa päälle-
kandÄjan mastan kutsuttaa, O.
K.« :6. M
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misä jarjcstyxe/ä aftat pitäKih-
lakunnan oitcudesa eteen-otetta-
man, O. K.::?. ,

se asia, jon^a KuninaanKästyn-
haldia riitalsexi löyta,pitä wis<
fin aian sisälle Tuomarin tykö-
nä cdesanncttaman, Ulosm.K.

-5- .. . ,

kuinga jokainen mahta omansaylösotta, jos autiomaasa usiam-!
mat talot owat, Rak. K.se kuin autio-maanniininniitty
ylöspitäkönsudcn-ridan,Rak.K,
2;: 4.

Awio: jos meren -yhdistys tule
amioskäskysta eli tumattomassasekannuresta, on naiminen yhta^
hywin poiskicltty ,N.K. 2:9.
jos jokumakaa awioneli awiot-
tmuan w>ren-langons, Pah. K,

rikos-astoisa, pitä sen jonga
päälle kannetan, tilleman Oi-
keuden käskyn päallc, wastaman,
O. K. ii: »o.
kosta rikos-asioita on tumallinen
wcrääKuningan ala, Oikcud.
K. 50: 19.

Asian-ajaja: kuka siihen sowel-
jaxi luctan, O. K. 15,: 2.
pita rehellisesti asianajaman, O.
K. is.- 10.
jos hän laiminlyö päämiehens
Oikeuden, O, K. 15: 13.zos hän petosta edesäns pita,O.
L. '5: 14.
Kuuingan asian-ajajalla el ole
walda »vähetä Kruunun oikeutta
sowinnon kautta, O.K. 20:
jos hän lväärinkäyttä Oikeuden-
käymistä muiden wahingoxi,O.
K. 29: 3.toilnitus-miehistä jaastan-ajaista,
K.K. 18.

Astan-omaine n: nautitse kol-
maimexcn sakoista, O.K. 32: i.
jos ei hän edcsanna suurta rikos-
asiaa, Ranq.K. 1: 1.
jos joku otta puhuaxenssiinä a-siasa, josa hän eiole asian-omaunen, eli asian-ajaja, Oikeud.H.
!5:i6.
joisakuisaafioisa ci mahda muu
kuin asian-omaincnpäälle-kanda/
Pah. K. 35: 6.

Assignarioni,katso osotuski rja.
Asuja: katso lampuodi.
Äsuin-tilain määristä ky-
läin w älillä, katso rajoja
ja kiwipyykejä.

Att esti, katso todi^us.Mtio maa: sen päälle mahtalampuodi tvapautta nautita,M-

Awio lapset:katso lapst.
A wio-liitto: jos waimosen lv?pauxen kantza maatan, N. K.

3:10.
jos nainutmakaa naimattoman,-
awio-!iiton alla,Pah, K. 9:2.

Alvioskäjky: katso naiminen.
Awio s käsky: lvapamielinen suo-

stuminen pitä sen kiinnittämän,
N.K. ': 5.
ei saa rakettaa ennen kuin mies
on täyttänyt 2i. ajastaika, ja
nainen 15, N.K.1: 6.
on kieltty, alas ja ylöspäinastu-
Ma sugusa, N.K.2:
kuinga se fiwu-sugusa myöden-
annettu »n, N.K. 2:2.
alas ja ylöspäin astuwasa hei-lnolaisudesa, ja filvu-hcimolai-sudesa,N.K. 2: 4, s.
toisesa heimolaisudcsa, N.K.
2: 6.
on kielttnniiden mällillä, iotka
toinentoisens kauha oivat huorintehnet, N. K. 2: ,i.
naimisesta mastoin wanhemmit-
ten, eli naittajan tahtoa, N.
K.6.
on waimolle myödenanncttu,
koska häiien miehcns on 6. aja-
sinika pois ollutv Naimisen K.
13: 6.
kuinga se saa piian awioxensot-
ta, joka hancn n?aannut on, N.
K. 2: 10.
jos awioskäffy estetän, N. K.
6: 4.
los naiminen estctän, N. H.K. i5:H. e'c7" kojk»
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kolka se, kuin yn awioskastyn
rikkonut huoruuden kaurta. »nah-
ta menna toiseen naimiseen,N.
erosta, wlwtehesta ja leiwsstä,N, K, 14^
fiwioskaffyn, erosta. N.K. 13.jos waimy maatan awioskfistyn
lupauxen alla, NK;:10,
fuka on kelwotoin achiMässyyn,
N, K. iz: 8.

E.
Edeshuyto eli Plösbuuto:jos joku on estetöinnä pois, ka:

sta hfin Ala<oikcudeltzgedcshliN-tan, Q. K. »2: 2.
jos han yn silloin pois Kämnä-.
pinoikeudesta, eli tule walmi-<?amatoinna, O, L.14:2.
Möshl»udon:aika KäWnarin-si-
kcudef^ H. K. l4?jos Mshuuto Raststumasa lai-
Minlyööän,O. K. 7s: 11.Dlö^huudon,aika RaWUwsn-vikeudesg Kukkhulmisa. O.K.
2,:14.
ftmastq ajasta Howratjsä, ja ko;
ffa ss sieaä lqiminlyhdän, O.K-

Edustus,katso Välipuhe. .
Etzto3in?li:kattoHErranEH-
Elatus: kuingale nautitse, joka

klinni-sianyan,Rang,K. > ;;.
kiinnlzpannun melkqpaan elatmxesta, v. K- s; ,',
lssten elqrmesta ia ylöskafmat-
tamisestq, kojka qwioskaffyn erotapahru,N.K. 13:;.niiden, kuin sqlanzuoteudesa,
huorudesa kli ki?ltyi,ä polwisa,
synn^retän, Per. K' 3! ?-
lasten eiaturesta, ko;ka äiti wan-istu, K«ng. K.1: <.Elikko-tqrha Kuningan:
luwgtbil, wil,el?mysftellä,Rak.I.ly: s.
Os hedelMta kandawajset puur

sttffä hakatgn, Rak.H. iz: 2^Eläin: jos se lö»t«n tonenpeLo:
!s jsMM,R«k. K« 3: i.

nidehän, jos se on lMjftsti fi-sollezotettu, Rak. K-y: 2.jps eläin, kuin kiiimi;otettu on,
pojsotesan. Rak,K, y> 4,
paastetänehdolla toisen peldyon
clj nittuun,Rak. K.9:6.jos pahanelkinen eliHi3imätöineläin teke wabingyta, Rakenn,
K- 9;«.
eläin eli kM ei pidä toisenlaltumesa pclimenttt«»an, Rak»K, ": l,
jos toisen eläin lyödan,niin ek;
tase kuole, Rak. K, 22: 1,
jos se ehdolla haalyoitetqn,R<,k.
K, 22: 1.
tgpahfurmastg tapttan, Rsk.K.
22: z.fiirä, joka palkan edestä pqrqn?
dg etäjndä eli fuynha i!?e, Rsik.I.22; 4,
jos elaitncTq »n ttrttum ttuti,
Rak. H. 2?: s.
joseläinkuoletti! toiseneläimen,
Rok, K< 2^ ;7,saa wOingo toisen kelwottoman
Man ksimta, Rakennus K«qrj
fl i '3.
jos pgtzanelkineneläin haalyoittfi
eli tqppZ ihmisen, Pa,tz<meg'K,
5;: 1.
j»s wuorolle pandu eläin tautiinkuole, Rak. K. 12: 2,
jos eläin löydän, PZHanttg, K,

jos semarastetan ulkona kedolsla, Pah. K. 4;: l.
kuollen eläimen pitä palkollisen
»yaahgn kailyamMeli»ylkstnän.
Rak. K. 22:;,

Gry, kihlaurenz katso kitzs
laus ia kihlata.
Ero alyioskäskysä: kosta ftt«pahtu. ja kuinga lapset silloin
k«,'wafttcaman pitä< N. K,
Kosts ero wuotehesta ja lciwas
stä tilpahtu./ N,K. '4-

Efi-M ies; jos hän tapatan, Vah.
lyödän, Nimitellän, häristetaN
eli solwaistgn, Kahanttg' K,
lj: 6, 7.

Gus
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haastosta suusanalla/ Öikcud. K!.
Ll: 2.

Edu Hus: ennen «mioskäftyä ,pl-
tä sisäile kirioiretcaman, N-K---

>. ufiambain päälle yhdesa la, sa;
massi asiasa, O- K, " :;.
mingä ajan sisällä se mabta
wgstajallc toimirettaa, 0, K.
!i;4, f.

jos ne tehdän ulkomaalla, N.
K. 8:2,7.

C sten.' mitkä omat lailliset, O.
K. 1^: i.
ne pirä poisolcwassclda pcriLic
scldä osotcttaman, Per. K.i;:
4, ;< 6.
jos Tuomarilla on esteitä, O.
K. » :ia.
ios mclka tehdän epäildäwaxi,
kstVistä awieskaffyä wastan, N.
K. 7:;.
Tuomaria mastan, Oikeud,K.

kosta ja kuinga lya^ankutsumus
tapahtuman pitä< Olkc«d, H.
kuinga se pitä wasa?'asse toimi»tettaman, Q. K- ": 7.
kuinga kuolan v?ri!lisct haastet?
taman pita, O. 5t- il:8.
haastosta :.ulkis?n ylöslsömiscn
kqutta, O. K. i» : 4.
haastertag mahta mies, koffq
hän waimynsa ylöftanda.,N.K.

jos Tuomari säadyttömastihyl-
iätän. O. K. i,; '-.
jos estet PN laillinen Tuomarifi
M'an, O. K. iz: ?, 4.'
jos Lautfimies hyllätän, O- K-
l3: 4»esteistä todistajaawai!an< O.K.

eli lähte poishäiM tyköns, N.K.'?; 6.
iulkisen ylöslyömänkalttta kut?
snlan wclklmichet sisälle, näyr;
tämän vikcudctna lvclkapaäntgi
waraan,K. K. 16: i<
Lagmannin^ikeutekn ei haasteta,
O. K, i,
jos ci baqstoa totella, O. K.;-. .. .^

jos Waidakunnan Neuwonanda-
l«»tg tchdotan nosa ilmanperu?
siusta, O. K. z°: 14.,
eli sen kuin as»«n Kuningan ty-
könä edestyetä, O.K.;a.' 14.
esteistä pexinnösä. Per. K. 14.
ia uloslnittauhMoisa » v. K.

s.

Haa iva: josioku haawoitetan kaszwoo» eli kaulaan< Pilhanteg.
?4: 1.

"
jos sormet eli warpat ppislyhz
dän. Vab. K, 34: 2.
kuinga lihahaawoistg sakotetun,
Pah. K- 55:1.

'
wahezymistähaawyista,Pch,K,
kuinaq lapst-ikZinen haaweittas
misesta sakvtetan. Vahanrcg.K»
,?: i, .

Etu: n?!:lkamiest?n ennen toinen-toissans, K. K. i?.
Etu-osa: sen lalken-elälväjsen

puolison, N.K. 17: l,
ptetan enssn ulos perinnö»iaosa,
Per. K. ,2: ?.

Erecutioni:katso ulosmittaus.
Expepsit:katso kulutuxet. haawoittautisesta tapahturmasta.

Pah. K. ;8: 1,
kuinga haawZt pitä katseldaman
ja holhottaman, Pahantcg, K.
3?l l.,vs haawoitettu kuole, Pah. K.

Fifcali: katso aflan-aiaja.
zältlkari: katso pargndaja.

H. kalkiss haawoittamlsen astossss,
maxeran parandajanpqlkka, este»
kulutui. ja kirnun ja ssrkemisHaastaa, Haasio: kuinga se y-

löspandaman ja anncttaiuan ptt, ta, B.K. n: ».
Cc s jos
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jos se haa!v!,>itnan joka ei taid
itsiäns warjclla, Pahanteg. K
12,:2.

Haaxi-rikko:katso lalwamie-
hct.Halko -puita: ios toisen metsä-sä hakatan> Rak. K. 10: 5.jos jakamattomasta metsästämyndän, Rak. K. 10: 1.
jos warastelan, Pah. K. 42: s.

Harhailem inen Oikeuden;
k äym ise sä, katso Oikeuden?
käyminen.

Haukutella: jos waimomiehen-
sä tyköä haukulcllaN/ eli tytär
lvanhcmmittens, Pah.K. 12: ;.
jos lapsi^ikäinen haukutellan wa-
rastainaan, Pah. K. ,41: 2.
jos joku sano että hän on hau?
kuteldu eli pakotettu andamaan
welkakirjoturcnulos, U.K.4: 3.

Haureuden edesauttamise-
sta: kuinga se rangaistan,Pah.
K. 57.

Hautaminen: lyikä etu ja oi-
keus hcmtamisen kustannuxella
on, K. K. 1?: 4.
niiden hautamisesta kuin wan-
geudesa kuolewat, Rangaist.K.
2: !.
ia heidän jotka mestatan. Rang
K. 3:7.cii niiden kuin akki-riidasa toi-
nentoisens tappamat, Pah. K,
24: 10.hänen, kuin itsens surma, Pah.
K. ,3.

'
Hedelmä: katso puu-tarha.
Hedelmatä kandamaiset

puut, katso puu.
Heimolaisuus: kuinga se lue-

tan^ N.K. 2: 8.
kohdastans alas- ja ylösastumasa
Heimolais» desa on amioskästy
kieltty,N.K. 2:4.
misäsiwu-heimolaisudesa se kielt-
ty on.N.K. 2: 5.
eli toisesa hcimofaisudcfa,N.K.
2: 6.
kuinga salawuoteuden tähdenheimolaisudesa sakkoa wedetän,
Vah. K,59:7. 3,9. <

mikä hcimolaisuus Tuomarin
istuimesta estä, O.K.13: 1.
ja todistajan todistamasta, O.K.

Heinä: katso rehu.Heittää: jos kiwi elikanaihei-tctän sinne tosa ihmisia edesä on,
että joku saa siitä kuoleman >
Pah. K.28: i.
jos senkaldaista sinne hcitctän,
josa se tapahtua mahta, ia joku
kuitenain siitä saa kuoleman,
Pah. K. 29: 2.
jos kiwi eli tango toisen huone-
sten heitetan, Pah. K.20: 6.

Hengi,Hengen-asia: pitä ilt
man wiiwytystä Oikeudes edes-
annettaman/ Rang. K. 1:1.
ne asiat, jotka hengeä koskemat,
pitä Howrätilda tutkittaa sisal-le-lahetettämän, O.K. ?.s: s.
itsens surmajasta, Pah. K. 13.
jos joku taita sen henaen pcla?
sta, kuin itsens hirttänyt onj
Pah. K.13:^2Tuomion tayttamyestahengen
astoisa,Rang. K. 3.

tz emeitä: jos pelloloa waraste-
tan, Pah. K.«0: 5.

HERran Ehtollinen: jos j»lv
iuowuj,'isa eli ripittämäta mene
HERran Ehtolliselle, eii sitten
kuin hän Papilda on waroitcttu
sieldä itsenspois pitämään, Pa-.
hanteg. K. 3: 5. .

)emoinen: sen ptta nnerasfen-
majamiehcn pitämään/ 3tak^,K.
28: 4.
jos knyti-hemomen pahasti me-
netetän, Rak. K.23: n.
kuinga suuri paino mahta yhden
hewoisen perän pandaa. Rak.
K.28: l;.
hemoisen-kaupasa pitä koetus-
aika oleman,K. K. 1:4.
niistä, kuin hemoisten kansia
kauppaa tekemät, K.K. 6: 4.
jos hemoinen nautitan lainama?
ta eli muoromata,Pahanteg.K.
jos kedolla warassetan, Pah. K.

Hile
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H i.rst a: jos myi)dän
masta metsästä, Ras. K. 10: 1
jos muiden tiluxilla hakatan
Rak. io: 5.jos lampuodi myy ilman luwc>
ta. Rak. K. 10: 7.

Hirsi-puu: fichcn hirtctän waras, joko se on mies eli waimo
Pah.K. 4°: 3-

Holli-kyyti, Rak. K.28: s.
Hospitali- katso waiwasten-

huone.
Houru: katso mieli-puoli.
H?wrätti:mitkä asiat sen tuo-

mittawaxi erinomattaintule, O
K. 8:2.
kuinga Oikeudenkäymisen

-
asiat

Kellä päähän käntctän, O.K. 27sen tuomiota wasian taitanKu-
ninqa^a hactta, O. K. 30, 1.
misä asioisa Ala-oikeudet pitä
Hotvrättim lähettämän tutkm-nons ia tuomions, O. K.25: 5.
jos Howrätin TuomionhaldiatlaiminlyölvätOikeudcnkäymiscn-
päiman, O.K. 9: 4.

Humalisto: kuinga istute ttaman
ja woimasa pidcttämän pitä,
Rak. K. 7.jos sieldä warastetan, Pah. K.
42: 5.

H uomen-lahja: pitäennen wih:
kimista luwattaman/ Naim. K
9: l.pitä miehen osasta ulosotetta-
man,N.K.9:;.
kuinga paljonhuomenlahjaxitai-
tan ainettaa, N.K.y: 4.
jos ei huomenlahja luwattuole,
N.K. y:7.
rikotanhuoruden kautta, N.K.
sen otta lvaimon perilliset,kosta
mies tappa waimons, Per, H.
6:z.Huonenikatselmus: pitä joka
kolmas rouofi pidettäman,Rak.
K.27: 1.
pidctän ennen kuln talonpoika
pois-fiirtä. Rak. K.27: 7.kuinga lvapanmiehcn talonpoian
kantza pidetän,Rak. K.??: s. l

jos ci siihen tydytä,Rakcml.K.
katso rakynnys.

Huonet: pitä talonpojan woima-sa pitämän ja rakcndaman,Rak.
K.2.!
wahcmmallä maalla taita olla
wähemmat huonct, Rakenn. K.
27: ;.jos isändä jouduis huonettoma-xi,M.K. w: '5. , ,
jos ei sillä' jonga tykönä ulos?
mittaus tapahtu, ole muuta
huonetta tygö käytäwata, U.
K. ?:8.
jos isandä lupa kuonen parata,
ja ei sitä tee, M.K. ,6:12.
kuinga se kaupungisa ylössanot-
taman pitä. Maan Kaari 16:
1;,14.
katso Yhteiset huonet.

Huonen-wuoro: kosta se ma-"
xettaman pitä, M.K. 17: s.
sen etu, K.K.17: s-
wakuutuicn sen edestä taltata-
lu pidettää, U. K. 8: 'i.
eli maja-mies kiinni pidettää,
N. K. 8: 12.
kusa riidat huonc-wuorosta y-
lösotettamanpitä, O. K.6: 1.

Huoruus: yhdenkertaisesta huo-
rudesta,ensimmäisen kerran,Pah.
toisen,' kolmannen ja neljänne»
kerran,Pah. K. 55: 3.sen kansia, kuinkihlattuon,Pah.
K. 55: 2.
jos se teke yxikertaisen huoruu-
den, joka on kärsinyt rangaiftu-
xen salawuoteuden edestä,Pah.
K. 55: 4.
kahdenkertaisesta huoruudesta.
Pah. K. ;6: i.
huoruuden tähden mahta awiose
käsky eroitettaa. Naimisen K.
!?: l.
sakoista yhdenkertaisen huoruu-
den edestä ottakon se syytöil»
puoliso asian-omaisen oikeuden,
Pah. K.;;:6.
jos nainut mies syytetan nak

mattomalda waimo -ihmiselda.
»M
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K, :l.. >:,: ,? polskaa: Mosa nii

",-..'' :a s^^sö^asa mahra i?
kelwotoinda mct

s«.-i ,9.'ak: K, »4: >.
kr:-»,, se ulknna aidata mah:aN^b«'a, Kaari
»^7allH maalla mahta ifändo
i<st huhlcia polttaa, 3lak, K,
14: .',
«t'ta »>l, waarjmottaman,
joka tMo huhrgsspyittä,Rak.
K> l;: '.
karso Phceys,

Huuro; i?s 7!oufe raskaasta riko-
xe^a, ilim pitä Eri pi-
dettämtn/O. K, 1.
Js» pqha sanoma toisesta juliste^
fan, Uttästa aikomyxesis/ Pah.
K. <w: <>.
Hc,wäi,,yslkiriasta, jokakoste toi-sen yymäänni»«en ia mainioon,
V«h, K.6°:
ft, kuin huudon on uloslewit.
tä'.!?t nkbs?astoisa« ei mahda
todistaa. O.K, 17: 7.

Häwäi!7?s?kiria: jos se kir-
joitenn ja. julistetstn, Pah,K.
siitä tllomirsn siellä/ kusa st
edesalir.elcin, O.K. »»: 1;.

H«wac miehei: j»> asa only-
tätty bcildä ratkastawaxi,U,H.

Mso laikut.
I

Kakaa: joka tahto jakaa kylar
jakinnÄttv-ma tiluxi, etsikö:
Oik<u3clda jakoa, Rakenn. K.
losta pZökylän miehet jakamat
metsiy is takaamaan, nautibkonmyösMlsi kylä osans, Rak.K-

lakamqtoln: kylsn ket? ja ti<
kuiM nautitan, Rak.

K.10,
perillistä, jakamattemafa pe-
l«i<i/»Per. H. n.,

kaikkein torttleman,Rakenn.K,
2;:2.
kutka sen edessä wapahdetut yc
wat, Rak. K,2z:jos jahti^kllffy iaiminlnö^n,
Rak. K. 2,: ;.

Jahti: paikka Kuninaan:
lumattomasta wilie>lyxcstastcllä,
Rak. K. >o; 5.
jos hedellnatä-kandawaisct P^ut
siellä hakaran, Rak. K. '3:2.

lahti?palwelja: pitä pyytus
män ulosiuurittsa pojat, ftihcn
sikaan kuin wabingollisct cla?
wärpoikilvat, Rak. ek. 2;:6.
pitä tuleman metsän:kuloon,
Rak. K.": 6.
niin mnös katsella ne puus,
kuin yhteyxisa hokatan, öiak,
K. i,:4-

Jalka-polku: katso t le.
lärwi: jos toinen syöstenelilys

kakin järween cli wirtaan. !pa-
hgnt. K, ?.
karso ka la;w ess.

Ilmain iälkcn: pita kyla la-
skettaman, Rsik.K. 1:
ellei kaikki ma<ll!-isamiät suostu,
ci mahda kylä hal»tettaa, !o/H
oikein ilmsin jälken lastettu on,
Rak. K.1:4. ,

Ime t t aja: jos hän pane lapsu-
kaisen wiereens wuoteäen, Pah,
K. 30: 2.

Immissioni eli Anekki: kum-
c,a se mclkamiehelle annetankiil<
diaan omaisutcen, Ulosm, K.
Anetti taitan haettaa paMtiin,
jokakirjallisesti pandu on, U.K.

lohtolwalkeita: jos cl niitä
ylösvidetä. Pah. K. 21: 2

Jr tainen kalu: raita M^amam
jätten poisam.maa, Periud. K.
pitä arwattaman silloin kossa
ulesmitcaus tupahtu, Ulosm»
kuing« irtainpanttimahta myy:
täwaxi käydä, K.K. »-: z.

JM
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Irtain luoto:otton hänen, jo-
ka sen maahans kiinnittä,M.K.
'2 z 4.
Isända; jos tapctan< elihosutan

ja lnödan,Pah. K.15: i/ ->

nimttcllän, Pah. K.15: 3.
ylenkatse sanoista e!i käytzxlstä
is^ndä mastan, Pah. K.15: 4.
jos isanbu makaa pallka-piikans,. Wh. K. n: 4.

Ksänbäin katselmus: kutngäse pidetäN/ M.K. 14: >.
Istundo-kartano: katso Sä-

teri.
Itsens-surmaiassa: Tuomsrl

pita koetteleman jos hän tah-
bollans on itsens hukannut, eli
jos se päan-heikkoudesa tapahtu-
nut on, Pah. K. 13:1.

, koff'a sen ruumis mahta teloin
taialda metsään wietää, eli
mMdaihmistldä hlaudattaa,Pa-hanteg. K. 13: 1.
ios el tietä kuinga se kuollut
hukkunut on> Pah. K. N: ?.
jos se kuin itft-ns hukata tahto,
ei saa siitä kuolemata, Pah. K.
'?: 4.jos joku taita hanen hengensve-tassa, Pah. K. z.

Ilkiöistä paha-töistä, Pah.
lumalanipaltvelus: jos sey^

tönkatsotan,Pah. K.;:3.ei mahda matka alietta, ennen
kuin lutnalan-pittlveluson lo-
petettu,Pah. K.;: 8.
jos weitfi wedi!tan eli miekka
paljassetan lumalanspalweluxen
alla, Pah. K. '8: 3.
nyhki eli lykki toissa^ toru ia

,riiteleJumalanpalweluxenalla,
K. '8: 4.luonit telemus:Kuningasta eli

Waldakunda w^stan, Pah. K.
41:l.ibs tietätt että petollista juonia
hankkeisa Zn, Pah. K. 4: 3/ 4.

Juopunut: jos se itsens kihla>
N.K.4-,7.,
,jos joki;tuk jMwuxisaKirkkoon,

mcr.c juowuxisaHERr.:^Ehcol-»Nsclle/ Pad. ,ss. ?: 5.
Jutut kirjalliset: kuinga ne

Oikeudenkäyullscn -! asioisi pita
walmi^ettaman, ja riila-m^l-il-
len ulosannettaman,O. K. 2'.

Jäsen: jos rambart tule,, yön ja
wuoden fisällä, i't.^ tt.in joku
haawoitettu on, P^h. K.19: ;.jbs toinen lVäN'walt'-,3a kiinnios
telan/ ja silmät ulos^witäncli
jäsen häncldäpoislcikat.nl/ Pah.
K. 12: 3.

R.
Kaali-maa: jos sella warasse^

tan, Pah. K. 4°: 5.
Kaatuwa tauti: on syn kihlauren

eroon,N.K. 4:2.
Haiwo:los se ei ole pelttlw, sa

toinen saa fiinä kuo!emcn>
K.29: z.Kala-mesi: kuinka kylakunnass
nautitan, Rak. K. ;?.
yhteisistä kata-wMä> Rakemt.
K. is.kata-wedestä yhteisyxisä, Na^
K. 18: ;.
kulku-laita ei pidä tukittaman.Rak. K.17: 4.kMiwede,ä on kullakln osa ra.»aw
juoxun ja asuin-tiluxens jälken,
M.K. '2: 4.
kalan-pyydyxet, josr.e, eliniists
lvgrastctan, Pah. K< 43:2.
kuinga kalan-pyydynt pita ra«
kettamankostiin, wirtoihin,elt
salmiin. Rak. K. 17:
jos kalan-pyydyvet rikkihakata^
Pah. K.50: i;.

Kalun-eroitus: wapanm:ehen
pesäsä, siitä tuomitseHowrätti<
O.K- 8: 2.
jos se anotan lvapMötnaiapesä«
sä maalla, niin käy asia Kihla,
kunnan oikeudesta How-Rättiin^
O.K. 25:4. ,^,laupungisa tuonntieRacn^uwan«
oikeus sen ylitse, O.K. 6: 2.
kuinga yxi puolif.) mal/taeroitu
ra osans pesäsä toisen osasta,N<^l K. l^ 4, l<
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Kallln-wctajä: katso kyytit

siä.
Kalut: jos niillä on wirhi, ja

mnydän, K.K. :4.jos petolliseritehdän,K.K.1:9niistä, kuin pitä kaupungin runfimiehildä katsottaman, K. K
i: 'o.
elipunnittaman jamitattamanK.K. ':7.
maan-mics mahta waihetta ka-
lua kalun,K.K.6: 3.kaswosta welaxi otetun kalur
päälle, K.K. y: 8.

Kanne: kol?a se tehtämän pitä
maan-kaupasta maalla, M. K.
4: 1.
ja kaupunqisa,M.K. 4:2.
päälle-vuhesta maan

-
saannosa,

M.K. 1?.
ehkä mitkä kandet kuulutusta
wa^an tehdän, niin tapahtu ne
kuitengin,M. K. 5:8.

Kanne-kirja: kuinga se tehts-man pita O. K. .14: 5.
pita kahdenkertaisesti Howrät-
tiin sisälle annettaman, O.K.
27:6.

Karata toisen päälle: jos se
tapahtu tiellä eli kadulla,Pah.
K. 2 1:7.

ei mahda kengän otta eli anda
itsellens kirjoittaa suurembatakaswoo, kuin kuusi sadan edestäwuodelda,K.K. 9: 6.
taitan pää-wclan tygö pandaa,
K. K. Y:7.kaswo pila oleman maxettuna,
ennenkuin pää?welan päällemi-
tan luetan,K.K. 9 :5.jos ei kaswoo luwactu ole, K.K. 9: >o.
siellä on ulosmittauxesa Men-kaldainen oikeuspaälwelankanä-sa, N. K.4: i;,
jos kaswo, sisälle-tulo, eli wuo?
ro takawaarikkoon pannan, kukasen filloin ylöskandaman pitä,U.
K.8:6.
jos sekä Kruunun että maan-
isännän lverot maxamataon, ole
kon Kruunulla etu, KauppaK.
17: 6.
kaswo ei lueta edemmäxi kuinsiihen asti, ko>?a welkapaän ta?wara takaivaarikkoon pantin,K.
K. 17: 5.

Katto: kuinga monda kyynärätä
asuja on welkapaa joka lvuosi
kattaman, Nak. K.27: 3.
jos wcft ka» katon läpitse, kuln?
ga ftita sakotetan, Rak. K.27:2.

ios niiden Käskyläisten päälle Katu: yhteinen, jos, siellä jone
karatan,iotka Oikeuden eli Ku- gun päällekaratan, Pahanteg.K.
ninganKä!lynhaldianasioita käy-
mät, Pah. K.18: 9.

Karkaa: ios lampuodi ennen
määrättyä aikaa pois karka,M.
K. 16: 7.
jos welkapaakarka welan tähden,
K.K. 16: 5.se karlmvan luullan, taita
kiinni varda, il.K. 8: 1.
ios tappad karkss,Pah. K. 26.

Karhu: katso »vahingollisia
elämiä.

Karja-koira: katso koira.
Karjan-laidun: nautitanniil-

da, ioillä on osa aitamattomasamaasa, Rak. K.n: 1.
Kaswo ja wero: siellä on sama

oikeus kuin pgä-welallakin,K.
K. 5.

?l:7.
jos joku kadulla poraa eli luih?ka, Pah. K.»i :8.

Katselmus: pitä pidetdämän,
kosta maan- riita nouse, M.K.
14: l,2. !katselmuwl kulutnxeM,M.K.
'4: 4. ,.millä ajalla katsclmuxet tapah-
tuman pita, M.K. '4:2.
jos jombikumbi riita-weljista
on katselmuxesta pois, O. K.
12! 7.
tuomio pitä jultsiettaman siel-
lä,kuinkatselduon,O. K.24:8.
Lagmannin katselmuxesta,M.K.
14: 3.Riddari-katselmuxesia, O.K.
25: ie».
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kosta kuollen ruumis katselda-
man pitä,Pah. K. 28: 6.
kmnaa haawat pitakatseldaman,
Pab^K. ,y:i.

..^ ..katsclmurct maan-rndona pita
tuomio-ki»ian sisälle wedcttä-
män, O.K. 2: 6.

Katselmus-miehct: jos hcu-los-katsowat muuta maata huh-
ta-maaxi kuin säättn on, eliot-
tamat maxoa waiwastans, Rak.
K. »4: 3.Kauppa: Tapuli ia Plimaankaupungein, K. K. 2.
Joukko ja rihkama-kaupasta,K.
K. 4.
»vierasten kaupassa,K.K. 5.
katso osto. Kauppa-kirja, katso
kirja.

Kaupan hinta: jos ei se täy-
tcn marettu ole, niin on myy?
ia makuutettu edustans siinä
kuin myyty on, siihen asti että
laillinen scisomus päälle» tulee,
M.K.11:2.

Kaupan-yhteys: kuingaseteh-
tämän, pidettamän, ja rikotta-
man pita, K.K. 15.sen etu ja oikeus, Kauppa K.
17: 2.
kusa yhteys-kumpaneita etsitän,
Q.K. 'a :6.

Kaupungi, Kaupungin-oi-
keus: Kaupungisa on Kämna-
rin-oikcusensimmäinen Tuomio-istuin, O.K.1: 3.toinenon Raastuwan-oikeus,O.
K. i:4.Kaupungin-oikeus tuomitse pa-
hateosta, joka kaupungin maal-
la tehdän, O. K. io: ly.
huonesta ja tontista kaupungisa,
tuomitkon se Kaupunain-oikeus,
josa he makawat, Oikeudenk.K.
?o: iy.
Tapuli- ja Plimaan-kaupungein
kaupasta, K.K.2.
f»ka jongun Kaupungin puolesta
asian ajanut on, se on wetora?
hasta ja takauxesta wapa, V.K.
2j: 3.KauN«ni;kMfak<,«s,

Karkampans: siitä on erinäns
säatty, Pah. K. 24: n.
waplimic^cn ja heidän wertai-
stens wälillä. siitä tutki Tuo-
mari paikkakunnas, ia Howrat-'
ti tuomitse, O.K. 5:: 2.

Karinaiminen: katso nainut.
Ke!wotoin, awiosrassyyn, N.

K.1;:8.
Kettu, katsa »vahingolliset

elämät.
K ield0: lähtemästäpaikkakunna-

sta, 11. K. 8: >°, il.
kiellon alle myytämasta eli ha-
jotetlamasta, taitamuöskiindicl
ja irtain kalu pandaa, U. K.
8: 6.
kiellon-rikos, 11. K. « :9.
Luku,B:7.Kihlata,.Kihlaus: kninga se
tapahtuman pita, N. K.;:'.
jos muu kihlaa kuin oikla nait-
raia, N. K. 3:
josnaittaja kihlaa piiankahdelle»
N.K.1:4. .jos se tihlatan kuin ennen on
kihlattu,N.K. 5: 5.
josmies kihlaa itscllenskaxi,N.
K. 3: ;.
eli tietämätäns sen kuin ennen
kihlattu,N.K.;:6.sen, jota hän lanaouden tähden»
ei saa naida, N.K. 3:6.
jos joku juomunsa itsens kihlaa
elipetoxella siihen mieteldy on,
N.K. 4:7.on siihen maadittu, N.K.4: ',
eli petetty, N.K. 4: 6. s
jos molemmilla on syy kihkau»
xen eroon,N.K. ?: 7.
jos mies makaa morfiamens, Äk
K. 3:y.
andamat toinentoisellens lahMa,
ja jombikumbi kuole, N. K,
?: 8.
jos nainen maatan awloskässone
lupauxella,st.K.,:
jos mies kackaa morsiamcns to?
köä, jonga hän maannut on,N.
K< z:jos kihlalumppaneillaon tarttue
ltzllinen tn^ti,N.K,4: ».

j.?s
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jos jombikumbi on salawuoteu-hcsda rikkonut, N.K. 4: Z.
jos kihlakumpanit tahtowat eri-
t/, ?.'. K. 4: 4.
jos wihaNduse heidän lvalilläns,
N.K. 4:5.
jos mies löhte itsewalda:se«'imomamens tytt', N, K. 4: 8.
jos waimo wihkimisen jalken
tule siihen ftdcttlri, että toi-
nen ennen kihlausta on hänenmaannut, N. K. !Z: ?-kiblakllmpanlt ei pidä ennen
»vihkimistä muuttaman itscns
yhteen asumaan, N. K. 12: ;.
jos joku itscns kirjallisesti kihla,
N. K. 3:2.
lihallisesta sckännuxesta kihlau-xesa,Pah. K- 54.
jos nainut mies makaa toisen
maatunmorsiamen/ Pahant.K-
-56: 2.
jos kihlattu teke yhdenkertaisen
huoruden, Pah. K. 55: ?.
jcs Morfian wäkisin poiswiedän,
Pch.K. 2!:z.kusa kihlaus 5 riita raikastamanvita, O.K. Lo: 8.

K ihlak unda: klunga klhlakun-
namkatsclmus pidctän> M, K.
14: t.kihlaku,'>dss weta sakkoa salata-
dl'a, Pah. K. 27: 1.

jokaitstsa kihlawnnasci pidetan
Käräjä, O.K. 2:
kMakunnamcrkusa kitketänraa-
lnatut ja sinetti, O. K. 2:7.
kuiaga kihlakunnan

-
osa sakoisajavan,O.K. 3^: 3-

kuinga riidat kiblattmtaln M-
lilla ratsaisiau,M.K. 14: 5-Kihlakunnan:TuoMati: ku^
sa ja kossa hänen pita Käräitc.
pitämän, O. K. 2: '.
misä järjestyrcsä hän asiat e-
tccns-otta, O. K.2:
pitä tilin tekemän kihlakunnan
osasia sakko- rchoisa, O. K.
2: 7.ja tuomlott l,losar,saji,aN/ en?
NM kuiti hän Karäjästä lähte,
kosta se anotan,O. K< 24: z.

pita neuwoman Lautamiehiä a-sioista, O.K. 2;: :.
tehkönLagmannille tiettäwä^i nöasiat, joisa wcdottu on, O< K.
25:6. .pitä Kuningatt Kastynhaldialle
ilmoittaman, kosta kundia o?
maisus ylöskuulutctan, jostcl
Kruunulle wcro länge, O.K.
2:4.Kihlakunnan-Tuomarin tudmw
kirjassa,O. K.2:6.

Kihlakunnan-Foudt: katso
KruununiFoudi.Kiduttaa, waiwara:ei mah^
dcl kctän tunnustuxeenkidutettaa
ja waiwatlaa,O. K. '7: 37^
jos se lapahtu/ Pah. K^ 20: 8.

Kiinne-kirja:ulosannetan sitte
kuin kuulutuxet on tapahtunet/
M.K. 4:^:2. .pitä tuomio-kirjan stsälte kirioiitettaman, M.K. 4: 2,
eiannetta ulos,ennen kuinpäälle
puhen ylitse tuomittu on> M.
Xi :8.
jos kiinneikirja kadotetan, M.
K.4: 10,

siinä pitä tiimltcttätnan tontltt
pituus ja lelvcys kaupungisa,M.
K.4: 2.

Kilnnipitämlsestä/ katso ttii
kawaarikko.

Kimalaiset: jos ne löytän,
Rak. K. 2!: 2<
jos ne löytänen hukuteltan toll
sen tilUrilda> Pah. K. 48: 4<
jos niettiäistpatsas warastetan>
Pak. K. 43: 2. ,

Kirkko: sinne ja fietda pitä iokail
sclla rauka oleman,Pah. K.iB<
jos ioku ftellä lyö,nyhki elilykki
toisia, riitele> eli wetä meitsen,
paljasta miekan /Pah. K. :3.
kaikkein pitä Kirkkoa rakenda^
man ja ylösottaman, Rakenn.
K. 26: i<
lnikä etu Kirkolla on welkans
ulossaamiseen edesseisojalda,K<
K.1?: 8.
jos joku lyzdän Klrkko -aidasa,
Pad.K. »s: t 4

Kirk<
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Kirkko-m^rkaude -a, Pch. K, 4 >

jos joku tule juoivMisa Kirk-
koon, 3iah. K. ;:4.
sorinala siellä/ Pab. K. ;: 4.

Kirja: jos toisen kirja aivatan,
ja mitä siinä kirjoitettu on u-losh^otetan, Pah. K. 8: >
Kiinne-kirja, kuinga se snnetar.
maalla ia kaupungisa,Maan K

i?ous: Inmala>,
-

palw!.luxen
alla, i!?llwcin Oikeuden edesa,
kokouxisa, st yhteisillä kaduilla-^Pak>. K.;:i.
j^s joiu kiroo pikaisudessa elimalrramatromudesta, Pah. K»;:i.
jos lapfi ikäinen kiroo,Pah. K.
?' 2.
i^s joku kiroureen ulospubke
KuninganKäst^nhaldian tykönä,
v. K. 1:6.

Kok oominen: jos micbet keko
wat ilsHps yhteen, <a asettamat
itsens .uumngan Kässyä wa^an,
Pah. K. 6: 2.
eli warastamaan, Pahanteg,K,

4: ',2-
kaupya-kirja pita Oikeuden ede-s« näytetlämän. M.K. '.sen lälken tule se myyty maa
takaisin lunaiettmvciri perikun-
daan, M.K. ;: 1.
ei nahda all^kirjoitcttaaoerin-
d)-lunast«!ulda, ilman ehdota,
N.K. ;: y.
kirja ja taysswalda pita ha^lls
oleman> loka myy eli pamiri
pas«e toilenmiehen maan, M-
K. !°: i.

Kirjat, Kirjoitusten-waihe-.
tus: kuinga se mayta Kulun-
g^iN Käjkyi haldian tylönätapah-
tua,N. K. 2: 1.
Kh!.cku!i.'.an, LagmanniN/Käm-
n'rw- a Raasiupa^oikeudcsa nii?
sa w:hcmmisä kaupungcisa, O.
K. 1^: >.
Kuinga riita-weliein kirioituxet
tehtämän pitä, O. K.'l4: s.kirjoitusten?waihecuxestaRaastu?
pa-oireudesa, niisä s'uremmisa
kaupungeisa, Oikcudcnkäym. K.

4?' '.
Koira: jos ehdolla tapetan, Rak.

K.22:6.
jrs hututetan toisen eläime»
pä.M, Rak. K. 22: 8.
siitä koirasta kuin raiwoxi tul>
lur on. Rak. K, 22 :3.
jos se kuoletta eli »vahingoit-
ta jongl.m, Pah. K. 53:
jos koira ihmisten päälle Hu?tutetan, Pah.K. 33: 2.

Kolmas Mies: jos asia hända
eli hänen oikeuttans koste,kuin-
ga hän mahta, ritta-kumpanein
riidan alla, itsens edesandaa,O.
K. l8:
joka on toisen kalun haldmmsaottanut, pitä siitä waarin pitä-
män, niiiikuui omastans, K.K.2;: !Z. .Hswrätisa,O. K- 27: 2, 4.

siinä pitä kaikki kaipaus-kirjat
kahdenkertaiset Mlle-annma.
man, O. K. 27: 6.
joka kirjoituren on käsittänyt,
pitä mmensniiden allepaneman,
O. O. 15: ia.siitä, joka petosta teke, eli wää-
rmk^yttä toisen ttrjoittixet,Pah.
K, 8.

12,: 2.
kuinaa se mahta ulosannettaa,
K.K. 12: s.
jos sen päälle kulutus tehty on,
K. K- 12: 5.
jos kalu tuomitan kolmannen
miehen taa, kumga se ulosanne-
tan, K. K. 12: ?i.
jos se annctan ulos kieldoo W2e
sian, lt.K. 8: 7,

katso walipuhet.
katso uloskirjoitus.

Korvapuusti: kuinga sen edestäsakotetan, Pah. K. 35: 3.
Korko lv waloin: stxi ei mah:

da luerdag se woitto kvm tu?

Pää-kirjat pita Oileudesa oso-
Nttaman. kosta niin wa«di:an,
O. K. '«: 4'
jos joku kirivltta Oikeuden ede?
sä, niä kuin hän tietä ei loden»lewan, O.K. '4: 8.
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te tumallisesta kaupasta, K. K.
7, y.

Korjattukalu, maarasta eli
hädästä: jos se warastetan,
Pah. K.42:2,.
jos se ryöwatan, Pahantcg. K.
21:4,5.

Kostaa: jos joku kostaa toiselle
tielläKirkkoon jaOikeuteenmcn-nesa, Pah. K.18: i.
somitetun ja sakotetun aflanpäälle, Pah.K.18: 7.
Tuomarin eli Wirkamiehenpäälle, Vad. K.18: 8.

Krto-rauhan rikos: kuinqa sen
edestä sakotetan,Pahant. K.22:

Koto-warkaudesia, Pah. K.
42:1.Kruunu: jos sen rcchat hukatan,
Pah. K. 45: 2.sen etu Lampuodin ja Vlöskan-
domiehen tykönä,KauppaK.17:s, 8.
kosta Kruunulla on osa asiasa,a-
settakon Kästynhaldiajongun jo-
ka wirkans puolesta läsnä on,O.
K. io: 16. Luk. 2s: 5.

Kruunun merkki: jos siihen
kaluun itse mielisesti kajoran
kuin merkitty on, eli jos Kruu-
nun mer^i lmvattomasti pide-
tän, U> K. 8: 8.

Hruunttn<talo: riidasta heidän
Malillani O.K. lv: 16.

Kruunun-wayla:ei mahda lu-
kittaa, Rak. K.17: 4.
pitä oleman kolmas osaw^desia,
Rak. K. 2°: ;.

Kruunun-Woudi: pitahuoneet
katseleman verindö-jaKruunun-
maalla, Rak. K.27:
mahta ulosmitata kaxikymmen-
da talaria, tuomion jalkcn, U.
K. 1: z.
pita waarin sen ylitse pitämän,
etta talwi-tie wiitotctan, Rak.
K.2;:7.
pitä sakko- rahat ulvsmittaman,
D.K. 2: 8.- ja Kihlakunnan Käräjäsä läsnä
tzleman, O.K. 2: z.

niin myös Lagmannen Käräjäsä,
O.K. ?:2.
kusa hänen päällens kannetta?
»ian pitä, omantahtoisc:i päälle
panon tähden, Oikcudenkaym.K.
10: 27.katso Ylöskandomies.Kuitata,Kuitti-kirja: silläpitä näntcttämän, että nxro onmaxcttu, M, K.17: 2.
kuinga wclka wclkaa wastan kui-tatan, 11. K. 4: 7.> Kulku-laita: katso kalaweft'..

Kulutus Oikeudenkäymis
i sen: kuinga ft cmnetan Kunine' gan Käsiynhaldiantykönä, U.K.

3: i.
mahta se pitä/ joka Eri:käräjä-
tä ano, O. K. 4:.2., pitä sen maraman joka asian ka,
dotta, O. K. 2.1: ;.-
kosia sen päälle pitä ylöspans

: annettaman, eli jos se suusanal-
la anotan, O.K. 21:1.

: kosta se toinentoistans lvastan
kuitatan, O. K. 21: 4.siitä tuomitan ynnä pää -asian
kantza, O. K.24: ;.

1 sen edestä pannan takaus Howlrätisä, O. K. 26: 1.
jos joku on eroittanut sen. kai--
matarens erittäin, niin tuomia
tan siitä fiina Oikeudesa joka
pääasian tuominnut on,O.K.
ic>: n.

Ku lnm in-lahja: sen etu,K.K.
17: 2<

Kunnia toin: ci mahda todista,
O. K. 17: 7.
jos joku kumualda xois-tuomutan, andakon Oikeus siitä tiedon
Kuningan Kästynhaldialle,O.K.
24: 13.

Kuningas: jos joku hapiällisesti
puhu Kuningasta wastan, Pah.
K. ;: >,
siitä, joka tahto Yxitvaldaista
HZllilusta edesauttaa, Pchantez.
K. 4:8.
taita särkeä tuomion joka oö
saanut laisisen «voiman, O.K,
31.

kuinr
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ölyytitfiä: jos matkamies hänensoyns kautta tule wiitvytctyxi,
Rak. K.28: 7.jos hän warasta matkamieheldä,
Rak.K.28: 12.
warasta siltä kuinhänen talteens
annettu on, Pah. K. 42? 3.katso wicra^cn Majaanies.

Käden lyöminen: virH tavah^
tuman ennen luin kiinne kirja
kaupungisa ulosanneNn, M.K.

klunga Kuningas mahtaHswrä-
tin tuomion ylitscnkatsoa, O.
juonittelemiset ia rikoret itse
Kuningasta wa'?an. tule Howra?
tm tuomita, O. K. 8: 2.
jos Kuningasta etsitän niisä a^
Soisa kuin josakusatuomionsiui-
mesa !.,!osotettamanpitä, O.K.
zo: 2^.

Kuningan Kuikynhaldia:
katso Kästynhaldia.

Kuninaan rauha: katso wc l?
kgpää ja tappcna.

Kuritta: taita isändä pcilkqlli-
stans, K. K. 'ch: s.
jos lapsi kuritetan wcinhemmi!<
dans, niill että l'an kuole, Per..<:. >: 5. Pah. K. 3.
lapset pitä kiromisen tähdenkuritcttaman, Pab. K. 3:

Kuultaa: jos joku tuomitankuir.
elkuultu ole, O. K. 2;: 22.

Kuulusteleminen suusanat;
da: nwödcnanlman riita-weliil-
le, ja kuinga sp sakotetun joka e?
sietöinnä pois on, kosta hän t^
gösanottuonläsnä olemaan,niin
mnös ctta se kuin silloin ylss-
kirjoitctan, pltä riitakumpanein
edesä ylöslucttaman,O. Kaari
,4: 6.

Kuulutus: kuinga naimisen ta-
pahtuman pttä, N.K.7: 2.
kosta welkapään perään mahtakuulutettaa, 11. K. 8: '4,
Karajanuloskuulutuxesia,O.K.

4'. 2.
K ämnär in oikeus: mitkä asiat

siellä tuoinitan, O. K. 5: 5, 2.
kosia se on tuomion woipa, O.
K. 25: 1.
kuinga sinne haasictan, O. K.
li: 5.
ylös huudon aika, Oikeud. K.
14: 2.

Hara,a: kossa ia kusa kihlakun^
rai käryjä pitä pidettäman,O.
K. 2: 1.
kuinga kuuluttttaman pltä. O.
K.2: 2.
misä järie^yresä asiat edes otet-
taman pita, O. K.2: ?.
kosta crikäräiä eli wälikäräja
mahta pldcttäa, O. K.
Lagmannin karäjasta, katsoLag-
man ni.

Käräjä huonet: pita joka kih«
lak^,nnan rakendaman, 3lak. K.
26: 4.siellä pitä myö3 lvangihuone o-
leman, 3tak. K. 26: 4.

Käsi: jcs joku kätens eli kir;ol«
tuxcns kieldä, tl. K. 4: 2.
käsikirjoituxet ja muut raama-
tut, jos ne waäraxi tehdän,Pah,
H. 3: 2, ;.
katso kirjoituxia.

Käsikiria: marettawarl pandu
sillon jolla st on, kuinga se ulos-
muatan,U. K. 4:4. , . .^,,
jos se wäaräxi rehdän eltnm
rewitan, Pah.K. 8: ;.
sclkian ja kieldämättsmaN paar-
le, pitä ulosmittaus scuraman,
U. K. 4: 2. ,
jos se jatetän toiM, U. K«ark

2: 2.se kuin löytän pitä ylöskuulu-
tettaman, Pah.K. 48: i.
jos ei se tapahdu,'Vahanttg.K.
48: 5.
katso Mlöskuulutus.

Knlä: kuinga se uudesta raketan>
Rak. K.1:i.
alttiokyiastä, Rak. K. 3:
kylan jakamattomat tiluxet,
kuinga ne nautitan, Rakenn. K.
10: 1.

Kymmenestcn aitta: kxneldäse rstfettglnan pitä,Rakenn. K.
26: f. 4: z.

2H 5 jvs
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los joku pielin kasiciricnscli k.,-
-rens, katso käsi.K öfi rnömie s: ios han mny e^i
va^tiri pane sen kuin da cll>
tchtäwaxl anneran. Kauppa K.

teke jotakinpetolMe'':,K.K.i:o.
pane toisen merkin o:w n tvönl
paolle. K.K. >:".
jos h'n tahto kauppamiehexi
t"lla.K.K. 3:<».
hänellä on etu s ada w?iw2N<V
palsaa nirt kalusta knii l>mertyköliäns on, K.K. l?: 3.Käskyläiset:ios ne kuii-käyw't
Kuningai »virkamiehen eli Oi:
keuden astoita solmMan, ia jo'
he wääryttä tektw.lt, Pah. K.
i8: 9.
ei saa ulosmittauspa tehdä, il-
mar kä^yt.i, U. ><. i:?.ne jotka .',uni7gan käjkynha^i-
alda pidctall kastyiä, ja af!oilc
toimittamasa pitä olema»
wannocrtut, ja jos he wclivolli:
sudens laimin lyöwäc, u. K.
1: ?.
Los huonesa palwelcwa salaa jo-
tain omaisudcn ylöskirjvittami-sesa, Per. K. 9: 7-
ne jotka oikeuden assoita käyivat
taitamat todi'a siitä kuin he
tcimittanet omat, Oikeud. K.
,7: >t.
jos palkollinen eli muu käskyläi-
nen wara'a, näpille eli jolau.
tuhla, Pah. K. 4^: '.

HänynhaldiaKuninaaan:hän
Mayta kaikki ulosmit^auren a-
siat toimittaa, U. K. 1: >.
jos hän solw^an,U. K.1: f.
häne.i källyins wir^ans toimitu-

pitä jokaltse^ tocrelcinan,U.
K.1: 9.
yri olkon toiselle äwullinen,U.
K. 1: y.
sitä ai.daman kirjallisen päätö-
>en, U.K. 2: 6.
jos hän lviipy laittamat tuo-
miota täytcryxi, N. K. 3: 3.
kiii.ga inuuro a hätien päätön'!
säns ctztttaa mahta, li.K. 9:

nurka sakot hänesse tyaö lanae-'war,1?. K. '0:2.
taita anda welkapään peränkuu^lutta, N.K. 8- 14.teke ylittwmarille tiettawövikl^sta tuomio suurten ri^o^en ylit-
se täytetty on, Rangai^us K.
taita kieldaa kiindian ja irtai-men kalun myytama^ä,U. K.
8: 6.
ta>ta myöskicld^a sen jota erff-tän pois lähtemän paikkalun-
na^a. 11. K. 8: io, 71.
hän. llion myös wssld^ waatiasi-
ta kuin wa''^ako:ncn on täyt-
tämään welwollisuuttans, U.K.
s:
jos Kuningan kaffy-cha^dia ai^o-mureua teke w.ilittswalle waä-
rytta, lilosm. K. 9: 5. O. K.':'2.

Köyhyys: welkapä,w, koetclkon
tuomari minga kautta se on
tullut, K. K. i6: 2.
siitä kum köybydens tähden ei
woi mara ne rahat/ kuin hanel-dä silloin waadltan, kossa hanha^e että Kuningas mahdais
Howratin tuomion ylitscn tat-soa, O. K.30: 6.

Kyttää:katso sitoa.
L.

ah ja:katso and0.
Lahjat: jos tuomari langctta

määrän tuomion lahjain tähden,
O. K. i: ,2.
lahjat langetkon waiwaisille, O.
K. '.12.

Lailliset esseet: katso esteet,
da il.a: pitä niin bywana takainn

annettaman, kuin se otcttin,K.
K. i':«.
jos laina kieltän,K.K. in 2.
myydän se kuin lainattu on,K.
K. .1:4.
lainasta kuin usiammat yhdesa
ottanet owat, U. K.4:

.'ain käyttiminen: katso V>löskuuiutus.
Laitta, ka^o pilkka^

Lai-
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kaima: alus.
taiwa-miehe t:purjehtiwai<

set: he ottamat er.^n valkka"s
fiita kaluaa kuin !aiw?isa on, 'a
sitten laiwan nnioron, K. K.
'?: s-jos ynrichtiwal-et exytetäanh"!-
-xi rikkoon, Pah. K. 2.
ios wa^iwaldaa tehdän niille,
jotka haan rikon kärnnet omat,
eli jos ne haawoitetan eli vah?--' in runncssan, Pahantegon Kaari
21: ?.jos tulisytytetanrandaanduneen
alureen^ cii ios sieldä jstakir.

. rn)wärän, Pah. K. 21: 4.
Kqiwanwuoro: sen etu,K. K.
tak^i: sen oikian ymmarryren ia

peru^u^en, pitä tuomarin koet-,
teleman, O. K. «: !'.
laillinen stisokon, laitoin takai?
sin kaykön,'A.K. i::.
tietöin ja lain päälle p!tä tuo?
mio perustettaman, O. Kaari

ruinqu b'.n mahta talon nlössanoa,M.K. ?6: 4.s?s ban a' da toisen nautita ta-
lon tiluria, Ra^. 8: 5.mit°' han ei mahdi tacosta pois
wk''^,Ra^. K.27- ,0.
i"^ ra^ennuresta jotain puuttu,
M^. K. 2-7: 5.

La "sen murha: Vah. K. '6:
Lapsen perindö: kni"qa orn'^nb')l-)oia ?nahta siitä waarin pl-

ta, Per. K. 22:
sen etu ia oi^eu^, <t. K. <7-' 3,

Lapn: jo^'a kuolluna sy,idy/ er
mahda rc^ia, Per. K. 5 :1.

maan°ulkian lapttsta, P. K.7:
brM^a ,sotka sa^awno^udcsa,
huorudcsa.elikihlauxesa siitetan,
Per- K. 8:
w^ina otetusta waimosta, Per.
K. 8:6.
ulkomaalla siitetyistä, Per. K.
kui"ai l^ys,'j- pi-
t^, ko?a an^skä?^! ero tapah?
tv, N. K. '?: ?.
ko '< >mes ja n>?!!no eroi^etan
wuotche^a ja leiw M,Per.K.
'5: '- . .

24: 3.
ulkomaan la^ia ei mahda siinänimiretraä, O.K. 24: 5.Hag:uanni:Lagmanninkärajästä,
0.K.;:
jus ei Lagmanni tule käräjaän,
O.K. 9: '.
Lagmannin käräjaän ei haasteta,
O.K. 2;: 1.
kuinga Lagmannin alla wedotan,
O. K.25: 1.
Lagman katsclmuxe!:a,M.K.
14:;.
jos Lagmanni langttta jongun
walalle, 0. K. '7: ;i.
kuiuga Lagmanmn tuomiota wa-
sian wedotan, O.K. 2;: 7.

Kampuodi: ei mahda myydä
hirsiä, puita ja muuta senkal?
dai a, Rak. K. io: 7.
jos hln ilman luwata huhtaa
voitta, Ra^. K. '4: 4.jos han luule lijalli^a hänelle
tapahtunen huonen katse^nuxe-sa, siak. K. 8.
jos ci hän rakenaa lain jälken/

sia^ci": siinä aw osrailysäio-
ka eroitetan, N.K. ;: 3.
Jos lapset tappajat wanhem-bans, Pab. K. 14: '.
lnöwateli ninittelewät heirä,
Pah. K.l4: 2, ;.
jos äiti maka lapsens kuolisi,
Pah. K. ?o: 2.
jos lapsclda iotakuta petoxell»
pois otctan,Pah. K. 4^: 4.
tulemat sen oikeuden ala kuin
heidän isäns, O.K. 10:1.
jos lavft' niin kuritetan että sekuole, katso kuritta.

.'a ? 5-ipamen: mallan-alainen:
ssri luetan se joka ci ole täyt-
tä yt ajoaika», PerindöK.
ia: i.
niinmyös piika, P. K. ?y: 2.
jos mallan-alainen ymmarta, et-
tä holhoja ei hywin edesseiso
hinen omaisuttans, Paha^teg.

M.K. is:4. K. 23: i.
Dd3 lap-
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lapslnkäisc»kansia eimahda kauo-
paaciiwaihctusta päätettä, M.
kuing? orwoin holhoja mahta
wczllan alalscn kiindiän omaisu-
den mn^zä. M. K- 4: 8.
joslapfl-ikäinenon perindöluna-
ila!a. M, K. 6: 4.
jos lapsi-ikainen muutta raiaki-
w?r M.K. »5: 2..
tapoa jonssun, eli terc muun,pa-
b iucgoi', Pah'. K. ?i: i.
kuinaa hänsakotctan haawan ja>
tvirhen cde^ä, K, 37: 1.
jos haukutellan warastamaan,
Pah. K. 41: 2.
jos häneidä jatain petollisesti o?
tetan, Pah. K. 42:4.ias hän warasta, Pah.K. 72: '.zos nainen maatan joka ci ole
t yttänyti2. ajastaika, Per. K.

kastut: Kruunun, jos wäärävitchdln, Pah. K. 8: 2.
pitkät ll:gunla?kut taita tuoma-
ri anda hywildä miehildä seltt
tettaä, (3. K. 24: 2.

Lautamies: kuka niin kut,utan,
O. K. >: '-
uita aikaisin käräjäan tuleman,
O.K. 2: 3.
joka ylinnä laudasa istu, hänel-
lä olkon yxi awain kihlakunnanarkkuun, O. K. ':7»
Lautamies sakotetan kosta hein ci
tule käräjäan, O- K. 9: 2»
jos joku kihlakunnan eliLagman;
nm lautamiehistä hyljätän,O.

ko>c iseitsemän laudasa istu,sil^
loin on Oikeus tuomion woipa,
O.K. 2;: 1
jos lautamiehet eroittawatitsens
kihlakunnan tuomarista eli Lag-
lucnmi^a, O. K, 2;: 2.
lautamiehet saamat kolmannexen
kihlakunnan osasta lakkorahoista,
ta puolen oikeuden, yxinomista,
O. K. 32: z.LesttMies, leskivaimo: plta
länewa perindö osan erittämän,
N>, K. ":i,

eimahda toiseen naimiseen men-nä, ennen kuin mies puolen
wuotta ia waimo wuodenl?ffc^nä ollut on, N^ K,i2: ;.
Lestiwaimo wallitkon itsens ja
omaisudens/ Ver. K, 19: 3.
taita omaisudens kmlha taata,,'
K. K. 12: ,Q.

taita myös kiinni pandaa oman
metkansa tähden, n.K. 8: 5.
jos lesti on pakotettu eroittamcm
osansa miehen osista, Oik. K.
10: 2.

Luu: jos se lyömästä särjetän,
Pah. K. 34: 3.

Lukkari: on jahdista WM. Rak.
K. 2,z: 2.

Luihka: katso po rata.
Lunasta/ Lunastus: iolla s^,

rembiosa onistundo eli Saäreri-kartanosa,mahta ne muut siitäuioslunastaa,Per. K. 12: 7.pantlxi pannun maar,lunastuxessta, M.K. y: 3.
kuinga irtainpantti mahta lv?
nastctlaa, K.K.10: 2.

Luo tus eli lautta: jos ei se y?
lospidctä/ Nar. K. 25:14.Luwattomasta wlljelyxesta:
pcllosa ja niitusa, Rakennus K.
8:
jakamattomasaeli toisen metsä-
säja maasa, Rakennus K. ia:

yhteisyxlsa,Rak. K.16: i,3.
Kuningan jahti paikoisa eli e-likkö-tarhasa,Rak. K/ 10: f.
tumattomasta wiljelyrestäKruu-
nun maalla, tuomitkon kihlakun>
nan oikeus, Oikeudenkäymis.K.
10: 16.
siitä tuomitse se oikeus josamaamaka, O.K. 10: ?4.
kuinga näisä tiloiia walitetta<
man pitä ala-oikcuden päatöxen
ylitse, O, K.25: f.
katso metsä.

Luwattomar sanat:katso sol-
maista.

Lykätä, nyhkia, ja tuuppia:
jos joku lykki cli nyhki toista,
Pah. K.)1.-4.

tuups
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tuuppi eli luo toista niin että
hän maahan lange ja saa kuole-
maN/ Pah. K.28: 2.
nyhki cli !y?ki toisia kirkosa,
Pah. K. 18: 4.kppsä: ios ioku lnpsH toisen leh-män, lamöancli wuohen, Pah.K.4?: 4.kyömä: jos jäsen poikki lyödan,
Pah.K. 34: 1.
jos toista kohden lyödän ia toi-
nen saa haaman e!i poishakkau-

Pah. K. 74: 5.jos ioku tule haawoitcturi ka-
silvartcen eli reiteen, Pah. K.
55: 1.

tähdendö paiwa: maanlainMen,M.K.i6: 5.Kaupungin lain, M.K. '6: 10.
ennen lahdcndZ pä-mäs ei mah-da talonpoika eläimiä eli rehua
talosta pois wieda, Rakcnn. K.
27: ie?.

vaäkari:katso parandaja.
Laria is lahja: kuinga annetan,

N.K.16: 1.
kuinga ja kosta se takaisin tuo--san, N.K.16: 2, ;.
sen etu ja oikeus/ K.K.1?: 2.

Lölitä,löytökalu:kuinga sepi-
tä kuulurettaman, Pch.K.48:
i/ 3? 4.
jos ei se kuuluteta, Pahant. K.
48: 5.töntämisesta: ja loytökalusta,
Pah.K. 48:

M.
Maa: ios se kahdelle myl)dän,M.

K. 4: 4.
fiita jolla on waldamyyda, wai-
hetta eti toisen maata pantixi
panna, M. K. io:
jos se wäkitvallalla otetan sildä,
jonga kädesä se on, Maan Kaa-
ri 18:
riita maasta ratkastan siellä, ku-
sa maa on, O. K. 10: 14.
ei mahda, takawaarikkoon pan-
daa, ennen kuin maan isändä
tuultu on, M.K. Lo: >.

Maankauppa:luinga sen edcstas'Kotetan, K.K. 6:
fiitä wedotankihlakunnanoikcul
desta <?owrattiin.O. K. 25: 5.

Naanherra: katso Kai? ynhal-
dia.

Maan isanda:kninga hänmah-
ta nautita jake?uattomia tilucna. Rak. K. 10: 1.
jos hän tahto sisälle otta jotain
kuin jastnVatoin on, Rakenn. K.
10: 4.hänellä on etu rakemnmin hä-nen perustuxcnsapäälle, K. K.
17: 6.

Maantapa: sen jälken mahta
tuomari itscns oieta kosta kir-
joitettua Lakia ei löydy, O.K.
l: ii.

Maanriita: jos kylänmkestea
walillc slindy, M.K.n:7.Luku, 14: 2.
tuomitan sildä oikcudelda jssst
maa maku, O. K. »o: -4.
jos maan riita nouse Porwarin
walilla ja Paakylän, Oikeud.K.
10: 19.

Maantie: katso tie.
Majamies hänen omaisudens

mahta muoron tähden pidätet-
taä, Maan K,17: 5. U. K.
8: li.
jo» hän muutta kalunsa pois,

11. K.8: 12.
taitanuiossanottaa, jos ei wuo-
ro mareta, M.K. 16: 14.
turmele huonet,M.K.16: ,2.

kusa majamiestahaetan elatuxcn
ja huoncn wuoron melasta, O.
K. i°: 5.Markkinoista,K.K. 7:kusa riita ratkastan kaupasis
markkinoilla, O.K. 10: ;.

Mastopuuta: ci mahda Kruus
nun maalla hakattaa. Rak. K.,
10: z.
perindö maalla pita se Kruu-
nulle tarittaman, Rakennus K.
ie,: 3.Matkusta, matkamies: )c^,o-
ku mene ilman luwata pois oi^
kcudesta, O.K.19:

Hb4 jos
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jos >O'U hakka, eli riiri »nurta
matkamiehen ajokalut, Pah.K.
21:
ktnnga matkamies mahtawiera?
lien ÄNiamiehclda edes
taa, Rak K- 28:;4.
matka ei m^hd.i ulje^ aa Pyh^>päiiv^iH, ennen kuin Jumalan
palw.lus on lopetettu, Pah.K.
?: 8.
jos lvcnhe ett heroinen silloin
muorota.", Pah. K. ;: 8.

Mar 0: vita määr^ttinä päimä?
n! tczpahtu nan, K.K. 9: 2.
j>s ei päitva siihen määrätty o-
le K.K- 9: 4- 11. K. 4: 9.mi''a paikasa maro tapahtuman. p:t.:, 11. K. 4: ia.

Merkki: >os käsityömies par.e
toisen merkin työns päälle, K.
K. 1: ii>
jos pannan toisen merkinpäälle,
Pah. K. 49: 3-
vtueiset merkit josne kukistetan,
Pah. K.21: 9. ,

Meri-oikeuden asiat: tuomi?
tan Raa-wwan oikeudelta, O-
K. 6: 1.
liii»'a wedotankihlakunnan oikeu-
dcsta Howrättiin,Oikeudenk.K.
25: z.mmga ajan sisälle, weto siellä
täytettämän pitä, Ö. K. 25:9.Meritviitat, osot taiat: jos
ylösoretan meren kareilda, oli
petolliler wiitat olöspmman,
purjehtiwaifia exyttäa, Pah.K.

2.
Me stannanni: katso teloit

raja.
Metelin nostamisesta ja ka-

pinasta. Pah. K. 6:
Metsä: kuinga jakamatoin met-

sä nautitan, Rak.K. 7.
tumattomat wiljesyxestä toinen metsäsä, Rak. K. io: s.
niiltä metfi?a jotka wuorten töi-
den ala tulewgt, Rak. Ä. ia:9.
tumattomasta miljeiyxesta niifämetniä, jotka kaupunssein ym-
bärillä owat, Rakenuus Kaari
lv.- IS,

kuinga ala-oikeuden pältörca o?litst naisa asioisa, walitctraman
pitä, O. K. s.
metsän marjclurcxi taitanuhka-sakko ttcen pandat Rakenn, K.
10: s.
kat!o luwatoinwilielos,

Me?s.lnkulo: Rak.K. »5: O.
K.25: 5..

Mc t san elama: jos kotona ela-
terän ia ci kiinni pidetä, maan
wahlnqoittawat ihmisiä, Pah.
X- ;;: ).
jos nc toisen eläimille wahingoo
tckewät, Rak. K. 2,^: 8.
katso wahingollise t clawät".

Mi^kra., cli wcitft: jos palja?
stctan ja medetän kirkosa cli sic!?
la kula oikeutta pidctän, Pah.
X- 18: ;.
jos miekka lainatan tappoon,
Pah. K. 2,4: 4.Mielipuoli cli hou ru: pita'

holhoian alla seisoman, Pah. K.
19: 4.
jos hän jongun tappa, Pah.K.
32.:
jos hänelda jotakuta wiekkaudcl-
la pois otetan, PahantegonK.
4^: 4-
hän ci mahda kauppaapäättää,
M.K. 4: ?.
jos joku lihaMa sekannusta pi?
ta hourun waimo-ihmisen kans-sa, Pah. K.22:

Miehen hengensakko: kuinga
suuri se on,Pah. K. 26: 1.

Mies: nainut on waimon edes?
wastaja, N.K. 9: '.
waimonomaisuus ci mahdasei-soa sen welan edestä, kuin mies
ennen amioskästyä tehnyton,N.
K.n: 2.
ci mahda mynda waimonsa kiinc
diätä omaisuutta, ilman hänen
suostotans, N.K. n:1.
jos hän lyöwaimoans, Pah.K.
56: 1.
jvs mies meta jotain salaisesti
pois maimoldans, Pahanteg.K.
zi:

Pl-
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pila seisoman holhoian alla siri
kum hän en täyttänyt 21 aja-
stai^a, Per,K.?o: 1.
ei saa myös e:mel! awiosk.istyyn
itscäns andaa, N.K. i:6.
jos hän waimons ylönandaa,N.
K. i;:
jos hän on eroon snypa, N. K,
74: 1.

Mitta ia waaga: pi^a oleman
nhdcnkaldainen waldakunnasa,
K.K. 8: l.
siitä/ joka mitan ja waagan
wäärän tcke. pira sen kuin
wäärari tehty on, ja tcke sillä
määryttä, K. K. 8:

Murha: kuinqa murhaja ranqau
sian, Pab. K. '2:murhasioltosta, Pah. K.":
lapseluuurhasta, Pah K.16:

Mupanema: kuinga niiden edc^
stä sakotetan, Pah. K. ?s:2.

Muuttaa majaa:k-tts) siir täa.
Nykkä waimo ihminen: joö

h'n maatan, Vah. K. ;;:
Mnlly' myllynpaikka: joilla

siinä osa on, Rak. K. 20: 1.
kosta uusi mylly raottaman pi-
ta. malita se käräjät ticttäwä^
xi tehtaa. Nak. K. 20: 4.
jos käytteitä otctan tr^roito-
maan myllyyn, Rak. K. 22: 5.
jos myllyt oMt raketut ylem^

. bänä ia alembana wirrasa,Rak,
K, 2,0: 6.
kos?a sulku lauta amattamanpi-
ta, ja että saha myllystä niin
muodon waaripidetän, eUeila?
siut täytä wirtaa, Rak.K.20:6.
los nri tahto raketa myllyä ja
ei toinen, Rak.K. To: 1.

Mnntti:jos sclcikellan, wääräxi
tehdän eli ulos kaupatan, Pah.
K. 7:
mingä myntin eli rahalugun
jälken sakot luetan, O. Kaari
72:Myrkky: jos joku sillä murha-
tan, Pah. K. 17: i-
jos jotakin myrkytetän, elimyrk-
kyä walmistetansillä wahingota
tehti,Pah. K. 17: 2.

D

jo, portto ulosuja sikiä:b,Satz.
K. 16: ;,4.eimahda myrkknä myytää muil-
le kuin ulottamille, Pah. K
'?:4.Myydä: Myyjä: jos maa eli
huone kahdelle myydän, M.K.
<a,: 4.
joskahdelle yhtä myydän, K.K.
»: 5.
jos kalu myydän josa mirhe on,
K.K. i: 5.
mynja on wakuutettu edustans
siinä maasa kuin mnyty on, sii-
hen ai kuin laillinm stiscmus
paä!>e tnle, M.K. 2.se kuin .',-iaalda myytäwn-isisäl-
le tuodan, vita kaupuncin!'ri-
le ja sat.nnoihin wietämän, K<
K. 4: s-siitä, joka toisen maan myyda
raita, M.K. i«:
mies ei mahda myyd^ waimon-
s^> kiindiatä oinaisutta, ilman
hänen suosiotans, N.K. "- 1.

M-'bh än rulla: Kamnärin oi<
kcureen, O. 2.
Raastuwan oikeuteen, O. Kaari
Howrättiin.O. K. 2,7:

Myötä andaminen: katso Ls^
xiäis-lahja.

r7.
Naaburi: Kellä naaburin oikeus

on, M, K. 7: 2, s.
kosta hän mahta myydynhttonenlunasta, M.K. 7: '.
jos huotte el tontti vnnaatnril-
da pois lohwastU/ Maan Kaari
jos naaburit riitelewät parem^
m^sta oikeudesia, M. K. 7: 6.
joka naaburins saran fisäile-otta,
Rak. K. 8:
kuinga naaburit knläsä mahta-wcu nautita jakamattomia tilu-
xia, Rak. K. ,°:
nnnqä a:an sisälle naaburi mah:
ta lunasta pantixi pannun huo-mn, M.K. 9: z.

naa-
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ncmburin oilcudesia kaupungiia
tuomitse Raassuman oikeus, O.
K. 6: 5.niinmyös waiwasta ja rasttt/re-.sia kuin naaburi toiselda kärst^,män pila, O.K. 10: 2,0.

Naimatvin: jos naimatoindamaatan, Pah. K. 53: i.jos nainut hänen maka, Pah.K.
sildä kuin kihlattu on, Pch. K.
54: 2.

Naimisen oikeus: on miehellä
ja waimolla wihkimiscn jälkcn,
N.K. 1°: 1.
kuinaa se 'naan oikeuden jalken
nautitan, N. K. ic>: 2, z.
kaupunginoikeuden jalken,N.K.
,0: 5.kuinga se perindö iaosa ulosotc;
tan, Per.K. 12: ;.

,0: s.kuinga se perindö iaosa ulosotc;
tan, Per. K. 12: ;.
nautitse myös se joka tuomion
kautta on awiowaimoxi luettu,
N.K. 10:7.
rikotan puolison tapon kautta,
Ver. K. 6: ;.
h'^orude>: kautta, N.K. :;: ?.
jos mies tuoiniow mastan' estä
it'ens wihilda,N.K. i«v: 7.

Nainut mies eliwaimo: jos
se kihla itsens toisenkanha, Pah.
K. 9: 2.
cmda lvihkiä itsens, Pah. K.9:1.
teke huorin naimattomankantza,
Vah. K. Ss: '.sen kcmga kuin kihlattuon,Pah.
K. 5;: 2.
loisen puolisonkantza, Pah. S.
56: 1.
toisen maatunmorsiamen kantza,
Pah. K. ;6:

Nai ttaja: kuka on,N.K.»:;,;,
riidat siitä, N.K. 1: 4.
pitä kihlauxi,a läsnä oleman,
N.K. 3. 1.
jos hän kihla piian kahdelle,N.
K. ;: 4.pitä tygösanottaman,ennenkuin
amiosf^y »vihkimisellä täyte-
tan, N. K. 7: 1.
taitapiian puolesta tehdä wäli-
puhen, N.K. 8: l.

jos hän estä naimisen, N. K.
6:4:
eli wihkimiseli/ N.K. ?: 1.

Naurismaa: jos siellä warasie-»tan, Pah. K.40: s.
Nautindo ylimuistoinen»

?usa se kelpa ja kulnga se osote^
tan, M.K.15:

Nawetto:katso pihatko.
Neitsyt: katso piika.
Rapisteleminen:kuinga sen esdc"a sakotetan, Vah. K. 47: 1.Neuwot: salaiset Kuningan ja>

waldakunnan/ jos ne ilmoitetan,
Pah. K. 4: 5.Nimi: jos joku petollisesti käytta
Kunillgan niinea, eli Kuningan
Kästrnhaldian, eli myös Oikeu-
den, Pah. K.8: 1.
ulospyhki, t-')qzyanc, eli muutta
toisen nimen eli sinetin,Pah. K.
8: z.
josioku kieldä kateus ja käsi-kir-joituxcns, U. K.4: 2.

Nimitys m ics: pitä kclmotto-
man tien ja sillin ylitse kanda>
man, Rak. K. 2;: 15.
niin mnös sen päälle joka ei ole
humalistoo istuttaiiUt' ja ios ni-
mitys mies sen laiminlyö,Rak.
K. 7: 2.
pitä metsän kulon ty.gö tule-
man. Rak. K. 15: 6.
niin myös huoncn katselmusta
pitämän, perindö ja Kruunun
maalla.Rak. K. 27: i.

Niini:katso tuohi.
Niittu: pitä perattaman jaruo«

kottaman, Rak. K.6: i.
kosta sen pitä suljetun oleman,'
Rak. K. 5: 4.
kuinga kauivan se pitä olemay
suljettuna, Rak. K. 5: 5, 6.^
jos se on metsittynyt, elisioitta
ylöskailmttu, Rak. K. 27: 4.
jos sen ylitse tehdän kulkutie
eli jalkapolku, Rak. K. 2s: 9.
jos talonpoika eli hänen Warens
siellä wahingVitttan, Pahant. K.
ia: 13.Noituminen: siitä, jokaekesäns
pitä noitumista, ennustu.ria,

liö



Regist eVi.
427

lusupLram!uria, eli muita tai-
-

kauria, Pah. K. 2: 1, 2.
Nosta, eli tyqönsäotta:kuin-

ga se nzahta nostettaa wedotui-sa asioisa, joka ulosmitatru on,
U.K. 3:5. ,!
eli se kuin takawaarikkoon pan-
du on, U. K. 8: 4.jos se kuin woirtanut on,ei tah-
do nostaa sitä kuin ulosannettu.
on, eli ci taida takausta panna,'
O. K. 26: 7.Nukkcroirseminen: koffa ?a
kuinga se pitä Oikeuden päät^<
xcn ylitse selitctcälnaN/ O. K.
,6: 1, 4.

Nuc^'ta: katso k alamesi.
Nuria kilpi: jos fe waldakun-

daa wastan karmetan, Pahant.K.
4: 1.
katso petos waldakundaa
w ast an.

O.
Ojat: kuinga ne pandamanpitä,

Rak. K.4:2.
walda ja tulwaojat, Rakenn.K.
5: 2.
kuinga paljon uutta ojaa joka
wuost pitä kaiwcttaman, Rak.
K. 6: i.
kuinaa sakkoa wedetän kelwot-
tomän ojan edestä/ Rakenn. K.
27: 4.

O ikeudcn-kayminen: ehkäku-sa se aljetan pitä talkki perustu-
xet kohta edesanncttaman, O.
K. 14: ;.
jos wasiaian sääty oikeuden käy-
misen alla muutetan, Oik. K-
io: l^.
erhetyxlM oikeudenkäymisesa,
O.K. 27: 8. Luku, 2;: 11.
jos vikeudcnkaymisen hcrki tuo-
marilda laiminl.lyödän, Oik.
K. 9:
vikeudenkz»misen rauha,Pahant.K.18:sen kulytuxesta, O. K.!i:

Olkia: katso rehua.OMliisus: Mso maa,buone
kalu.

Orpanat: ei mahda otta toinen
toistans amioxi, ellei Kuningas
siihen lupaa anna,N.K. 2: ;.
jos orpana maatan, Pahant. K.
58: i.

Orwonholhoja: kuka oleman
pitä, Per. K.20: 2, ;.
siitä kuin orwonholhoian wallan
alla seisoman pitä, Perindö K.
kuka ci mahda olla orwon hol-hoja, Per. K. 20: 8.
esteistä siitä, Per.K. 21: f.
Orwon ftolhojain welwollisuus,
Per. K. 22:
pitä tilin ja lastun tekemän,
Per. K. 2;:
jos hän lplr pakotetuxi myy-
mään waUan alai,>n kilndiätäomaisutta,M.K.4: 3.
jos hän maka piian jofa hänen
warjeluxens alla oN/ Pchcmt. K.
53: 6.
j)s han warassa wallamalaisenkantza, Pah.K. 4/: 2.
kusa holhojan päälle kannetta-
man pitä,O. K.i»: 4.

Osa: perinnön jaosa pitä arpa
heitettämän jvkaisen osasta jos
ei kaikki waldiat ole, Per. K.
12: 4>
weljcllä on walda ottaa osans
ensilli ulos, Per. K. i^: f.

Osallisus: pahateoisa, Pah.K.61:
jos ustammat yhdesä riidasa o-
wat osalliset, O. K. >o: 7.

Osotus Kirja: wistin miehen
päälle, jos ci se maxeta,U. K.
4: 6.

Osto: on laillinen saando, M.K.
1: 1.
pitä kirjallisesti tapahtuman to-
distajain kanssa, M. K. »: 2.
eimahda lapsi-ikäisen kanhapäae
tettää. M.K. 4: ?.ei saa tyhjari tchtäa eli toisen
kauppaan muutettaa, M. K.
kauppa kiinblästa omaisudessa pi-
tä julkisesti kunlutettaman,M.
K.4: '.

ja
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ja tcuahttnnan ilman wautimu-
sta eli perossa, K.K.i

-
i. >,

ei mahda lotain olettaa tol>'ec
miehen watmolda, lapselda, eli
palkollisilda, K. K. » :8.
los joku sekoina ltsens toisen
kauppaan,K.K. i:6.
jos warssste'tu kalu osietan, eli
fildä iosta epäluulo on, Patz.K.
49:I.josjoku tieten osta toilen kalun,
K- K. l;:
jos kaupasta riita syndy ostajcm
ja myyjän lvalillz, O. K. io:5.
kauppa ri^ko wuoromisen mää-rin, M.K.l6: 15:
kauppamiehenkirjat,kuinga niil^
kv on todenpuoli, O. K.17-
Vetos oZosa ja kaupasa, katso
pctta.

Ottaeli iallens otta: kuinga
mahta oma-s, Vah. K. 52: >.

O flamisen roa!da ensist i:kellä
se on perinr.ösä,Per. K.12: 5.

p
Vaatti: katso wcnhet.
V^hallte^iär: piia rii ni olet-

tinan n wangiutccnpandaTnan,
R^',g. K. i:
jos jo v pm,: sala js huonesanvPita, >L! h, K.o :4.

Vah^tegot: ?itä oike>ldesa edes
anncttama ,Rang. K. >: 1.
ja tuomittaman siellä kula ne
tehdyt omat, O.K. io: 2,.
r.ii'!i iorka ow,N tehnet ustam-
mat ri^re., O. K. 10: n.
pah3tegoi"a kaupungin maalla,
D.K. 10: iy
jos jo^i käst? toi^a pahatekoon,'
Pah. 61: 1.
vsaiiisuoesta pahategoisa, Vah.
K. 5>:

Pahennus: katso sorina.
Pa ime ndaminen: siihen pit.>

waimowäkee pidettämän, Rak.
K. ii: 2.
jos pai ncn p"iskadottaeläimen,
Rak. K. " :;.
jos he metsankulon wallallens
päGawät, Ras.K.15: z.

5' akka: ,'lita taita puoli kaydamelan marori, n.K. 7.' 2.
Palkollinen: koska ja tuinga sepe^a^a.i, K.K. ?4: i.

kosta sca pila palwcluxcelis mcc
neinän.K.K. 14: 4.
ja koska ylössa ottaman plta,K.
K. 14: 12.
piti maahankai-vaman kuollen
claimen ja sca nylkemän,Rak.
K. s.
jos se tappa, lyöelinimtttelei-
sändäns,' Pah. K. 15:
jos se taotan tapaturmasta,
Pah. K. 30: 4.
kc>!!>>a walriata ulkohuone^een/
Rak. K.24: 5.
mingä oikeuden alle se tule, O.
K- >c>: l.
jos se näpistele eli wgra ''a, Pah.
K. 42: 1.

Valon-apu:siis»' pita kihlakun-
nan miesten w^ilillayhdistys tch-
tamän. Ra°. K. 24: 6.
kuinga ja keldä se annettaman
pit,^ Rak. K. 2'.: 4, 5,

ygnetcöa:ka^so lvalehöella.
on laillinen saa.ido, M.

K. »: 1.
ioo n:aa pantixt pannan jama-
xon pälwa on ma.rätcy, M.K.
«) :i.
jos ei paiwä määrätty ole, niin
pitä wcl''apäalle tiettäniixirch?tämän, ios pantti laillisesti kay:
tetän. M.K. y: i.
pantti taitan kuulutettaa ia ar«
mattaa, ja mi^gi ajan sisällä
se mahta lunastetta, Maan
K. 9: ;>
jos maa eli huoiet usiamniM
pantinpannan,M.K.9: s,
pantiri pandu kalu ei mahda
p,,hettaa,M.K.y: 8.
kllinga irtainpa-nti mahta ylos-
ttlulurettaa, arwattaa, lui,a,,^
taa eli myytaa, Kauppa Kaari

2.
jos oantille wahingo tule,K.K.
10: 4.
jos petollinenpanttiulospannan,
K.K. 10: ;.

jos
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jos ,a rti Nlhlama eli hafote:
tan, K. !o: 7.jos jo"v itse jotakin panttaa, v.
.E. :>klindi' pantti taita laillisetkänittä', e^i a>e^ki siihenba.«t<aa, N.K. 5: 5, 6.
ku^iga parilliset mahtawit pa, ?
tiri pamun maan ln^a^a, M.
K. y:

Pappi: ja Pappila: >'os Pappi
M>^i re iol^a ei "icchda awios?
ka-?!'ä rn^eta, "?.K. 2: '2.
jos se wihki, joka ei ole Pappi,
N.K. 2: ,2.
jos Pappi tvih^i en"en kuinkuu-
lutettu on laillisesti, Naim. K.
7.'.'- .. , / .e^l emen k>i:n perinnön croitus
lcilise^i tapahtunut on, N.K.
12: '.
kuinga Pann lapset perimät/
P,r.'K. 2:1.
niiden nainnsen oikeudesta iotka
happem säädystä omat, N.K.
10: 4.
heidän ttsiamentistans, Per. K.
>?: 5.Pappilan rakennuxesta. Rak. K.
26: 2.
Kihlak-mnan oikeuden tuoniota
wa"anhuonen katftlmuxesa vap-
pilasi, on melominen myöden?
on etlu, O. K. 5:1.
Pappi on jahtikäiktM wapa,
Rak. K.2;:2.
ja kirkon niin mnös käräjä huo:
nellcn rake.,nu,,ei.a, Nakcnn. K,
26: 4.
kaupungisa pit,s Papille huonera''elnnnan, Rak. K. 26: ;.
omaisud^n yl 'snrjoiture^a Pa-
pin huonesa, Per. K. 9: 1.

Paranda ja: pitäkaupungistihaa^
wat katseleman, Pahantcgon K.
;9: 1.
parandajan palkka pitä kaikisa
haawoiltamisen asioisa maxetta-man, P^h. K. 39: 4-para .daja«i palkalla ja laakityril-.
la, mikä etu on, KauppaKaari
l?: 4-

Par a mu-': peri >o
-

mc!an ei
mihda poisannettaa,PerindöK.
sen pitä perinnön luna^aja 0"^
sKe maxaman, Maan Kaari
5: il.

'Varta: jos toinen parrasta w/de/tän, Pah. K. ?;:
'elto: pirä hy?in ruokotmWanja son:'ittt^!Ni,'n, Rakennus K.
6: ?.
p,ta uude^a ylösotettavan,ku^sa niher. tila on. Rakennus K,
2?: 4.
sv'ka peldo pitä aidattuna ole^
man, Rak. K. > :4.
pitä suljMu^a oleman siri kuin
ft korjcuuxi tule. Rakennus K.
jos sen ylitse reMnkulkutie elijalan polku, Rak. K. 2.5: 9.
jlis velto?c!sct wäkiwcill^lla tur«
mell^ >'. 1;.
w^r^aude^ pellolda, Pah. K.
4?: !.

Penikulman patsat eli ki-
roet: jos ne kukistan, Pah.K.
2,:y. ,

P erata ja' ylös o t ta:piti ta-
lonpoika pelloxi ja,niituxi niin
paljon kuin ruokottaa ja wiljel?
dä taitan. Ra'. K. 6:
klinga !alamattomat tiluxet
mahla ylösotettaa, Rakenn. K.
ia: 4.
jos ei uutta peltoa ole tehtyeli
jos niiltu on metslttynyr, kuin-
ga siitä sakotetan, Rakennus K.
27: 4.
kuinga cmtiokylä ylösottttaman
pitä, Rak. ;:

Perin dö: Pi:ä er^itettaman en?
mn kuin le^imies eli lestiwai-
mo mene toiseen naimiseen. N.
K. i:'.
riidassa perinnöneroituma. N.
K. -2:2.
katso Pappi ?a wibkia,
Pcrindo: jällen wa^amiehen ja
talonpojan, Per. K. 2: ?.
jälcen Päpil» ja Porwarm,Per.
K. '.

ei
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ei mahda laetta ennen kuin wel:
ka marettu on, P^r. K. ?o: 1.
Perinnöstä lapsen jalken kuin sa-
notan kuoltuna syndynen, maan
sitten koetcllan elämänä syndy-
nexi. Per. K. 5:i.
niiden jalken kuin huorudcsa eli
salamuoteudesa synnytetyt omat,
Ver. K. 8: 8.
ei mahda otetta sen jalken jon?
ga joku ehdollans tappanut on,
Per. K. 6: 1, 2. 3.
jos se salatan, Per. K. 9: ?.
Kuinga pcrindö jaettamanpitä,
Der.K. 52,:
ottakon se kuin on lähimmäinensukulainen,Per. K. 14:
pcrindö riidat ratkastan siellä ku-.
sa se kuollut on asunut, O.K.
,c>: 2.pannan taldecn siihen asti kuinse poisolemainen perillinenkotiatule, Per. K.15: 5.
psrindz jako kirjat vits kaikilda
perillifilda alle kirroircttaman,
Vcr. K.12: ".
ei mahda se perindötäns itse
hollita joka ei ole täyttänyt yxi-
kolmattaknmmendä ajastaikaa,
Per.K.19: l.
katso rindaperindö, selkä
pcrindö, simuperindo ja
lapsi.

Perindö lunastus: kellä siihen
oikeus on,M.K. 6:
kuinga pcrikundaan takaisin lu-
nastcttaa mahta, M.K. ;:
perikundaan ostettu maa taita
moös lunastettaa, M.K. 5: ?.
jos estettä tehdän lunastus ok
kcutta mastan, M.K. ;:n.
jos perikundgan ostettu maa te-
stamentin kautta pois annctan,
Ver. K. 17: 3.
Perindö lunastamisen riidatkau-
pungisa, pitä Raastuwan oikeu-
dclda ratkassaman, O. K.6: 3.
kosta pcrindö lunastaia mahta
lunasta pantixi pannun maan,
M- K. y: ?, Y.

Perindömaa: mikä se on,M-
K. 2:

ei pidä siitä toisin saattaman,
kuin ?aki moi, Per. K. ,7: 1.sen omaisuden pitä se maa elimuu irtain kalu joka sen staanpannan,Per. K. i?: 2. M.K.
2: 7.se tairan huomenlahjaxi annct-
taa, N.K. y: 4.siinä ei ole kummallakan amio^
puolisolla naimisen oikeutta,N.K. '0: 2.se parannus kuin sen päälle teh-
ty on ei mahda pois annetta,
Per. K. 17: '.
Kuinga se taitan milielemisevj
ja nautitsemiseri alinettau, N.
K. 16: 1. M.K. 8.- 1.
Ei inahda mmhetcttaa huonettawas?an kaupungtsa, M.K. 1.

Veriilinen: kosta ei tietä kuka
toisen jalkenelänyt on, Per.K.
4: 1.
jos perilliset tappamat toinen
toiscns, Per. K. 6: 6.
perillinen taita lunasta pantixi
pannun maan, M.K. c,: y.
kuinga perilliset nhdesä elämät
jakamattomasa omaisudcsa,Per.
K. 11: i.
jos he istuttamat itsens omaisu-
den päälle ilman ylöskirjoitustss,
Per. K. <?: 6.
jos hän on ulkomaalla, eli mal-
dakunnasa kaukana asuma, niin
pitä tuomarinpcrlnnö!"ä häncl-
ic tietä andaman. Per. Kaari
15: 4-
misä oikcudesa perilliset mcchtas
wat itsens tehdä perinnöstä mk's
raxi. O. K. 10: 2.
mihen lähimmäinen perilline!!
suostu, sen päälle ei mahda fit-
t« kaukaisemmat mitan puhua,
Per. K. '8: 4.

Perinnötöin:kuinaa se tehoin
joka mastoin manhembons ianaitt
tajans tahtoa anda itsens nau
miseen, N. K. 6: 2, z.

Pcrindötalonpoika, talo,
maa:perindömaaon panttinakol-
men wuoden weron cdesiä, M.
K. 17: 5.

jos
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jos ulos sugusta myydän, M.
K. 4: 5.kiinaa perittdökalonpl^ikamahta
metläns w.uuita, Rakenn. K.
in: 8.
huoncn katsclmuxessa perindö-
maan päälle/ Rak. K.27: 1.
permdölnaan jaosta ja wahenny?
xessä,M.K. 4: ?.
mastopuu pcrindömaalla, plta
Kruunulle tarittaman, Rak. K.
10: ?.
perindötalonpoikamabta maau-
riidasa itse offa asiansa ajajan,
O. K. '5:5.
»nita waarinotettaman pitä> kre
sta perindöi7!ca »söskuulutctan,
jossa Kruunu wcron otta, O.
K. 2: 4.

Ucrustuxet: katso t odist uxe t.
Vesti: katso wuoro.
Petta;petos wclkamiesiämassan,

K.K.16: 4.
petollisella pantilla, K.K.10:5.
Kaupasa, K.K. 1: .4.
Kaupanyhteydesa,K- K.15: 4-
jos waimo wictellän kihlauxcen,
N.K.4: 6.
jos ioku pettä jtsellenskalua eli
tabaa määrällä nilucllä jakirjoi-
tur.clla,Pah. K. 8:
lväärän myntin ulos kaupitse^
misella, Vah. K. 7:2.
jos joku kalu pctollisexi tehdan,
K.K. i:Y.jos se kalu myydän / josa sitten
wirhe löyty,K.K. >: 4.
määrästä magasta ja Nlitasta, K.<p 8: 2.
jos toisennimi cli kirjoitus, eli
oikeuden tuomiokirja,'eliKruu:
nun lastut määräxi tehdan,Pah.
K. 8:2, ;.

Wctos waldakur.daa wastan:
kuinaa se ranguisian, Pahamcg.
K.4:
siitä tuomitse Howrätti,O.K.
8: 2.

Pilkka, ja hawaistys: siitä, jo-
ka laitta ja pilkka lumc-lata,
hänen pchäa sanaans ?a Sgkrc^
mentttjä, Pah. K.1: ».

' raMassa Jumalan pilkassa tuo-
mjsse Howratii, O.K. 8: 2.

Piilikirja: sen etu ja oikeusK.K. 17: ?.
Pibatto: pitn talonpsjalda rH?kcttaman, 3la°. K. : 'se luetan kolmen wuodca rcikcn-

nurexi/ Rak. K. 27:
Piika: seisokon holhojan «vallanalla, P?r. K. '9: 2.

taita tehdä tcstamentfiä,Per.K.
16: 2.
pita naittojalda anottaman, N.
K. :: i.
kats? lapsi^ikäinen.

Pisaiän tupa: pita kaikilda pi4
täiänmiehildä rakettam.M,Rak.
K. 26: 1.
siellä pitä myös tutkittaman ios
äiti tapaturmana on la?scn kuo?
liaxi maanr.ut, Pahanrcgon K.
,o:2.

Pois luopu m inen: oikiasta o>
piffa, Per. K. 7: 4. Pah. K.
1:;.

Poismenna: katso matkusta
ja matkamies.

Porata: se kuin luihka ja por«
tiellä elikadulla, Pcch. K.21:3.

P ormästa ri ja Raa di: jos he
luimin lyömätRaastupapäimän,
O.K. 9,: 3.
epakunniasta heitä wastan, O.
K.14: 7.
kuinga he mahtamat ulosmittaus
xen tehdä tuomion päälle, joka
on saanut laillisen moiman, U.
K. ,: ?.
katso Raastuman oikeus. >

Porwari: se kuin ei olcPorma-
ri, eisaa kästtyönwirkaa harjoit-
ta, eikä pitä amoinda puodia,
K.K.4: 2.
ei mc-hda olla kahdesa kaupungin
sa y^tahaawa, K. K.;:;.
eikä salaisella kauralla olla wic-.
raillc kauppamiebillc awullinen-,
K.K. 5:4.
jos dsn tiloitta itftns asumanmaalla, N.K. :°: 6.
pirä syycin nlös pitämän, Rak
K. 28: 5-

V°U
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P or w a r l^oik ev s: kuinga se may:
ta woitecta,K. K. 3:1.
kuinga se ylis sanoran,K.K.3: f.
Voivani oikeudeniirja, anneta^
Porwarille,K. K. ;:1.

Puhdiua itscns warkaude-
s'a: kumga tehtamän pirä, Pah.
K. 49:V uh disus w alci:kossa se paa!?
le »andaman pirä, O. K. 17: ;^-
-p iw,^'a siihen, O. H. 17- 3^.Puodit,eli Rihkama kam-
miot: ei mahda Sunnuntaina
ja luh!a>iwai'ä anottaman
mny'.:isen tähden,Pah. .'«r. 3:
ei mahda kengän muu pltä kuin
Vorwari, K.K. 4: 2.
kafftyoyuoncita,K.K.4: ;.

Puosmanni: jos hän lyö eli
solwaise ruomtalonpoikans,Pah.
K.15: 8.
pitä metsän kuloon tuleman,
Rak. K. 15: 4.

Purje laita:kmnaa lewia se o?
leman vi^a, Rak. K. 20: 3.
jos se täntetan eli tukitan,Pah.
K. 2:: 2.

Purjchtiwaisct: katso laiwa-
miehet.Pulu h.drlmäta kandcwaifttpuut,
mitkä ne o:r»t, ja ttiinga niiden
tähden sakotctan, Rak. K. 1;:
1,2.
jos .ie seisomat pellon ellniitun
esi^cn, Nak. K. >;: 4.
kuinga ia koska toifta istutetta-
man pitä, Rak. K.1;: s.
kosta puu kaaran, pitä ladwa ja
oxar poisotettaman, Mkenn.K.
1;: 6.
jos hedelmätä kandalvaiset puut
huhdan polttamisen kautta wa-
hingoitetan, Rakennus Kaari
14: l.
eli metsankulon kautta, Rak.K.
jos puita taatan, jotka suuni',,
rakennunin kelpawat,niisä met-
sisä kuin wuorten töidenala tu-lemat, Rak. K. 10: y.
jos joku turmele toisen hedel-
miä k»zndawaisia puita, elinii-

ta kuin'!NUNistuxexi istutctur 0^wat,Pah. K. 20: n.
Vuutarha: ios ficlda otctan hr-dclnttta l^äkimallalla, ja silloin

tappelus nousc, Pah. K.22: ;o.
jos ficlda warasietan hcdelmitä,
Pah. K. 4<

'
5.P >)häp aiw a:katso Sabba tft i.Pl)^n: jos se ladattuna .'^'^.W

lukkinartomaan huo:'.csccn,^ah.
K. 6.
jos se lauwa'?ankoettelemaa,eli
lug-,:noitänlätto!nä''li pois pan-
nan, ja w',hi"q) sen kaur^^. t'-
pahtu, Pah. K. 28: 1.

Py'?yaita: jos se mah^i rcwi-
täneliturmttla.l^ah.K,

Haiwätyö:kuiiM ,c ri^,
sa luetan, Nana. K. ;:'.
yhteisisä rarcnnuxisa, Rak. K.
26: 6.

Paa-asia: mikä stta seuraa 'v'-
mitan samasa oikcudesa, O. K.
lv.' »2,.
pääasian kansia pitä nhtähnwin
päälle pidcltamän, chlä riica-
kumppanimlkkeroitsemiscr,
ta slta päätöstä wasian joca ha?
ncn ivasioinkäändeus ylitse lan-
gennut on, O. K. :6: 4.
Pääasiasta pitä mnös se oikeu-
den jäseninä luulonsa sanoman,
joka on ollut erimielinen, riita-
wcljen wastoi'.! käännöstä,O.K.

Piällekanda,Päälle-kanda-
ja:kuinga oikeudenedesapäalle-
ranncttaman pitä, O. K.14:
muutalmsa astona eimahda muu
kuin asian-omainenpäalle-kanda/
Pab. K-. ;^: 6
Pahar.tegv!!paalle mahr^e? n-i
da jonga Kuninganpuolena.^,n-

da tule. piang. K. 1: .
j,ö oäälle-kanoai^lla on puolet
todistuxet, cllon wlatoinsyytra-
miseu edc-lä, Pahar.teg. .^^ari
60: ;.
jos päallc^andaja ei, tuleensim-
mäiseen rärajään, O. K. '2:
jos hän ei anna kaipaus,
sisälle, Hoimätttm mäaränM
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päiwälla kossa sinne wedotiu on,
O. K. 27: 1.
eli kosta .vowvättiinhaastettu on^
O. K. ;?: f- .Päallekandajsn pitä kandeens
laillisesti täyttämän, O. Kaari
<?: ;;>

Vqällepuhe: katso kanne.
A a -'k y!ä : mikä niin kutsutan,

Rak. K. ly: >.
Päännes: kosts han kuole, niin

tchkön toimituvmies tilin/K.K^
i8: 8.
a^an-aiaia pita oiseudelletiettä
tväxi tekemän, k^'s7'a pää mies
oikeudenkä?miscn alla kuole, O.
K. »s: 8.

Päätös: ei kuuluteta juttisesti,
maan 6N"etan ulos, ni«''a aioi?sa, jotka ei ole haalclUs eli
wedotut, O. K. 2.,: 6.
niinga aian sisällä päätös pitä
lunalttttaman, O. K.14: 7.
Kuningan kazkynhaldian päätö-
xe^ä,U. K. 2: 6.
kuinga muutos siinä haettamanpita^ !l.K. 9: i.
katso tuomio.

Pä a?w elka: sen päälle ei pidä
mitan luettaman, cnrcn kuin
kaftuo maxettu on, K.K. 9: 5.
kumga kaswo pää-welan tygö
pannan, K.K. 9: 7.
kymmenes osa paä^welasta riko?
tan, kosta kaswo otetan, kaswon
päälle,K.K. 9: 6.

Pöki: katso pvv.
Powell: katso teloittaja.

R.
Raadimies.- katso Pormestari.
Maastuman oikeus: pitä joka

w'ik?o piettämän,O. K.6: 7.
kutka asiat erinomattain pitä
Raastuwan oikeudelda ratkasta^man, O. K. 6: 1, 2.
siellä pitä sisälle-kirjoitus,nlös-
kuulutus ja laisa känttämincn
tapahtuman,O.K,6: z.ios ylöshuudo -a ftella pois ol-
lan, O. K. 25:i2.
katso Pormestari,

E

Rahat: jos yhreiflä rahoja ftu-katan. Pah. K. 4<: 2.
jos welkapää sano icscns raha-toinna oleman, N. K. s :i.jos se kuin sakkoa mara-ncn, pi-
ta, on rahatoln, Rang. K. .--i
päälle,.".,he penndö maan luna^siamisesa ei kelpa ilman rah^^.M.K. ;: 3.
pannan myydyn perindö maassfiaan, K. >?: 2.
jos joku petta itsellcns rahaa elikalu3petollisella nimellä cli-->joituxilla,Vah.K. 8: ».

Rajat ja ri.?ip yk lt: ne piitä
wiiden klwcn kaniia pandaman,
M.K. 52.- I.
minqä kaltaistc ne oleman o^a.M.K. :^: l.
lviifl'iwisc^ py'm tykönä ?itayri u'wmakaia oleman, ja senjälteu !ohdatcajat eli osottaia-,
'A. K. '2: 2
jos ei rajoja eli kiwi?.'M!' tt^.,
dy, niin inkottakon inn.-e 'ikit,M.K. ,2.- 5.jos ei «!roiruxia löydykyläin wä^lilla, Nlin olkon jokaitstllcl osanssiinä, M. K. :;:6.kuinga usein knlan mie^i pitl
raia juoruns olöskay-nän, M.K. 12,: 7.
kuinga se rangaiiiaman pitä is-ka raioja Uikutta eli ylösre^i,
M.K. i;:
tontin ja kulkutien rajoi?a, M.K. 1?: l.Raippa tvitsa: kuingarangat
ttus niill'i luetan, Rang. K. 5 :Rakennus: miia kolmen-vuoden
rake-nuxexi luetan, Rakenn. K»
Kirkon rakennun,?^ Nalenn.K.
26: 1.
Pappilan rakennus, Nakenn. K.
26: 2.
kärzjähuonen rakennus, Rak.K.
26: 4.rakennuresta wierassen Majamies
hen talosa. Rak. K.28: 2.;os puutteita on talonpojan ra^kcnnuxesa, Rak. K. 27: z.

joi
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jos toisen rakennusmäkisin maa>>
han rcwitan, Vahantegon Kanri
20: 12.

Rakennus kaupungisa: pitä
fillen tarittaman jonga perustu?
xcn päässe se rakettu on, M.K.
4: 6-
senkaltaiseen rakcnnureen on
maan isännäsä etu, KauppaK.
17: 6.

»akennurcn puutos: kuinaasen edestä sakotetan, Rakcnn.K.
27: 2.sen oikeudesta ja edusta, K.K.
77: 6.
misä tuomio-istuimesa fiitä tuo-
mitan, O. K. io: 14.

Ranqaisius: kuinka se rangaissc,-
man pitä, joka ci woi sakkoamara,Rang. K. 5:

Rappaminen: kuinaa rangat
siaan, Pah.K. 20: 9.

Rasitus: jos ulos tekojaelimuu-
ta rasitusta pannan Kunlngana-
lannnaistcn päälle, Pah. K.44:i.

Rauha: kirkon ja oikeud^nkäy:
misen rauhasta, Pah.K. >8:
waimowäcn rauhasta, Pah. K.
2,2 :
yhteisestä maa- ja tie rauhasta,
Pah.K. 2,:
kotorauhasta, Pah. K. 20:

Rauha raha: annctan ennen kuin
kiinni kirja kaupungisa,M.K.
4: 2.

Rehu: eläinden ei mahda ennen
lähdendö- paiivää talosta pois
wletä, Rar. K. 27: 10.
jos se marastetan, Pah.K.43: 1.

Resolutioni: katso päätös.
Rikos: kotorauhan rikos, Pah.K.

20: »o.
rauhan rikos, Pah. K. 18: 2.
wangeuden rikos, Pahantkg. K
19: 1.
Sabbatin rikos, Pah. K. z: 7.
Kuuingan malan rikos, Pah.K
23:
heimolaisuden rikkominen, Pah.
K. 59: 8, 9.
kiellon rikos, 11, K. ': 9. kuku,
2: 7.

Rikosasiat: katso pahatc k o
ia asia.

Rikos afioisa. walituresta:katw walitus.R.lddari?k atselmus: se haetansiuningan tykönä,M.K. 14: ;.mmgä ajan sinillä se pitä anot/,
taman iq nntä sslloin täytettä?
män pitä, O. K.2,: iO.kutka sen toimittamanpitä, O.K. K?.

Riihi: pitä rakettaman kusa met-sä on, Rak. K. 2: 1.Riita, riideldawä: se kuinrii^atoin on, ei mahda riidcldä-wän tähden ylöspidetyxi tulla,
!l.K. 2: 5.kuinga se riidatoin mabtariidcl-
däwästä eroitcttaa lastuisa, O.
K. 2^: 2.
jos riideldänN on hywäin mie-
sten alle l-likatty. U. K. 4: '5.jos usiaminat owar ybdcsä rii-
dasa osalliset, O. K. 10: 7.kosta se asia sisälle haastettaman
pitä jonqa Kumngan kastynhal.
diariitaisexi löytänyt on, U.K.
2: s.

3liltawel!et,rtitak vm ppamt:
taitamat lykätä riitansa hywäin
niteen alle, U. K. <- is.
jos he mälikäräjästä suostumat,
O.K. 4: 2.
jos he ilman luwatapois oikcu-
deua lahtewät, O. K. 'y: i.
sillä on todcnpuoli jolla on par:
Hat todistajat. O.K. 17: 20.
riitaweljet mahtawat tuomarin
kautta edespanna kysnmyxiä to-
distajalle, O.K. 17: ;i.fiitä, joka tule riitaweljesten ok
keudcnkänmisen alla sisälle, ja
tahto aflasa puhua. O. K. 18:

Rindaperindö: Per. K. ,:1.
Luku 2: 12.

Ruoka: katso elatus.
Ruotu talonpoika: jos lyöhän

eli solwaistan hänen Soldatil-dans, Pay. K. «5: 8.
Ruotsin mies: jos kuole läjät-

tä perillistä ulkomaalle, Per.K.
15: 1, 2.

jos



Register:. 435
jos tappa Ruotzin »niehrn ulko-
maalla, O. K. lv:22.

3iu'hällari: jos lyödän RM?tärildäns,Pah. K. 15: 8.
Ruumls: silla karsi se rangaistut

sta joka ei moi sakkoa maxa,
Rang. A5: '.- .^ ,
kuiuga Ruumm rangaistus lue--
tan,'Rang.K. 5:
niiden ruumisten katsclmuresta,
kuin rapetan, Pah. K. 28: 6.

Ryurtari: jos hän lyö eli ni-
mlttelc Rusthällarialls,Pah.K.
15: 8.
plta metsänkulon tygö tuleman,
Rak. K. i;:4.

Ryöwydestä:Pah. K.20: y.
jos joku lyö itscns vyölvamän
maallaeU wedellä, Pahant. K.
2,:: 1.
jos joku ryöwä tulipalosa cli
tvcdcn hädäsa, Pah. K.21: 5.

S.
Saannot lailliset: mitkä m

omat, M.K. i:1.Sabbati, Pyh« pasma: siitä
joka silloin jongun rikoxcn tekc,
Pah. K. 3: 6.
jos työtä tehdan millä paiwilla,
Pch.K. ?: 7.
silloin ei pidä kauppaa tehtain^»
elimatkustcttaman,Pah. K.3: 8.
jos aika lanae Pyhäpäiwän pääl-
le sisälle andaa kannekirjan, O.
K. 2;: 23.
kuinqa likiJuhlia taitan tuo-
mioita ulosannettaa, Oikeud.K-
24: 9.Sakot: niillä on mähin oikeus,
K.K. 17: 16. Vah. K.34: 1.
ne sakot kuin Kunivgan kaffnn,-.
haldia Päälle pane owat hänen
yxinomans,U. K. 10: 2.
kuinga se rangaiuan, joka riita-
asioisa ci moi uhka sakkoa ma-
M, il.K. io: 1.
eli sakkoa. Rang.K. f:
kuinga sakot luettaman j« jaet-
taman pitä/ O. K. 32:joka karajan lopulla pitä Ms-
pano kjrjä fakk»in eli rangaistus

E

rahain päälle, Kruunun Wou-
di!!.- annettanan, ctta hän
mahta uloskiffoa, Oikeudenk.K.

?.
Saha mylly:katso mylly.
Sairaus: katso tauti.
Salaisesta kotowicmästä:Pah. K. 51:
Salata: warkautta, Pahant. K.

4«: ;.
pahantekian,Pab. K. 61:4.
jos jotakyta perinnön jaosa sala-,
tan, Per. K.9: ?.

Salatappo: Pc>h. K. 27:
Salaiv u o seu s: jos lVimatom

mies '»nakaa naimattoman wi>:<
mo-ihmiscn, Pah. K. 54: 7;.
jos mykkä waiino-ihislincli maa<
tan, eli palkk^pl-ka isännäidäns,
Pah K. 33:4.. .los houru walmolhmlncn ell
lapsi-ikainm maatan, 'liah. K.
22: 1.
jos piika maatan holhojaldans,
Pah. K. s;: 6.
sekannuresia kihlau!'cs^ ja awios-
kästyn lupauxcn alla, Pah. K.
54:
lihallisessa sekannuresta orpanain
kuntza, Pah.K. 58:
muisa kieltyisä polwisa, Pah.
K.
siitä kuin on »alawuotcutta pi?
tänyr ufiammain ka!!^^ !pah.Kv
jos'ustambi lapsi on siitetty yh?
dcn naisen kMa, Pahanteg.K.
;;: 8.
kusa salawuoteudesta tuomitta?
man pitä. O. K. 'o: y.

Sanansaattaja:ios joku ala^
mainen andaa itseus pidcrrää
sanan saattajana wieralda.<her-
raudelda, eli on wicralle sanan-
saattajalle awullincn, Pah. K»
4: 7.

Sanoma: katso huuto.
Sarka: jos leikatan eli niitetäll

toisen sarasta, 3lak.K. 8: i.
jos joku wakiwallallaajetun toie'
ftn saralle »mastans, Pah. K
2«: »?.

S»5e 2.
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tikuullttcttaman,Pah.K. 29: 4.Sauna: vita muista huoneista e:
tinäns rakettaman, Rakcnn. K.
2: ?.
jos joku siellä warasta, Pah. K.
jos kylpölva tapctan,Pahant.K.
»2:2.
Saunan ebe^ä ei anneta palon
apua, Rak. K. 24:4.Oekoitetru: josmyydänpuhtan
edestä, K.K.1: 9.Oek annus jä r je t tö m« inlu-
ondo^appalden kantza: senr^ngas^uxesta, Pah.K. >o: 1.
ölkomuxesta senkalöaiseen kauhi?siurcen, Pah. K. io: 2.

Siilitys: selitta: Kuningc>n
ka "nnhaldian tykönä, U.K. 2:,.
Oowrätlfa, U. K.y: 2. O.K.
16: 2. O. K. 27: 8.
tuomari mahta tuomionsa selit:ta, N. K.3: 2. O. K.24: 10,
ii.

Selkä perindö: Per. K. 1: r.
Per.K. 5:Sika: kuulga fiat mabta terhometsään paastettää, Rak. K. 12:
jos flut nhdessä metsästä toiseen
juorewat, Rak. K. »2: ;.
kosta si^t pitä rengastetut ole-
map, Rak. K. i':4<Siirrä: jos ioku peräti siirtaUlkomaalle, Per. K. -/<
jos Porwari eli wapatoin mics
muuttamajaakaupungista maal-
le, N.K. i°: 5.
jos joku tahto fiirtä kylän ja-
kamattomalle maalle/Rarcnn.K.
2: s.kosta lampuodin siirtämän pitä,
M.K. 16: s. Rakcnn. K, 27:

katso tampuodi ia lähdendöp-iwä.
<3-ilda: se tule kaikilda raketta-

waxr, Rak. K. 2;: 8.
kuinga lewiän sen oleman pitä,
Rak. K. 25: 2.
jos puutos siinä löytl), Zlak. K.
s,: lc>.

ja mahmgo sen kautta tapahtu,
Rak. K. 25: 17.hänen rangaissurestans joka ei
tule sillan rakcnnuxeen,Rak. K.
-s: ".
jos silda palaa,eli wedenvaisu-mus sen wie, 3lak. K.2;:
«4.jos iofll sillan purka eli turme-
le, Pab.K. ?.i: <).

Sildafo u di: pcrän katso että
si a t r e ngaiste t an,Rak. K.
11: 4.
pirä paallc kandaman kossa tie
eli ,','lda on kelwotoin, Rak.K.

Sisällekirjoitlls: anda ed»n
panrixi pannusa niaasa, niidene-
dellä jotka kaupan eli waihctu-
xcn kautta sitten tahtomat sitäomi^a, M.K. 9: 2.
sisalMmoitus ufiammain edestä
!'hdtj?> ia samasa kihlakunnankäräjäsa eli yhtenä Raastupa
paiiväiiä,anda kaikille yhden oi-
keuden, K. K. 17: li.
ei anna etu-oikeutta, sitten kuin
wclantekiä kuollut, eli yänen
köyhndens kaikille tiettawa on,
K.K. '7: l?..
eikä mnösmuuhun kuinkiindiaän,
omaisutecn, K.K.17: O.
K. 7: 1.
kuinga sisälle kirjoitus anotta-
man'pitä, O. K 7: >.
ne cdcsotetan karajan alusa, O.
K.2: ;.
ja pitä uudisiettaman ennen kuin
kymmenen »vuotta edcskuluncr
omat, O.K.7: 2.

Sisälle otta: jos maan isanda
tahto jotakin kuinjakamatoinon,
Rak. K. 10: 4.
jos joku tahto kanda toisenpaält
le sisälle-ottoin tähden, Rak.K.
iv:6.

Sitoa eli köyttää:eipidäke-
tän joka ei ole syyhyn woitettu,
Pah. K. 20: 7.

Siwuperindö:Per, K. ;:
Soimu: oikeuden edesä,Pah.K.

6«: i, 2.
jos
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jos joku soimatan petorcn cde'^ä
waldakundaa wastan,Sahant. ,s.
4: 4»
kuka oikeus mabta tuomita sol-musta oikeuden edcsa, O.K.Lo:
24. 14:4.
jos naimako inwaimo-ibminen
syyltä nainctta miestä «tta här.
on hänen maannur, Pahant. K.

So!ly v sanat: kuingclvniiden e-
destä sakoteran, Pah. K^,6o: 6.
isändaa ivastari, K.^s:z.
ja csimicuä, Pah. ,C. 15: 5>

loldati: jos bän wlwcnsc ruo-
tu-talondoikans, Pah. K.1;: 3,
pitä mcrsan kuloon tuleman,
Rak. K. <).' 4.

Solw ai«) a: josKuningan käzkyn-
haldia solwain^n, 11. K. 1: s.
eli riiralvcli yänm cdesäns, 11.
K. 1:6.
jos 'o?>! sol^aisc riitaweljens
oikeuden edcsa, O. K. 14: 7.
jos »uoman solwaistaN/ K.
14: ?.
jos !)äpiä'liscst! pukutanKunin-gas c!i Wai^aku^nan ncuwon-
andaita wmian, Pal). K. 5:
jos ioku solio^istan nii^cn Ku-
ninqan minäniie>^n cdcsl, josa
ei ole tuolnio-isttlinda, O. K.
10: 25.

Sorinaa ia pahennusta: jos
kirkosa tehdan, Pah. K. ;:4.
teillä ja kadulla, K.

Sorni: jos sc poishakaran,Pah.
K. 34: 2.

Sowindo: fillä on sama oikeus
kv.in kästkirjoltuxella, Mosm.K.
4: 14.pira oikeudelle ilmoitettaman,
jos se tapahtu sitren kuin haa-
steltu on, O. K. 20: 1.
jostule riitaisexi, O. K. 20: f.
jos riitawcljcl sopimat ennen
kuin asiatule Kunittgan tygö,O.
K. ;o: ,f.

Suku: lähimmäinen sukulainen
on naittaja, N. K. <: ;.
misä suku

-
polivisa awioskäzn,'

kielt!) on, K. 2: 2.

?uing',i su^,l luetan, Perindö K.
kosta tuomarin sukulaisns estä
hänen tuomitsemasta, Oik. K,
i;.- i.
ja kossa suku sulke iongun todi-stamasta, O. K. 17: ?.

Suku? v tsa vu d e st a:?a lihallisc-stc, se"Ainu'-r'a !Nl!:;>< kieltyisz
?osn)isa, Pah. K. sy:

',"!:'ku: katso mylly.
Suostunime n:nziehen ia wa:'-

mon, vita naimisen kiinnittä-;nän, N.K. 1:'.
naittaian suosio lyaadttannäimi-secn, N. K. 6.

Surmamincn: jos joku itsenssur^n.la, Hah. K. 1;: 1.
ies hän on tahtonut itsens hu-kata,Pah. K. ,;: 4.
jos portto sikiäns surmaa. Pah.
K. iö- ;.
jos joku surmaa toisenmyrkyllä,
Pah. K. '7: l.

Suli: kcuso wah ingolliset e-
la wa t.

Guden rita ja wcrkko: kuin-
aa ja) keilda pirä pidettäman,
Rak. K. 2;: 7,, 4.

Säteri eli ist undo kar tano:
jos ei nnsu kuin yri perinnöxi
lcinge, Per. K. 12: 6.
!05 usiammat fiinä osan saamat,
ia se ei raida hywin jacttaa,
Per. K. 1^: 7.
on w,i.'a Pappilan rakennuresta/
Rak. K.26: 2.
niin myhs käräjä huoncn raken-
nuxesta, Rak. K. 26; 4.

T.
Ta kaistnw o i.t taminen:kuingc,

se nautitse, joka on pis l

ba,.,>!^'N laimin lyölwr,O.K.
12: ;,4..ci ric mnöden anneltu
nm ja Raasturoan eikcuxisa, O.
K. 12: 5.laisin woittami,csta ulosmit-
r.-a.en ailLlj,., 11. K. >:

Takat ia walkian siat: pitä
'niin laitettaman, että mattian

E c ; wss-
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wahinqo mahdais estctyri tulla,
Rak. K. 24: 1.
felmottoman takan edestä sakote-
tan talonpoika. Rak. K. 27: 2.

Hakaus: pannan sen omaisudcn
edestä kuin nostctan, ll> K.3:4,
5, 6.
pangon se itse ede^äns ioka ei
woi tuomiota täyttä,Ulosni.K.
?: 6.
kuinga se pannan medotuisa a<iloisa, U. K. 2b: ?.
kuinga se, joka toisen takaa- ma-
xaman pita, K.K.Lo: 8, 9,10,

hengen astoisa ei mahda takau-
sta Nettaa, Rang, L. l:2.
Kuiungan kaskynhaldian tuleta?
kauden koetella, O. K. 26: 8.
jos joku mene tak^ureen itsepersonan edestä, K.K. 12: 12.

Taka usmieS: maxa sen kuin
welkaoää ei woi,K.K. ia: i«.
piri myös maraman kosta wel-
kapäa ilsens salasa pitä,K.K.
,0: 8.
jos hän on ottanur toisen wclan
päällensä nii»kuin omansa, K.
K. >o: 9.jos takausmies kuol^ K.K.10:
ic>.
kuinga takaus miehet hymäxi
tutan, O. K. 26: 8.

kiinni pane-
minen: kuinga se myödenan:
netan, U. K.8: i.sen welwollisudesta jolle se myö-
den annettu on, U. K. 8: 3.
taitan takausta wastan rikotta,
U. K. 8: 4.
jos sisälle tulo eli wuoro ta?a-waarikkoon pannan, Ulosm. K.
8: 6.
jos se kuin takawaarikkoon pan-
du on, ilman luwata nostetan,
U. K. 8:7.
jos walitetan sen ylitse että jo-
ku ilman syytä on kiinni pidet-
ty. U. K. 8: y.jos roclkapää ei taida maxa niinmahta hän ttinni pandaa,U.K.
5: iv.

maa ci mahda takawaarikkoon
pandaa, ennenkuin maan isändi
kiiulttu on, M.K. 10: 2.
perindömaan lunastus rakat eimahda takawaarikkoon pandaa,
M.K. f: ia.
kieldo kauoungistapoislähtemä-stä, ei mahda'kiinni pancmiseri
luetta,U. K. 8: 10.
Howcätti taila takawaarikkeon
tuomita, kosta Kuningankastat
haldian päatbxen ylitse walite-
tan, O. K. 8: 2.

Taikaus: katso noituminen.
Tal dekalu: siitä pitä ivaan pi-

dectämän niinkuin omasta, K.
K. 12: 2. jos joku parembata
tictoans wastan kiclda taldcka-
lun, K.K. 12: y.
se otctan enfisti ulos welkamict
hen kodosta, K.K. 1?: 2.

Talonpoika: katso lampuodi
ja Pcrindötalonpoika.

Tammi: katso puu.
Tapa: tawallisuus: maan ta-

wan jälken mahta Tuomari ir-
scns oicndaa, kosta kirjoittttua
lakia ci löydy, O. K.1: n.
totutun tawan ialken, ojcnda-
kon kukin itsens ylös sanomiscsa
ja pois lähdennösä, Maan K.
16: f.

Tapaturma: tapost« kuin ta-
paturmasta tapahtu ia tapatur-
man sakosta, Pah. K.29:haamoittamisesta tapaturman
kautta, Pah.K. ;8: i.

Tappaja:pitä kohta kiinni otet-
taman. Rang. K. 1: 2.
jos hän tapecan kosta handakiitti
ni otetan, Pah.K. 25:
jos hän karka, Pah. 26: 1.

Tappelus ja lyöminen: jos
toinen lyödän simscxi taikia wc-
risexi. Pah.K. 5;: 2.
jos toiselle kormapuustt lyodan,
Vah.K. 35: 3.se sota ensin lyödän weta puol-
da maheinmän sakon, Pah. K.
,Os toista lyödän niinettä luu
särjetän, ipah.K. 34: z.

jos
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Taritraa: pitä pcrindö maa ko-jos tappelu» tapahtu kirkosa eli

kv,'a oikeutta pidctän, Pah.
18: ;.
kirkkoaidasa eli käräjä fiasaPah. K. l8: 5.
tuomarin cli wirkamiehcn paal
le, Pah. K. 18: 8.
Oikeuden Millaisten päälle
Vah. K.i8: y.

ssa se ulkona perikunnasta myy-dän, M.K. 4: 6.
koska rakennus toisen perustuxen
päälle kaupungisa myydan,M.
K.4: 6.
huone kaupungisa taritan naa-
pnrille, M.K. 7: 7.
Mastopuu perindöimaallaKruu-nulle, Ral. K. ic>:

Tasaminen: to? se perinnösä
haetan, Per. K.13:pitä haettaman siellä kusa pe-
rindö langennut on, Oikeus K.

jos toista lnödän yhteisellä ties
la eli kadulla, Pah. K. 21: 7.
jos toinen niin lyödan, t'ttähasen kaurra kuole, Pah. K.24^9.
Luku 39: 2.
jos se lyöhän joka itsiäns ci tal?
da wariella, Pah. K. l^: 2.
tappeluxcsta wapamiestcn walil:
la, tuomitse Howrätti, O. K.
«: !.
jos joku lyö isandatans,Pah.K.
lf-.
eli eftmicstäns, Pah. K. 15: 6.
jos mies lnöwaimoans, eliwai?
Mo lnicstäns, eli isända pallol^
listans, Pah. K. ?6:
kalsu lyöm^ ja haawa.

Tappo: wanhembain, Pahant. K.
!4: '.
isännän eli esimiehen, Pah. K.
'5-5-

Tauti ja sairaus: on laillinenestet, O.K. 12: 5.
ta.-ltliiyainen taution syy awiose
k.Mn eroon, N.K.1;:8.
niin myöskihlauxen,N.Kaari
4:
jos palkollinen sairasta, K.K,
'^9. . _ .Teloittaja: on otettu Kumn-
qan suojelurecn, Rang. K. «: i.
jos hän teke merkillisen wianko?
sta pahantekia rangaista»!, Rang.
K. 4: 2.
jos hänenpäallcns käyban,Rang.
K. 4:3. .Terho met»a: kulnga yhtcmen
nautitan, Rak. K. 1^: 1.
ja yxin^omu, Rakennus K. 12:

lapsi-ikäiseldä,Pah. K. s': l.
hoiirulda, Pah. K. 32:
jos lapst^ilämen, kylpöwä, ui^
wa, eli makaama taperan, Pah.
K. 12: 2.
tappo tahdolla, Pah. K< 24: 1.
äkkiriidasa, Pah. K. 24: ,0.
syyn kautta, ilman aikomusta
tappaa, Pah. K. 23:
Tapaturmasta, ilman syytä,
Vah. K. 2n:
Salataposta, Pah. K.27:
jos tuomarieli muu wlrkamics
tapetan, Pah. K. >8: 8.
niinmyös rastas waimo, ',Pah.
K. 22: 7. 29: ;.
jos joku kaste roisia tappamaan,
cli anda ttsens siihen palkattua,
Pah. K.24:2, 3.
jes tappo tapahtu silloin kosta
Kuningan wal« rikotan, Pah.

5, 4-,0sicrhot warastctan, Pah. K.
4<^: ;.
estame n tti:kelda iakuinga setehtämänpirä, Per. K. 16:
taltan muuttaa ja talisin »tet-raa, Per. K.l6: z.mitä testamentixi caitan annct-
taa, Per. K. 17: 1, 2, 4.
Kuninqan paljon maair lain jale
ken, Per. K. 17: 4.
ja kuinga paljon kaupungin la-
in jälkcn ja Papeild^, Per. K.
l?: s-jos cnämman annetan !,'uin laki
sanv/ Per. K. 17: 7.inicä sen tule waarinotta, joka
testamentin saanut on,Pn'. H».
'8:K.2):

C kuin-e 4
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kulnga sen päälle puhutan, 'per.
K. !8: ;,4.kusi sen ysirse kaupungisa tuo^
mitä'?, O. K. 6: 5.H»ow rätti tuomitse wapamieh?^
testamentista, O. K. 8: 2.Ti,e: kuinga se kyläsä pandama^
pira, Rak. K. 4:kirkko ja myllytiestä,Rakenn.K.
4: l.
kuinga lewiä maantie oleman
pits, Rakenn. K. 4: 1. Luku,
35: 2.kaikkclN pita tietä tekemän, Rak.
K. :?:8.
jolla kelwotoin tie on ja ci tule
tien tekemiseen, Rakennus K.
25: ".
jos joku teke it'ellens kulkutien
eli jalka polgun toisen pelloneli
niituli ylitse, Rakennus Kaari
jos jongun päälle yhteisellä tiel^la karatan, Vah. K. 'i: 7.jos siellä ilkiwaldai"udcsta pora-
tan eli luihkatan, Pahanteg.K.

8.
kulnga talwitie wiitotettaman
pirä,' Rak. K.25: 7.

Vtluxet: naaburin, jos sisälle o-
tetc-i, Rak. K. 8: ;.
kuinga -tolsn jakamattomat ti.
lurer nautitan, Rak.K. 10:

Eodistaia: todistaa: kari todi-
staiaa owat täysi todistus, ja sri
käy puolesta/ Öikeudcnkäym. K,
I?'. 2Y.
ei mahda kukan estä itsiäns to-
distamasta,O. K. 17: ;.

kutka ei mabda todistaa,O. K.
'7: 7.
jos rittakumppaui soima todista-
jalle jotain,O.K. 17: 8.
eli etsi asiata hänen kanhans, O.
K. 17: 15.
jos nitakumppanittahtomat an:
da sen todistaa, jo^a estettäwäelts. O.K. '7: ?4.
todistajain wala, O. K. 17: l<s.
todistaja pirä walapatto:sudesta
lvaroitetMman, Oikeudenk. K.
»7: 's'

siitä joka lupaus'!! kautta on
saartanut toisen määrin todista-maan, O.K. 17: ,8.
kuinga todistajat pitä kuullelda-man, O. K. 17: 2i, 22.
kirialliftsta todistuxesta,O. K.

7- 26.
ios, t?di"a,!a jotain salaa,O.K.
'7:
todi^aia mahta haastettaa, eli
olettaa tankars, O. K. 27: ;.wasian kaän!'ö!sa eli e^esiätodii
staiaa wasian, O.K. >6: 4.Luku, '7: 7.jos todistaiam vuhct omat toinen
toistans tvastan, O. K. »?: 20,
25.

Todisturet: pita kaikki edcs^:o?
tiunan oi?eudcnkäyMi,'cn alusa,
O. K. <4:z.
jos joku ehdollans vidatta ne tn?
könans, O- K. 14: ?.
kirjallisista todi^uxista^ O. K.
täydestä ja p^:ole^a lodisiuresia,
O. K. 17: 29.

Toimitusmies ja a ss an:aia-
ja: jos hän nc!-,ee ede:n:uari
kuin hänelle uskottu on, K. K.
?8: 2.
jos l)än kantta itsens :?:lpisie!c-
wäi^stl, K.K. '8: 3.
nautttkon waiwanspalkan ia mi-
tä hän kuluttanut on, K,K.
:8: ;.
pitä roimiture^ans tilin ja !u-
-gun tekemän,K.K. '8: 8.
pita mataman jos hänelle jotain
halltttawaxi ustottu on, O. K.
ic>: 4.Tontti: kuinga se kyläsä lasset?
tam^n pitä, 3lak.K. i:i.
joka talolla pitä siinä osa' ole-
man, Rak. K. >: 2.
kutnaa rortin päälle rakettaman
pttä^ Rak. K. 2: 1.
tontin rajasta, M.K. 13: :..Norppa, torppari: pitä jahl
tim tuleman, 3iak. K.2;: ?.
ja suden ritaarakendaman, Rak.
K.2;: 4

Tukustus: Pah.K. 35: 4.
Tv-
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pila julkisestikuulutettamaN/ O.
K. >, y.
klunaa se pita ylöspandaman,

mingä ajan sisälle se pita luna^
ssettaman. O. K. 24: 7.katso päärös.

Tuomio kirja: silla on toden-
puoli jos maankirjat turmeld::-
wat, eli katowat. M.K. 4: '0.
siihen pitä katselmurer maan
riidoisa sisälle medettaman/ O.
K. 6.
pita kihlakunnan tuomanldH
Howrättiin lähetettämän, O^
K. b.
niin myösLagmamulda,O. K.
Kamnärin oikeuden tuomiokin
jasta, O. K. s: 2.
niin mnös Raastuwan Oikeuden,
O.K. 6: 6.

Tuomion rikos: kmnga sen e-
destä sakkoa wedetän, O.K. 2,8:

Tulipalo: katso w ahmgo wal-
kia ja murha poltto.

Tulli: siitä joka otta korkemba
tullia, kuin päälle pandu on,
Pah.K. 44: l.
jos kaluja tullisa mnydan,K.K.
4: 5.Tundematoinmies: ios hän
pcttä waimon kidlauxeen,N.K.

6.
tundematoin ia wicrasei mah-
da rodi^aq, O. K. 17: ?.

Tunnussus: jos wanqi tunnu?
sia toisen pahareg^n wangiudesa,
Mana. K. ;: 4.tunnu^ureen ci vita fetän kidu-
tettamcn: ja waimattaman, O.
K. i?:
jos joku petolliset tunnuta
päalleus hengen asian, Pah. K.
15:
oman tumnlsiurcn päälle,, hen-gen affoift, ei pidä kerän lan-
q^tettaman, ellei nma asianhao,roia löytä, kuin m-munuren
wadwistawar/ Oilcudeukaym.K.
i?: ?6.Juomari: ei mahda wirkaan a-
siua/ ennen kuinhän malansa teh-
nyt on, O. K. 1: ?.
ei saa panna toisen siaansa tuo-
mitseman/ ilman lumata, O.K.

Tuom,io woipa: kosta ia kuim
ga itsekukin oikeus on tuomio
moipcj, ().K. 2z: i.

maalla ja kau-
oungisa, O. K. i:
laillisesta tuolnioiisiuimcsiakusa?
kin al:ma, O. K. 10:
ci mahda yritän asia , mualla
kuin oikiafa tuomio i^uimcsa
»lösotttcaman, ehkä riiltiwcljer
toisc!^a yhteen sopia tabdois, O.
K. 10: ii.

Tuomion crhetys: kuinga sen
ylitse mahta waliretta, O. K,

jos hän langetta määrän tu^mion, O.K. 1:i2.
jos hän laimin ly) oikeudenkän<
misen ajan, O. K. 9:

< kosta han mahta hyljättaa, O.
K. 1;: 1.
jos hän todistajaxi anotan, O.
K. 17: »2.
jos hän tapetan,uhatan, lyödän,
eli hänelle amman häpiälliftä
sanoja, Pah. K. ,8:8.
jos handä solwaistan, O. Kaari

25: 2,1.

Tuomita: mahta oikeus assasa.
kosta l.nllisefii haastettu wastaia
ei tule oikeuteen, O.Kaari 12:
? '4.

Tuohi: taitan jakamattoman,
mctsasa olettaa huonen carpexi,
waan ci myorawaxi, Rarenn.K,14: 7.

Juomio: pitä perustustenia lain
päälle kiinnitettämän, O.Kaari

10: 1,sos oletan toisen metsäsa, Rak,
K. iD: 5.

Turpeita: kuinga leikattaman
pitä jakamattomeldll msalöa<
Rak. K. lo:

24: 3.
maan tawan päälle koska kirjoi-
tettua lakia ei löydy,O.Kaari
i: il.

jose 5
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l jos toisen maalda otctan, Rak.

K. lv: 5.Tori: kauvungin torille ja sata?
lnoibin < pitä kaikki myytämat
kalut wietäman,K.K. 4: ).Tutkita, tutkindo: se pita ta-
pahtuman jokaisesta »varkaudestaerittäin paikallans,Pah.K. 4-7: ?,.

kuinga ticdusiettaman pitä sci>
tykönä joka «varkaudesta on cps^
luulon alla, Pah. K. 5?.: 2.
ci mabda kukan, itse otetusta
lvallasta,niinmuodon tiedustc,,
Pal). K. 51: 2.
pahatcqosta pitä tutkittaman
siellä/ kusa se tapahtunuton, O.
K. ?<?: ?.i.
Ala-oikeus lahettä Howrättiin
tutkinnons rassaisa pahalcgc»: a-
fiona, O. K. 25: f.misäasioisa ala-oikeu;ainoastans
tutki ja Howratti tuomitse, O.
K. 8: 2.

Tuulen kaatamat: pitä wa-
hittäin pois peruttaman, Rak.
K. ,;: 6.
ja poltto puixi otettaman ennen
kuin tuoret p^ut taatan. Rak.
K. 10: 8.

Tnhjä walitus: KmUnqan ka-
stynh.ildian päätöxenylitse, U.
K. 9: 4.
tuomarin päatöxcn ylitse kosta
riitaweli on jotain oikeudenkän-
inisesa massun käändanyt, O.K.
16: 2.

Työ: ios joku siihen langetetan,
N.K. 5: 1.
jos joku pakctetan senkaldaiscen
työhön, josa hengen waara on,
Pah. K. :8:4.

v.
Uhkasakko: sen taita tuomari

eteenpanna tumattoman wiljely^
xen tähden mctsasä, Nakcnn.K.
io: f.
ja Kuningan käffyndaldia, kosta
hän syyn'siihen löyra,U. K.
9. Luku 2: 1. iiuku s: ii.
taita sen eteenpandaa jokacstele
itscns todistamasta, O.K. 17: >.

! kuinqa se ranaaistan, idkaciiuoi! uhka sakkoa niara, U.K. '0: 1.lllkoknläinen maan kappale,
elierinäinen maan tilkka:
M. K. i;:3.

Ulkomaan mies, wleras:hä-nenpcrindöoikeudens,!!!cr.K.il:2.
kuinqa hän mahta kauppaa teh-dä,K. Ä.se kuin hanen huone«'eens otta ja
ei kohta edes anna, K. K. ?: i.

Uloshuuto: kninga tapahtuman
pila, N. K. s: 4^

U!osk ir joiture t:niistä todistus
xista. kuin oikeuden eteen osote-
tan, pitä uskottaniilda miehildä
wahwistctut oleman, O.K. 14:

lllosmittaus: kuinga haetta-
man pitä, U.K. 2:
'.;losmirtau.resta tuomioitten
päälle, 11. K. ;:ivelrakirioitu^en,käsikirjoitu^cn
ja hyroäinmiesten päätöstenpääl?
le, N. K. 4.
kuinga ulosmittaus tapahtuman
picä,' U. K.):
mikä siitä eroitMaman pitä,U.
K.7!ulosmittauxcsta wedotuisa asioi-sa, O.K. 26: 2.

Illosrekoja: katso wcro.
Uuden kylän oikeudesta.- Rak.

K. iy:
Uuder pcrustuxet: kuinka ne

mahta Kuningan tykönäcdesan:
nettaa ja kusa niiden ylitse tuo-
mitan, O. K. zi: ;.

ro.
Wanga: katso mitta.
Wahdit: mahtawat itse walanst,

räälle todista siitä, kuin heillesen alla tapahtu, O. K. 17:
jos wahtimicö manein irti paa-
sia, Pah. K. ly: z.

Vahingollisetc läwat:mah?
ta jokainen ambua, ja mitkä ne
owat, Rak. K. 23: 1.
mitä se naulitse joka muutoin
kuin juhdisa niitä kasitta, Rak.
K. 2):6.

kats
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katso metsän elämiä.

Wahinqo wolkia:huolimatto?mudcstu, Rak. K. 24: 1.
katsomattomudesta walkiankans-sa, Rak. K. 24:

Waihettaa: w^ihetus on lailli-
nen saando, M.K. r: 1.
maa mahta maata mastanmaal-
la waihetettaa,waan ci inahda
perindö maa maalla waihctettaa
huonetta ia maata mastan kau-
puuala, M.K.;:1.
huone mahta huonetta mastan
kaupungisa maihctettaa, M.K.

Waihettaa: mahta maanmte?
kalua kaluun,K.K. 6: ;.
maan ei mierar, K. K. 7: 4.

Waihetus kirja: sen o-rcus ja !
etn,K.K.1?: 14.Naimo: niin naitu kuin nai-
matoin mahta todi>iusta kandaa, !
ehkä he salawuoteuden eli yri-
kertaisen huorudei, rähdcn ran-
gaistut owat, Oikeudcnkäym.K-!
17: 10.se kuin tuomion kautta on a-
lviowaimori selitetty, nautitkon
naimisen oikeudenmiehen pesäsä,
N.K. 'o: 7.karjanpaimendamisecn pitä wai.
mo-wäkc pidettäman, kusa se ta-
pahtua taita, Rak.' K. ":2.
kuinssa ne rangaistan jotka an-dawät haureuteen itsens pidet-
taä, niisä huoncisa joisa irstai-
sutta harjoiteta», Fahant. K.
57: 2.zvs waimon kantia himo wakisir.
täytetan, Pah. K. 22: 1.
kosta hän mahta sen ylitse kan-
daa, Pah. K. 21: ;.
jos hän mäkisin pois wiedän,
Pah. K. 2,2,: 4.
jos rastas waimo tapctan, Vah.
K. 22: 7. Luku ;. .. ,

Vaimo: seura miefMs saätna
ja tilaa, N. K.y: i.
jos ivaiino ihminen on tuomion
kautta amiowaiincxi selitetty,
N.K. lv:7.

kuii.ga vaimon omaiws :nahtamnntää ja pantiri pantaa, N.K. :
kuinqa hän mahta kauppaapäät-
tä, ')?. K.n: 6. K. K. i:8.
jos hän on ra!?as silloin kuin
iniev ktt)'^', P^r. K. ;: 2.
jo<? hän :väkiwallalla. pois wic-
däl!/ '^llh. K.21: ;.
tule sen oikeuden ala kuin hä-nen michrns, O. K. ic>: i.
joS mies ly-ö waimoanseli wais
mo micstän^ Pah. K. ;6: 1.

Waiwa «'k a cli ra si tur esta: jon;
ga naapuri loisclda kärsimän pi-
tä, kusa siitä tuonlittaman pitä,
O. Ä. «o: !o.

Waiwata: katso kiduttaa.
Wai lo a sten huone: sen clv ia

oikniö edes seisojain tykönä, K.
K. '-: 8.

Naiivasien tupa: pitä picäiäl-
dä raottaman, Rak. K. 25: I.
jos sieltä cli almukätkystä wa?
ra^etan, Pah. K. 46: 4.

Wala: tuomarin, O. K. ': 7.
todistajan, O. K. 1?: 16.
wäärnttelcmys wala, O. Kaari
'4: y.
puhdistus »vala, O. K. 17: 30.
kosta l'agmamuu oikeus lanqctrc»
jongun walallc, Oikcudenk. K.
'?: )'.
wal^.isa taitan waliata. ia ei
räall^kanda.Pah. K. 17: 34.
katso kirouxet.
Kui:inga.i walan-rikos,Pah. K.
18: !.
mingä ranaaisturcn ne ansainnet
omat, jotta Kunmgan walailrikkomat, Pah. K. 2';:

W alda kiria: kuinga se pita
löspa.-.daman, O. H. 15: 7.katso kirja.

Waldakunna n Neumonan-
dajat: jos heillä wiran rähd:^
jotain soimaan, eli puhutan j?
kirjoitetun heitä wa-lan fiita
kuin inuutoin hätväisewäinen.o.'-,
Pah. K. 5: 2.sen nlitse tuomitseHowrätti/ O
K» L- 2.

jos
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jos eneita heitä >rasic<n cdestuo>
dan, katso este rt, ,

Wasdakunn!<^a v los-ciiettu:
hänen ja hänen Lastens pcrinnö-
sia, si'?r. K.7! ?, 4-
scnkaldainen ei mahda todistaa/
O. K. 17: 7-

W alft c tc lla,w alhe:siitäkuin
toisen päälle walhectele, Pah.
K. 6n:
kirjoitta cli puhu oikeuden edc-
sä sitä kuin hän tiera walhen o-
lewan, O.K. 14: 8.

W alitus: Kunii.gan kässynhal-
dianpäatören ylicse, U.K.9: >.
niiden käskyläisten ylitse jotka
ulosnntrauxia toimittamat, U.
K. y: 6.
sen uloslmttauren ylitse, ku!n
alaoikcuxille sallittu on, U. K.
y: 6.
kihlakunnan oikeuden piätorcn
nlitse huonen katsclmuxisa, Rak.
K. 27: 9. .
hachailcmljcn ylit,e oikeuden
käymisesä, cli rikos asioisa, O.
K. 17: 8.
jos se kuin walituxet sisälle pan.
nut on; wii?.)ttele laittamasa
ne riita-wcljellens, Oikcud. K.
2?: 8.
mingä ajan sisälle walituret har-'
hailemisen ylitse oikeudenkäymi-
scsä, eli ri^os astoisa sisälle pan-
daman pitä, O. K. 2,5: 5,

Wallan-alainen: katso lapsi-
ikäinen.

Walmisiäma toin: jos joku tu-
le nlöshuutoon, katso ylös-
huu t 0.

Wangi: jos hän ehdolla irralle
päästctän, e!i mäkimallalla ulos
oterän, Pah. K. 1?: 1.
jos mahtimies päästä hänen ir-
ralle, Pad.K. »9: 3.
jos wangi on uppiniikainen ia ei
tahdo itsens walmistaa kuole-
maan, Rang. K. 3:4.
joshänkuole wangeudesa,Rang.
K. 2: 1.
jos hän on sairas eli waimo ra-
stas, Rang. K. ;: 6.

wangin nlöspitamisestä/ niiumyös wangitun tvaimon lapsen
','laturesta, Rang. K. ': ?, 4.W^nqihuonc, ja kiinni ot-
ta: jos wangihuonerikotan,Pah.K.19: 1.
kmuuytettaman pitä suuret pa?
han.tckiät, Rang. K. ': 2,.

joka aw>a jongun kiin:.l panna,
pltä mnös hänen clättälnän,
I^n-a. K. 1. ;.
kuinaa ivangius madella ja lei?
N'ä!lä luetan, Rang. K. 5: 4.
ia kuinka se luetan ilman wct-
tä ja leipä, U. K. »o: >..
waiigilnlone pitä iokciisesa kara-
ia paikasa oleman,Rak.K. 4.

Wangin wartia: ios hän salli
ftii nnn wangiureen wcdella ja
leiwäliä tuomittu ou nautita
muuta juoma ja ruoka. Rang.
K. s.' 6.

Wandcnmat: owat naitta-at,
N. K. 1:2.
heidän suossulniscns pitä oleman
na:!nisecn, N.K. 6: 1.
kulnga he perimät lapsiansa,
M'.' K. ;: 1.
jos he menemät toiseen na:mie>
ften, N. K. '.
ios !-e owar andanctjotain ennen
lapnllens, Per. K. 1^: y.
pita kurittaman lapstans Kiro-
misen tähden, Pah. K. ;:
jos he tappawatlapscns,clihcil-
dä tapetan,. Pay. K. 14: '.
jos he lapsildans niinitcllän,
Pah. K. 14: 3.

Wapau:ies: hänen nalnmen-oi-
reuöc^ans,N.K. 10: 2.
kuinga hänen lapsens perimän
pita, Per. K. 2:1.
maota picä huoncn katselmu^a
talonpoikans kansta,Rakenn. K.
27: 8.
häaen oikeUdestans melanmaroon
ylöskandomieheldans,K.Kaori
'mapamichcn perindö riidoista,
ormon holhomiscsta, pesäerosta,
cli tappelurista, tuomitse How-rätti, O. K. 8: 2.

Wa-
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W apaus: sen naulitse laiupuodi

autio maalla, M. K. '6: 9.
Wara: kuin kaikenlaisten tekoin

päälle lainatan, sen etu, K.K.
17: 7.

Warkaus: enssmmaifen kerran,
Pah. K. 4°: l.
toisen erän, Pah. K. 40:
kolmannen ja neljännen kerran,
Pah. K.40: ;.
warlaus uftammilla paikoilla ja
ajoilla, Pah. K. «o: 2.
Puu-tarhasa, kaalimaasa,huma-
listosa ja nauris-maasa, Pah. K.
4'X s-
jos ustmmnat ynnä warastawat,
Pch. K. 41: i.
jos warassctan kossa tulipalo o7!,
wcdenhätä, haarirciko. lväki^al^da, eli saunasa, P^hant. K. 4^:
2/ 4>
jos hah^nhaldia , kalujuvei-ä!.',
wiera^cn Majamies <li '^u<
wl".n w^ra^li, 3iak. K.-^
P^d. K. 42: 3.
jos joku wcm^a pellolla eli nii-
tlllla, eli hrlvoiscN/ eli eläimen
eli mcttiäis patsan, Pah. K. 4;:
i/
»varkaus kalan pn?dyr:sta eli jah-
ti-pnndyxista, Vah.K. 4?:kirkosa, kirko-aidasa, ruumiZ-
huonesa, haudoisa, kirkon <isc-huoncsa, waiwastcn huoncsa, cli
almukatkösä, Pah. K. 46: i,2,
3, 4.
jos lapfi-ikainen warasta, Pah.
K. ;c>: >.
kuinga warkauden peränpitätie:
dustcttaman, Pah. K. 51: 2.
astan-omainen mahta walallans
täyttää mitä häneldä warastet-
tu on ja mingä merta se oli,O.
K. 17: zf.siitä, joka on kätkenyt eli nau-
linnut markan kanh«, eli war-
kautta edesauttanut, Pahant. K.
41: ?.
koto-warkaudesta,Pahanteg. K.
42: 1.

Warjella elimassata kaup-
paa: pitä myyjän/M.K.n:l.

eli hänen perillisenä, Maan K.
jos saamamiehet omat ustammat,
M.K. »i: ;.
joka ei tahdo kaupvans warjella,
tingatkon sen kirjasans, M. Xi
,i: 6.
kusa kauvan wastaja haettaman
yitä, O. K. io: 18.

Watt aja: hänen käteens pita
haisio saitettamal', O.K.,1:7.
jos ei wa^aja tuleensimmäiseen
käräjaäli/ O. K. '2: ;.
eli Laginannin !a Raastupa oi-
keuteen, O. K. 12: 5.
jos waslaia tahto jotain mastai;
käandä, O. K. '6:
kuinaa hän taita andaa päälle-
kandajan mastan kutsuttaa, O.
K. ":6.
>o'' l>.W ctecnkaandaä lotain
pubdi"urcrcns, :vah:vissakon sento^iu;nc!la, O. K. 17: ?;.
jos wasiajan sa^tn on oikeuden^
käymisen alla muuttunut, O.
K. '0: ,;.

Wa >i i< ta: pila sen itse rikosasioi-sa, jonga paallc kannetan, O.K.
15: >.
muisa anoisa taitan astan-ajaian
kautta naittaa, Oikcudenk. K.
I?: r.-
malalla taitan wastata waan ei

i päälle kanda, O. K. >?: ?4>,Wa!toin käänne t oikeuden-
käymisesä: niiden olilse mab-
ta tuomari päätöxcn anda, O.
K. '6:

: ne pitä oikeudenkäymisen alula
»bdellä kerralla edesan^ettaman,

s O. K. i6: s.-
kuinga näisä asioi,a pitä nukke<. roitfcmincn selitcttämän,, ia
walitlixista tuomarin paatosta

: wasian kuin niiden ylitse lan^e--
tetan, O. K. -6: 4..Wastus: jos lampuodi joka ka-
rannut on, asetta itsens lvastu-. xeen,M.K. 16: 8.
jos wa:.gi war^llanniltä wastaa-
jotka tahtomat hända kimni o:-

-. taa, Hah. K. 19:
j«s
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jos pahantekiä asetta itscns wa-
nurecn nta mastan joka tahto
hardä ttinni otta, ja tule tapc^
tuxi, Pch. K. 25:1.
jos oikiasa hengen hätätilana
toinen tapetan, Pah. K. 26: 4.

Waunu: kuinga monda mahra
lvaunusa aja kahden kyytihcwoi-
sen kansia, Rak. K.28: ,;.

Medcnpohjasta löylystära:
lusia: Pah.K, 48! 2.

Meitsi: katso miekka.
Mcl«xi andam isc sta: rahasa

eli kalusi K. K.y:
W elk a : kuollen miehen, kuinga

maretali, Per. K. :o: 1.
jos »velka on tehty ennen awios:
kassyä, N.K. l<! 2.
eli pariskunnasa,?l.K. ?.
jommankumman erinäisestä syy-
siä, N.K. :i:4.
welka mahta welkaa wastankub
tattaa, U. K. 4: 7.
jos riita fyndn melasta jon>;a u-
fiammat tchnet oivat, Oik. K.

>Os joku sano itsens tvaadituri
lvclka kirja ulosandamaan,U.K.
4'sclkiän wclkakirjan päälle seuraulosmittaus, 11. K. 4: 2,

W clk apää: kuinga hän mahta
omaisudens yhtä haawa ylönan-
da,K.K. 16: 1.
jos hän on jongun wabmgon
kautta köyhdyn»:,K.K. ib: 2.tublamisesta, K.K.16: ;.
jo» hän karka, K.K. 16: f.
pitä imnZ salasa, tt. K. 2: ?.
kosta hänen pernns mahta kuve
lurtttaa, 11. K. 8: 14.
taitan kiinni pidcttää, 11. K.8:
',2,.
jos hän ilman syytä kiinni pan-
nan, 11. K. 8: 9.
kuinga hänen omaisudens mah-
ta takawaankkoou panda, K.K.
16: 6.
jos hän Kuningan rauhalla on
kotia tullut, K.' K. 16: y.
lvclkakirjasta pitä händä haetta-

io: i6. ^in siellä, kusa hän asu, N. K,
rita maxettaman ennen kuin pe? 4: 1.
rmdö elitestamenttiulos otctan, Melkamies: pitä oikeudelda ss-
Per.K. 10: 1.
ios se on tictämätöin ia ilmani
du sitten kuin perindo jaettuon,
Per. K. 1^: 3.
jos ei weloit6 kahden kymmenen
ajastajan slsallc , KauppaKaari
9: ,2.

kusa kuollen perilliset mahta»veloittaa, O. K. 10: l.
jos joku wclkoile sitä welkaa
jonga hän maxctuxi tietä,K.K.

Mclkoa, w c!ka: jos se «velka
lvcloitan kuin tictan maxerunoleman, K.K.9: i'.
jos welka ei meloita kahdenkyinmcnen ajastajansisälle,K.K.
9: 12.
ei mahda selkiä ia riidatoin
welka riideldäwän tähden ylös
pidetyn tulla, U. K. 2: 5.Velkakirja:sen edestä pitä tvel;
kapäntä etsittämän fiellä kusa
hän asu, 11. K. 4: i.

sälle kutsuttaman, kosta welka-
pää tahto omaisudens yhtäha»:
wa yldnar.da, K.K.16: i.
welkamicsten edusta ennen toinen
toistans welkapään omaisutecn,
K.K. 17:
jos hän ano etta welkapään pe-
rän mahta kuulutctta, K.K.
16: 5. 11. K.8: 14.

W clan
-

alaine n omaisuus:
pitä tuomarilda takawaarikioon
pandaman, K. K. 16: >.
kästynhaldialda kiellon alla etttakawaarttkoon, U. K. 7:3.
kuinga lvelkamichet samvar sii-nä oikeudens ja etuns, K.K.17:

Mclaxi otettu kalu:kossakas-
woa siitä marctan, K.K.9: 8.

Wenhen: pitakön wierastcn Ma-
jamies, Rak. K. 28: 4.
paatti-laitaonkahdcxan kynäräa
Rak. K. 22: 3.se ei pidä tukittaman, Rak. K.
«7: 4.

jos
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jos wenhe ilman luwata ctetan,

Vah. K. 4;: 3-jos se wuorotanennen kvm Ju-
malan palwelusSunnuntaina ja
IlihlapäiwinH on lopetettu,Pah.
K. ?: 8.

Werinoarn:a: kuinga lensaddcnsakkoa tehdän< Pah. K. ;;: 2.
Weräia: pitä rakettaman ja n:

lös?ideträmän. Rak. K. ;: 1.
jos inakaa maasa, Rakennus K.
eli kukistctan, Rak. K. y: 5.jos joku kulke sen läpitsc ja ei
sulje jälkensä, Rak. K. y: s.

Wero: kuinka se osotctan inaxe-
tuxi,M.K. >?: 2.
koska se ulosclincttaman pitä, M.
K. 17: '.maramatoin, mikä etu jaoikeus
Mä on, M. K. 17: ?. K.K.
17: 6.
taitan otettaa woiton ja »vahin-gon päälle kaswo!i siaan rahalainasta, M.K. 9: 7. K.K.
kuinga se mahta ylöspandaa ja
myytaa. K.K. 6: 2.
kusa riita »verosta tule ratkasia-waxi, O. K. 10: 14.katso kaswo.

West: wetteu ylitse pitä talwi?
tie wiitotcttaman, Rakenn. K.
2s! 7-
katso kalamesi.

Wesirakennuxet: joko ne oman
elitoisenpcrustuxenpäälleraketut
omat, kuinga naimisen oikeus
niisa luetan, N.K. ie:
jos joku wäkiwallalla otta wcss-
rakcnnuret sildä jonga kädesäne
owat, M.K. '8: i.

Weto, w edota: «ole kclläkän
l«pa rikos asioisa rocdota,O.K.
25: 5.
kuinga kihlakunnan tuomiota
wastan wedottaman pitä, O.K.
25: 1.
tagmannin tuomiota wastan. O.
K.25: 7.
Hämnärin oikeuden tuomiotawastan, O.K.2;: .

Raastuwan oikeuden,O.K. 25:
i»,, 16.
wcdosta stina affasa, josa usiam-
mat osalliset owar, Oikeus. K.
2s! 18.
wetorahcit pltä tuomari, O. K.
2s: iy.
niitä ei maxeta stlda, joka Ku-
ningan, jongun kaupungin, eli
yhteisen kansan puolesta puhu-
nut on, O. K. 25: 8.
jos riitaweliluule wcbknilmanso!,'tä kicldyxi, Oikcudenk. .n.
25. 20.
jys joku ei tahdo tvetoans täyt-
tä, O. K. 25: 24.
kmnga tuomio wedotuisaasioisa
täytettämän pitä, Oikeus. K.

2., ;.
Wier,s: katso majamies.
Niera st cnMu!a niic s: pitäo-

st>mW kaupu^gclsa ia maantien
oftesa, Rak. K. 7«: 1.
hanen welwoiiisudens matkusta-waifia kohtuu, Rak. K. 28: ?,4.
ci mahda kyydittä toisen
Rak. K. »8: 6.
jos hänelle wahingota tehdän
hcwoisten uloswuoromisella, eli
majan lainamisclla ,Rakcnn. K.
!8: 8.
hänen yangaisturestans,ios hän
petta markustawaista eli hänel-
dä warasta, Rak. K. 12.
jos hän warasia fiicä kuin häc
ncllä on annettu kuljettaa cli
tallella pitää, Pah. K. 4:: ;.
wäkiwailasta ;a tappeluxcstawie,'
ran ja hänen wälilläns, Ruk.K.
28: y, '0.
»vierasten Majamiehcn talon r«-
kclmuxesta. Rak. K. 28: 2.
katso maun v.

Wihki»n ine n,wihkia: ios»vih-kiminen kieltan ilman syytä,N.
K. 7: '.
jos pappi wihki ennen kuin kun-
lutettu on, N.K. 7: 2.
eli ne jotka ei mahda awioskä?
styä raketa, ?c. K. 2: «z.
jos se mihki joka ei ole pappi,
N.K.,: ia.

l??>
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jos walmo wietellanw'hkmnseen
tuildematsomaldamieheidä, N.
K. 4: 6.
jos Pappi ivihki lsstimiehcn eli
lcffiwaimon ennen wm perinnön
eroZtus rapahtunuc on, N. K.
32: 1.
jos minut anda itscns lvihittää
nalinattoman kanha, Pay. K.

sen kansta j?ka tuomarildaon
selitetty jongun puolisaxi.Pah.
K. 9: 2.
enne» wihkinMä ei mahd,i ?ih-
lakumpamt majaa «htccn muut-
ta. N.K. 12: ;.
katso Pappi.

Wihollinen: jos se lange akilli-
festi maul>an sisälle, Pahant. K-
-6: 4.warkaudesta silloin kosta wiholi
linen ahdista,Pah. K.4^:

Wirk«: jos se waärinkäytetan
muiden haitaxi ja wahingoxi,
sildä joka Kuninganpuolesta pu-
hu, O. K. 29: ;- Pab. K.;;:^.

Nirk am ies: jos hän otta lah-
joja eli andimita wicralda Her-raudelda,Vah. K- 4: 6.
jos hänen päällcns kättä kanne-
tan, Pah. K. 18: 8,
jos hän wicttclc alammaisia ka-
lun kokemiseen, eli senkaldaista
mastan otta, Pahantcgon Kaari
44: 3.
jos Kuningan wirkamiehet sol-
;uaistan siellä kusa ci ole tuo-
mio-istuinda, O. K. ,0:25.

Wirhc: wirhc sakko ma>eran a-
fian omaiselle yxioäns, Pah. K.
39: ;.
kuinga wirheen edestä sakkoawcdctan, Pah. K.34:Wirta: katso kalawefi ja
mylly.

Witsa, witsaus: kuinga lue,
tan, Rang. K. 5.

Wuoden tulo, ja oma kaswv:
mahta jokainen myydä kusa häntahto, K.K. 6: 2,;.

tNoudi: katso Krunnun Fou^

W v oro.pcst i:siitä makta maan.isanda ja lampuodi kcsscnänsso:Pia, M.K. ,6: 1.elinajan »vuorosta, M.K.»6: 2.
wnorosta witzixi ajaxi. M.K.
16: 3.jos lalo kahdelle wuorotan,M.
K. '6: ?6.
kosta ja kuinga palkollinen pita
pestattam.ni.K.K. 14: 1.

Wuoro: murrosta, K- K. >;:
jos maita ja kartanoita lvuorols
le otetan, M.K. l6: 6.
jos salo eli huonet kaupungisa
wuorotan. M. K.16.- n.

Wuorol.maarä: siitä taita
maan isanda ja lampuodisopia,
M- K. l6: 1.
niin kaulvan kuin se paallesctso,
ci mahda maa ylössatwttaa,M.
K. '6: 6.

Wuoronmäarä: niin kauwan
kuin se päässe seiso ei mahda
lampuodi vlossanottaa,M.K.
,6: 2, ;.

Wuosi, ikä: kuinga wanhat ne
oleman pitä jotka awiosiästya
raketa mahtaman N.K. 1: 6.
koffa mies tule waidiaxi, Per.
K. '9:1.se kuin ci ole täyttänyt 25 aja?
staika, ci mahda ormoin holhoja
olla, 'Ver. K.20: B-
ja ,e kuin on 60. ajastaian^van-
ha mahta siitä tvapaaxi päästä,
Per. K. 21: 1.

Wuorten työt: nusta metsistä
kuin niiden aäa tulewat, Rak.
K. 12: y.
niisä ei mahda kukan huhtaa
polttaa, Rak. K. 14: 5.
ulkomaan mies ei siellä kauppa
tehdä, K.K. 5:3- . , .mitä wuorteittötden tvoimasa pl-
tämiseen, käyttämiseen ja toi>
mituriin tule, käykön sen jäl-
ken kuin siitä erittäin säätty on,
O.K. 10: 17.

Wäijnminen: sen rangaistusi^,
ka toisa lvaiy, Pah. K. :6.

nyäkimalda: suta, ioka otta
toisclda maata, huonetta ja

mete
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metsää wäkiwallalla, Maan K.
:8: i.täydestä wakiwalla!?a eli rappa-
misesta, Pah. K- 20: 9.
jos waimo mäkisin maatan,Pah.
K. 22: >.
jos mäkisin pois lviedän, Pah.
K. 2,1:3, 4. ..joZ toisen rakennus mäkissn
maahan rcwitän, Pahanteg.K.
20: '2.
jos joku wakiwallalla kiinniote?
tan ja jäsen hänelda pois remu
tän eli ieikatan, Pahanteg. K.
»2: 3.Wälipuhe: parmmnan Malilla,
N.K. 8: ',2, 3.

Välipuheista:maitten ja kar-
tanoitten wuorollepane^miscsa eli
ottamiftfa, M.K. '6: 6.

Wäärä: jos joku malitta Kunin-
aan tykönä määrän tuomion Y5litse, O. K. zo: 20.
jos joku määrän edcsandamisen
kautta on laittanut itscllcns
Knningan kirjan, Oikeudenk.K.
wääryttelcmys malasta, Oik.K.
14: 9»Määrin käyttää Mirkansa
katso mirka.

Määrin käyttää oikeuden-
käymistä: mitä sen päälle sevra, O. K. 29:

Wäärä mala, walapattoi.
nen: kuinga rangaistan, O. K
17: 18, 19.e, kelpa todistajaxi, Oikeud. K
17: 7.määrän malan tähden sakoitetanse joka chdollans sala jotain o?
maisuuden ylöskirjoituxesa.Per.K. 9:7.
tuomarin pitä »varoittaman to-
distajaa walapattoisudesta,O.K.
17: iB.
siitä joka on saattanut toisen
«äärin toöistaamaan, Oik.K.
17: iB.

Waärä lastu: pitä ojcttaman
ennen kuin maro tapahtu,U.K.

3

3?.
Vhdesa asuwaissen oikeus?

kelta se on, M.K.7t 2.
kosta yhdesä asuwaimn taitalu-
nafta pantixi pannunhuoncn,M.K. 9: ;.
eli sen kuin myyty on, M.K.
?: i.
katso naaburk

Vhteis!) det: kutnga ne mahtanautittaa, Rak. K. '6: 1.
Siellä ei mahda kukan huhtaa
polttaa, Mak. K. t4: 5»
kalawedM siellä, Rak.K. »8: z.jos hcdclmata kandawat puut
Mä hakaan, Nak. K. 1^: :.jos siellä loytykuiwanut tammt
eli pöki, Rar. K. i;: 4,
Riidasta yhteisndcu ja muunmaan walillä.O. K. ic>: 16.

Vhteise t Hu onct: "uinga ne
rakettaman pitä» Rak» K. 26:
jos rakennus ionein nisturiii
tähden tule seisahtalnan, Rad.
K. :6: 6.

Yhteinen kansa: joka im m:o>
lesta puhu. on wctotayasta ja ta-
kaurcsta wapa, O. K. 25: s.

Plimuistoncn nautinno: kats
fo nautinno.

Plituomari: katso Howrätt».
Alöskuu t u tU s,laisaka y ttas

Minen: kuinga se mahta ma-
alla tapahtua, 'M.K. 4: ».
kuinga huone ja tontti kaupuns
gisa kuututettaman pltä, M.K>
4: 2.
kaikisa kuulutuxisa pitä iummanimitettämän, M.K. 4. ;>
jos kuulutuxia mastan päällepu^
hetta kehdän, M.K. ;: 3.X
kuinga kimdia panttimahtakvm
lutcttaa, M.K.9: ).
irtaimesta pantista. Käuppa K»
lo! 2.
kaikki kUulutuxet pitäHomräkb
tim sisälle lähetcttätnan> O.K»
lain'käyttämisen riidat kaupuns
glsa, pitä Raastuwan öikeubelhz
ratkastaman, 0.K. 6: z<
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mirä maarin otettamanpitä, ko-
sia p'rindö maa kuulutetan, jo-
ssa Kruunulle wero lange, O.
K. 4. ..Vlöskandomies: joshankaappi
yhteisiä rahoja, Pah. K. 45: 2.
mikä oikeus ja etu ylöskannen
melalla on,K.K. 17: 8.
kusa ylöskanftomiestahaettaman
pitä. sen wääryden tähden kuin
hän ulosmittaurcsa tehnyt on,,
cli cpätasaisnden kautta ylös?
kannosa,O. K. '°:

Dsl.shuuto: katso cdeshuuto.
Vlöslnkkäminen: kuinga kau-

wan nlle mnöden annettamanpi-
tä, joka welan-asioisa aikaa ha-
ke, 11. K. »: 4.
jos riita mcli pyytä asian ylös-
l"kkämittä/ O. K. 16: 6.
ylöslykkaos tuomiosta, O. K.
24: 1.

Dlösk ir joitus:pltakaikcnomai?
suden ylitse tapahtuman, kosta
joku kuole, Per. K. y: 1.
mingä ajan sisälle se tapahtua
mahra. Per.K. y: 2,
,löskirjoitM'estapitä uloskirjoi-
tus tuomarin tygö sisälle annet-
taman, Per.K. 9: 4-
kuinga sakoteta», jos ylöskirioi-
tus oikialla ajalla ei tapahdu,
Per. K. y: 5.
jos jotain silloin salatan, Per.
K. y: 7.Dlönanda,pois karata: jos

ylksmies karkaapois morsiamens
tykö ionga han maannut on> N.
K. 3: 1,.
jos nri puoliso toisen ylbnanda,
N.K. ?;: 4.
jos mies lähtee waldakunnasta
kutsumisena tähden ja on kau-wan pois, N. K. iz: 6.
jos pantin-oikeus toiselle ylön;
annetan, M.K. y: 6.
jos »velka kirjoitus nlönannetan
toiselle, U. K. 4: s.Vlössanoa, ylössanominen:
kosta ia kuinaa m«a maalla y-
lössanottaman pitä, M- K. »6:
5, 6.
koska huone ia kartano kaupun-
aisa pitä ylössanottaman, M.
K. ,6: i,-, ,4.

Dlöslnbty julistus: oikeuden,
jos se rots otctan, O.K.24: 5.

Vvinoina t sakot: oikeuden,
luinaa ne jaetan, O.K. ;:: ?.

Pxiwcisdainen ell piirittä?"
mätöiu hallitus: jos joku
tahto fen waldakunnan fisällr
saatta. Pah. K. 8.

H,
«Kändelemisestä: tuomion, O.

E 2,''
se joka alimmaisna istu sano en-
sisti luulons, O. K. 2,: s.jos oikeuden Jäsenet langewat
eriluuloin päälle, Mk. K.25:z. 4.
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Muutamat yhteiset Ojennus nuorat, joiden jälken
Tuomarin itsens kaiketi käyttämän pitä.

pita ensisii perän ajatteleman, että han on lu-
malall Kasiynhaldia,ja etta se wirka,jota hän edes-

seiso, on Jumalan, ja ei hänen omans, jonga tähden se
tuomio kuin hän ulossano, on myös Jumalan, sillä että se
ulossanotan ja langetetan Jumalan wirasa ja Jumalanpuo-
lesta, niin että se on totisesti Jumalan tuomio, ja ei ihmi-
sien. Ia scutahden makaa suuri woima sen päällä, että
Tuomari wiisasti eteens katso, ettei hän Jumalan puolesta
tuomitse wäaraä tuomiota, jolla hän tuomitse itsens ijankaik-
kiseen kadotureen, silla että hän waärin käytta Jumalan tuo-
mion ja kästyn, wakiwallan' ja wäaryden, kuin oikeuden lu-
malalda asetettu on. Mutta jos hänellä on tahto oikein tuo-
mita, ja wisusti tutkistele, parhan ymmärryrens jälken, oi-
keudesta, ja ci kuitengan taida ymmartämättomydens tähden
löytä mikä oikeus on, ja langetta niin määrän tuomion,niin
on hänellä jonguukaldainen estelys, että hän on tullut wää-
rin ruoluitsemaan wasioin tahtoans ja tapaturmasta, ja ei
aikomuresia, ja jos rangaistus pitä sen päälle seuraman,niin
pita seit oleman tapaturman sakon.

1. Koffa Tuomarilla on Jumalan kästy oikein tuomita,
sentähden pita hänen kaikella woimallans ahkeroitseman siitä,
eitä hän tiera mikä oikeus on. Sillä niinkuin se ei ole kel-
wollitten Saamajan, joka ei tiedä mitä Raamatusa seiso, ja
mitä sen perustus ja ymmärrys on, niin myös se ei kelpa
Tuomarin joka ci tiedä mitä laki sisalläns pitä, ja mikä sen
perustus ja ymmärrys on, ja kniuga ne kaytettaman pitä.
Semahden owat ne waarasa ja tckewat julkisesti waärin, jot-
ka lähettämät niitä ulos Tlwmarin, joilla ei ymmärrystä ole.
Sillä kuinga pidais ne tuomitseman oikein, jotka ei tiedämi-
kä oikeus on V Ia »w, jotka senkaldaisia ymmärtämättömiä
Tuomareita uloslähettawat, mahtaisit peljätä, että he toti-
sesti tulewat osallisen niisa wäärisa tuomioisa, jotka langete-
tan. Ne owat myös itse waarasa, ja saattamat itsens ou-
ncttomuteen, jotka paällens ottamat Tuomarin wiran, ja ei
kuitengan taida sitä cdesseisoa.

2. Tuomarin pitä myös muistaman sitä, etta niinkuin
hän itse on Jumalan Kässynhaldia, niin on myösKansa jo-
ta hänen tuomitseman pitä, Jumalan, niin että hänen Ju-
malan, ja ei oman kästpns jälken, pitä tuomitseman luma-
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!a'l ja ei omaa Kansaans. Sentähden pita hauen niin Ju-
malan- Kansaa tuomitseman, kuin hän tahto wasiata hänen
edesans, jonga Kansa oma on.

z. Samalla muoto pita hanen myöslen perän ajatte-
leman, että Tuomarin wirka on sen yhteisin Kansan parhan
aselettu, ja ei Tuomarin omari hyödytyreri, ja sentaheeil pi-

hänen si^ käyttämän yhteisen Kansan, ja ei oman hy-
wärcuö, el)ka se on itse hauelle myöo hywari,koska se oi-
kein käy:etän. Kuitengill pita hänen wirallans etsimän yh-
teistä^ ja ei omaa parlsians. Silla Tuomari on sen yhtei-
sen Kansan tähden, ja ei se yhteinen Kansa Tuomarin täh-
den.

4< Ia siitä kuin nyt sanottu on, taitan selkiasti hawai-
la, enä ne waawsa owat Jumalan edcsa, jona waändäwät
kaikell Lain fi.mepam, että he saisit suuria sakkorahoja, silla
ei La!i ole annettu jatkoin tähden, waazt oikeudeii tähden,
yhteiselle Kansalle hyödytyren ja hywazi, ja ei sen l»utroma-
P weron-laffettamiscri, wahingori ja tnrmclureri. Ia ne
Foudit ja Kästynhaldiat, jotka alati etsuvät sen perän, että
he kokoisit Herroillcns suuria sakkorahoja, owat Herran wa-
hingolliset wiholliset. Sillä se kuin niin wäarydellä kootan,
tzoiswclä kaiken sen,, kuin Herra itse oikeudella kokoon pannut
ou. Ia sentähden el ole Herralla ensingän niin wahingolli-
f,a wihollisia, kun' selikaldaisct hänen omat Foudins owat:
Silla yri waära pcnningi wetä pois myöränskymmenen oi-
kein saatua. Ia sen tähden ei taida joku tehdä Herrallms
suurembata wahingoo, kuin että hän salli wäm-iä sakkorahoja
tulla Herrans tawarachuoneseen,silla kaiken hurstan tawaran,
tuin siellä on,weta han myötäns ulos,ja niinkuin tapa onsanoa: Ne pita oleman wahwat lukut, jotka taitamat pi-
dättää waaran rahan, ja se kuin synnillä saadan, se mur-
hella hukku. Syy siihen on; että kosta Jumala, joka Tuo-
marin wiran on asettanut, näke sen luin wäarin kaytettä-

että silla etsitä!, omaa hyödytystä, jolla pidäis etsmä-
wän yhteisiä pamsia, ja se käytetän wäkiwallan tekemiseen,
jolla wäkiwalda estetlämän pidäis, niin anda hän siihen tul-
la, että josta me luulemme meille hyödytyren olewan, siitäsqamme suurimman wahmgon, ja se on meidän ahneudem
Ma palkka. Ia niin ylosherattä Jumala meille tappeluna
ja sotia, eli muita wahingollisia kulutuna, joisa seka, oikein
etta wäarin saatu täyty hukattaa; ja tapahtu suna oi-
kein, kossa me wäkiwalda harjoitamme niiden ylitse, joita
meidän pidäis suojeleman, ja sillä kokoomme rMa; niin pi-

ta
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ta lliiden tuleman, jotka taas meitä wastan tekewät wäki-
waldaa; niin etta se wakiwallalla ulospanuan, kuin wäki-
wallalla on sisälle pandu.

H. Joka täta ei tahdo ustoa, hanen pita sen koettcl»-
miscsta kyllä havaitseman. Jumala ei anna wakiwallan olla
rangaisemara,erin-omattain kosta ne sitä harjoittawat,jorka
heioan wirkans puolesta sitä poispoisiaman pidais. Seutäh-
dellmahla jokainen Herra wiisasti eteens katsoa, kenengä hän
uloslähetta Kastynhaldiari eli Foudiri, ja mahta han kyllä
min .sanoa hänelle: meuc ja ole minulle waka ja ustollinen,
ja alä anna jotakuta wäarää pcnn»ngiä eli wäaräa sakkora-
haa tulla minun käsiini, sillä sen kansia teet sinä minulle
wahingota. Ja tama olkon nyt sanottu niistä, jotka Laka
wäa»ldeleroat saadarensa sakkoi ahoja,tehden sillä monelle köy-
hälle wäkiwalvaa ja wäaryträ; Mutta laillisista ja oikeista
sakkolahoista ei ole lama sanottu ja ymmärretty.

6. Tuomaml pitä tarkasti tietämän Lain, jonga jalken
hänen tuomitseman piia; sillä Laki pita oleman hänelle ojen-
nureri.

7. Kaikki Lait pita senkaldaisct oleman, etta ne sopiwat
yhteiseri parhan; ja sentahden kossa Laki rule wahingolliseri,
niin ei se silloin ena ole Laki, waau wäärys, ja pica pois-
pandaman.

g. Pri hywa toimellinen Tuomari on parembi kuin hy-
wa Laki, sillä hän taira aina sowutaa Laiu asian-laidan jal-
tcn. Kusa paha ja waärä Tuomari on, siellä hywa Laki ei
aura, silla hän waandaLain, ja teke sen waäranoman mie-
lensä jälkcu.

y. Se kuin ei ole oikeus ja kohtuus, se ei myös taida
Laki olla; Ecn kohtuuden tähden kuin Lailla myötänäon, tu-
tan han hywari.

10. Kaikki Laki pita toimella täytettämän, silla korkein
oikeus on suurin wäärys, ja pita armon oikeuden kansia yh-
distetyn oleman.

11. Ei Laki kaikkia sitä hywäri lue, jota ei hän rangaicse:silla kaikki pahat tegot ei taita Lak kirjasa ylösluettaa,
12. Tuomari ottaton waarin kaiket Laisa, mikä yanen

aiwoitureus oli, kuin Laiu asetti; muutoin se waär u täylc-
tän jawäatän toisaalle,kuinhänen mielens oli, jokaLain ncki,

iZ. Yhteisen Kansan hyödytys on kaikkein paras L .v;
jft sentähden mahta se kuin löyty yi;teisclle Kansalle hyödyt.)-
reri olewan, Laitl wcrosta pidettämän, ehkä kirjoitcllu La'isanan jalken kuuluis toisin soiman.
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14. Maan tapa, tosia se ei ole kohtuutta wastan, pini

Lairi luettaman, jonga jalken mahta tuomittaa.
15. Paha tapa ci pidä ketän auttaman, se on: Ei tai,

da kengän auttaa asiataus silla, etta han sano monen niin
tekewän kuin han tehnyt on, kosta se löytan Lakia wastanvlewau, kuin han tehnyt on.
i6. Mteiset Sanan lastut pidetan usiasti Lam werosia,

jotka myös owat Lait; scnkaldaistt kuin namat seurawaiset:
z. Joka mene takaureen, han mene myös maroon.
2< Havistys on sakotoin, kuitcngin ci joka paikasa.
z. Vihamiehen ei pidä todistaman.
4. Waljpuhe sarke Lain.
5. Waara saama, saamatoinna.
6. Pahaa ei pidä puolda pahemmalla parattaman.
7. Ei mahda kengän Tuomari olla omasa aslasansa.
8< Vl)ben pnhcn jalkcn ei pidä ketan tuomittaman.
9. Kunniattoman miehen ei pidä todistaman.

lc>. Joka enslsti lyö,han rikko.
3i< Himo ja wäkiwalda, ei ole Maan Oikeus.
'2, Ei se kaikki tosi ole, kuin on toden muotoinen.
IZ. Jokainen pita ystawans puolda.
«4. Jota joku kemasti suo, sen puoleen han kernasii to«

dista ja taipuu.
«Z. Lailla ja ei lyömällä oldaman pita.
16. Jolla ei kalua ole, pallitkon sakon ruumillansa.
17. Tunnustettu asia on niin hywa kuin todistettu.
18. Tehty työ ei tule tekemättömän.
iy. Jolla joku rikko, silla hän myösparandakon.
2c>. Tulldematoin mies ei ole usiottawa.
2». Joka wapaudensa wäarin kaytta, on mahdollinensen kadottaman.
Ia monda muuta senkaldaista julkista ja yhteistäSanan-

lastua on tawallinen Lakina pidettaa, niin etta niiden jalken
niahta tlwmiltaa. Silla senkaldaiset yhteiset Sananlastut o-
wat niinkuin muut ojennus nuorat, ja perustus, joista Laki
on koottu, jotka Tuomarin tietämän pita.

,7. MtaKuningas kohtuudella tahto, pita Lakina pi-
dettaman, ja se johon yhteinen Kansa suostuu.

iB< Se teke Lakia wastan, joka teke wastoin Lain ym-
warrysta, ehkä hän näkyis tekeroan niinkuin sanat Laisa kuu-
luwat, ja se tapahtu usein taalla Ruotzin Waldakunnasa,
josa Laki waännetaan sakkorahain perään", ei ottain waarmsen aiwoituresta joka Lain tehnyt on; ja wakiwaldaniinmyös

kateus teke tasa paljon. l9<
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V

iy. Kaikki Laki on asetettu oikeuden ja kohtuuden täh-
den, ja ei sakkorahan tähden. Silla sakkoraha on rangai-
stus, joka niiden ylitse käy, jotka Lain rikkowat; Mutta La-
ki tahdois ennen olla ritkomata kuin rikottuna, ja sois ennen
ettei yhtän sakkorahaa tarwittais.

20. longa päälle ei ole kirjoitettua Lakia, siinä pita
kohtullinen maan tapa Lakina pidcttaman, ja sen jalkentuo-
nuttaman.

21. Phdenkaldainen rikos, waati yhdcnkaldaista rangai-
stusta, ja sentähdcn ei pidä katsottaman jongun köyhydeu eli
rikkauden päälle, mutta niin yhtä kuin toisia rangaisiaman,
jos rikoret owat yhtälaiset.

22. Tuomarin pita siwiäsii puhuman niiden kansia jot-
ka tulewat Oikeuden eteen, muutoin hänestä on epäluulo,
ettei hän ole oikein tuomitsewa; ja sen luulon saapi se häne-
stä jota pahoin puhutcllan. Sillä ettei kukan tule Tuoma-
rin eteenittä waiten, että hän tuliö siellä torutllri eli pahoin
puhutellun, waan etsimääl» oikeuttansa Mutta jos asia niin-
päin lange, että jombikumbi riitaweljisia pitä nuhdcldaman
sanoilla,niin pita se sitten tapahtuman, kosia asia on tutkit-
tu, ja tuomio julistettu; ja ei ennen.

2z. Kosta Tuomari Oikcudesa isin, niin ei pidä hänen
kummankaan puolen päälle wihastuman, sillä wihaestä hällen,
ettei hän taida malttaa mikä oikeus asiasa on.

24. Tuomarin ei pidä oleman pikaisen tuomitsemaan,
ennen kuin han asian hywin tutkinut on; silla pikainen Tuo-
mio on harwoiu hywä ja oikia.

25. Ei mikään ple Tuomarille niin suuresti tarpcllinen,
kuin taidollisus, etta hän tietä kosta hänen pita oleman an-
garan, ja kosta hänen tule olla lcmbiän Laisa, silla kaikki
rangaistus pitä oleman paranunren, ja jos mahdollinen ylt

senkaldainen,ettei se estä hända, jota rangaisian, paranda-
rnasta itsians. Niinkuin tapahtu niiden kansia, jotka wara-
stanet owat; He asetetan kaakin etcen, korwat pois leikatan,
ja he ajetan ulos kyläsiä; Jos stnkaldaisct ihmiset karkaisitpois wieraille maille, kusa ei kukan heitä tunne, ja tahtoisit
sitten itsens parata, ja sinvollista elämäkerta wiettä; niin
heitä ei kostanustottais,ja on niin muodon se rangaistus hä-
nelle kuin rangaistu on esteeri, ja sen kautta ban lange epai-
lyreen, ja tule pakennnari kuill ennen: ja olis senrahden pa-
rembi ollut, etta hän kohta olis kadottanut hengcns. Niin
tapahtu myös huomin kansta, jotka kaakille asetetan, ja aje-?
tali ulos kyläsiä. että jos he ennen owat huorin tchnet yhs

F f 5 den



458
Tuomarin

den eli kahden kauHa, tulewat he sitten joka miehen aljuri,
kuin ei ole parammren, waan annetan senkaldaisien rangai-
stusten kautta nla pahemmari tulla, kuin enuen oldu on.
Sentahden pita Tuomarin ftnkaldaisija asioisa oleman taidol-lisen, ettei yhtä pahaa ottttais, ja tehdäis puolda pahemma-
ri; Silla Laki waati aina parannusta, ja parannuren pirase täytettämän. ,

26. Tuomarin ei pidä oleman pikaisen niin tuomitse-maan, että jollgun kunnia ja hywä mainio tule turmclluri,
ja scntähden tekcwät ne sangen taidottomasti,ja wiela paa-
liseri suuren wäarydcn, jotka saattawat jongun kunniallisenja mainiottoman miehen eli waimon, jo!sra hywä plihe on,
julkiseen pahaa»! huutoon ja mainioon, ja waariwat hanenuseus pui,d!nam,i7: '.:?llisella walalla, etta he sen kautta sai-sit sakkorahaa, ehra I. lla ei yhtän syytä siihen ole, josta heheitä soimawat. Senkaltaiset Tuomarit tekewät wasioin hei-
dän wirkans, ja mitä heille kasierly on. Silla Tuomarin
wirka 01l scnkaloaincll, etla hänen aina pita oleman nopiam-
bi auttamaan tuin sortamaan, suojeleman toisen kunniata ja
hywä mainiota, ja ei turmeleman; Jollei asia ole min julki-sen tullut perustusten ja todistusten kautta, ettei joku suojelus
auttaa taida. Ia sentahden on se yri kirottu asia,jonga Ju-
mala on suuresti rangaisewa, koska niin elsian sakkorahoja,
että kunniallisen ihmisen hywä mainio, arwo ja kunnia sen
kautta tule turmellun. Ia tainkaldaisia Ruokin Laki ei hy-
wäri lue, joka ei salli, että pikaisesti ujkotan sitä, tuin ko,ke
jongun arwoon, kunniaan ja hengeen, jollei kuuden m chen
todistusta siihen ole. Josta selkiästi hawaitau,ettei Laki tah-
do, että jokaista löyhää huntoa kuin ylösnostetan, pidä u-
stottaman; sentähden lykkä se asian niin mollen todistajan
päälle.

27. Se on julkinen waärys, ja taita paljon pahaa
matkan saattaa, kosta Tuomari yhden löyhän puhen elihuu-
don tähden, taita saatta eli waatia joitakuita walalla itsians
puhdistamaan, jos ei siihen muuta aihetta ole: Silla jonkun
wihamies taita pian saatta likteelle pahan sanoman tvlsen
päälle, wihan ja wainon tähden. Nahdän myös julkisesti ja
»'llmain edesä> kuinga usein monda wäaraa sanomaa tule lit-
keeile ja kaypi lawialda; Jos ne kohta malalle waadittaisiin,
jötkasenkaldaiseen huutoon tulewat,niin tapahtuis heille suu-
n wäarys: Pikemmin pidais sitä nuhdeldaman,joka sen sa-
nomau nostanut on, etta hän sen toden täyttäis.

28. Tuo!narin ei pidä kelviasti lasieman ketau laillisesti
ir-
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siänö puhdistamaan, jos ei pakkio vie, waan pikemmin etsi-
män muita walikappaleita sowittarens heira, joiden wäullä
riita on: Silla se on peljättäwä, etta kusa usein wannotan,
siellä myösusein waäria waloja tehdan, jota Tuomari»: pm
estämän, erinomaisesti tasa Nuotzin Waldakunnasa, knsa san-gen nopsat ollan wannomaan.

29. Jos paalle-kalldajan puolella ei ole yhtä», perustu-sta, eli todistusta, eli myös aihetta hallen tandeseens, s-ina
on wasiajan kieldo niin hywä tuin päällekandajan päättämi-
nen, ja ei pidä walalle waaditraman. Multa kossa päälle-
kandajan myötä on jokn perustus, todistus, clialye, eumyos
yri todistaja, silloin on hänen paättamisens parcmbi kuin n'a-
siajan kieldo, ja silloill saapi hän hanen walalle. loc, c< niln
ole, tapahtu wasiajalle wäarys, jos bän i^adi:a!l walalle,
silla hänen ci tnle kohta walalla >t;>nö pi,hdisiaa, waikla
hänelle jotakuta omatan, jollei paalle-kandajalla ole puolda
todistusta, jonga kalltta hän saapi hauel» walalle. Mu:ra lo-
sta päälle-kandajalla on täysi todisiuo ja perustus sub^n,kllin
hän wastajatle soima; min ei tule han walalle. Sillä ilmoinapcrnsnma ja rodisturia wastan, ei ketäll pidä pääsiectäinan
walalle,waan tuomittaman syypääri. Mutta siitä,km;, ya-
nelle soimalan puolilla todisturilla, taita hän walalla irseuspuhdistaa.

)O. Kosia paalle-kandajalla ci ole muuta perustusta ha-
uen kaipaureens, kuin että hän tahto wal?wist^..t n^l.nlauö,
hanelläns oikeuden olewan, senkaidaisen walan kalisti ei saahän wasiajata puhdistamaan it^ans n-alalla: Silla wala ei
pidä käymän walaa wastan, ci nwöo w^uan (nilukuin sula
nyt puhutan) oleman paälle-kaudajan puolella, waan sen
puolella joka wastaja on. Walan lansia pitä lvasiattaman,
za ei paallc-kannettaman; ja ei kukau mal^a rahaa tygöns
wannoa.

Zl. Jos joku tawoitetan niifä jlllmisa pal-a^oisa, elimuusa rasiaasa astasa, joka käy hengen, eli anemi jakunnian
päälle, ja ei ole senkaldaista perustusta, ena bän taitansidot-
taa asiahan, eikä myös itse woi walaNa !tsia',s puhdistaa,
silloin sano Lakikirja, että se tule labdentoisiakymmcttnl lau-
dasa istuwain miesten ala, jos de hanen wapaan sanowat/
olkon wapa, jos he hänen lanaMmoat, olkon langetettu.
Mutta walisia on asia niin pimiä, etta Laudasa istuwar sa?
nowat ei taitawans handä wapaari sano.' eikä langettaa, et-
tä asia niin muodon ei ole selkiämbi, in'n ciinengan. Waan
ei ole se oikein sanottu, silla jos e,< he rmda händä langettaa,

niin
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«nu on han kyllä wapari sanottu, ja pitä päästettämän, sil-lä se joka ei taida sidottaa asiahan, hanen pitä mapana ole-
man. Ia mikä oikeus se olio, että sitä kidutetais ja mai-
watais, jonga päälle asiata ci täyttää taita. Niilipitamyös
aina oldaman nopiambi auttaman kuin sortamalt. KaikefaOikeudenkäymisesa pita siis seit yhteisna ojennus-nuorana pi-
dettämän: että jos asiat niin pimiat omat, ettei totuutta y-
lösongiteldaa taita, niin pitä se päästettämän jonga päälle
kannettu on, ehkä hän miallinen vlis. Silla se on parembi
päästä sitä, joka wiallinen on, kuin kidutta ja waiwata sitä,
joka wiatoin on. Tuomarin ei.pidä keran waimamän,jos ei
hänellä ole julkisia perusturia ja todisiuria edesans: Jos hänsen ylitsen tcke, niin se on wäkiwalda ja määrys; joka eiole
hauelle menestywa.

32. Kosta micdan wäki täällä Ruotzin Waldakunnasa,
on saligen nopsa maloza tekemään, niin olis kohtullinen, et-
tä Tuomari kysyis milda malamlchilda jotka, toista pllhdista-
wan pitä, mingä perusturen päällä he taitamat wannoa toi-
sen kansia? ja joko he itse vwat läsnä ollet ja tietämät hä-
nen wiattomari, eli jos heillä muuta aihetta siihen on, jon-
ga päälle he wannoa taitawat, ja ei pidä Tuomarin millan
muoto oleman pikaisen salliman jongun tulla edes wmmo-
man, jos ei hän cnsisii ole tutkinut, jos hän on se mies,
joka malalle mahta päästettää.

zz. Jos wastajalla owat päättawäiset todisiurct eli to-
distajat hänen puolestans, joilla hän taita maahan kaataa
paalle-kandajan kaipanrcn,niill on wäärin,että wielähänen
eteens pannan puhdistus wala. Sillä hänen pitä todistajat
M todisiurens naulitseman hywarens, jos ne pcrustetul owat,
ja Tuomari ne taita hywari löytä. Mlttta kusa perusturct
ei ole täydelliset, niin waaditan hän walalle: Ellei joku taida
cdcswastata itsens perustusten ja todistusten kansia, niin pita
hänen edeswasiaman itstlls laillisella malalla..

Z4. Jotka puhdistus malan toisen edestä tekemät, hei-
dän tapansa on talla, eli muulla senkaldaisella tamalla wan-
noa: Niin totta mmua Jumala auttakon, kuin hänen wa-
lans on oikia ja ei mäara. Senkaldainen on yri määrällinen
:vala, ellei joku ennen sitä »aremmin tiedä asiata: Ia on
peljättäma, että monda määrää malaa tapahtu, joilla Ju-
mala sangen mihoitetan, jota Tuomarin estaman. Jon-
ga tähden puhdistus malamiehet pidais talla eli muulla sen-
laldaisella tawalla wanuoman: Niin totta minua Jumala
auttakon) etta niistä perusnmsia ja aiheista, kuin minä tieda«

näisä
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naisä asioisa, ja siitä kanssakäymisestä kuin minulla on ollut
tämän ihmisen kansia, usion mina halien walans vn oi-
kia ja ei wäarä. niin taidais puhdistus wan-
uoa oikein ja ci wäärm, ehkä hän jonga päälle kannettu on,
itse waarin wannonut olis; ja ltiin on parcmdi että Juma-
lan wihoitus tulis wahemmäri, siinä ctca yri on wääriu
wannonut, kuin että niin u«?ar wäärin wallnoisit. Kosta nyc
kuusi,eli karitoisiakymmendä,ilsiammat eli harwemmat hy-
wat ja ussotut miehet, owat wanltonet, että he ustowat hä-
nen, jota soimatan, olewan wiattoman, niin pitä Tuomarin
senkaldaisten hywäin miesicn uskon jallell tuomitseman häue^:
wapaari; ja niin lippu tuonuo hänen oman walans päällä,
)vka puhdistus walan teke, ja heidän ustons päällä jotka bä-
»nen kansians wannowat; I^l se pitä oleman Tuomarille täy-
si syy ja perustus tuomita händä wapaari. Ja kosia tain-
kaldainen wala waäräri täytetän, niill ci kengän tule roal«t
pattoiseri, waan ainoasians se joka asiahan wikapää oli, jos
ei sitä taita täytettä, että jokn kanpa-wulamiehyca on ynnä
hänen kansians tietänyt, että han wikapää oli, silloin owat
he, (jos niin löytän) walapattoiset, ja pitä rangaistun tu-
leman.

)5« Kaikki tuomiot pitä knnnitettäman ilmeisillä peru-
siurilla ja todistmilla; sillä Tuomarin ei pidä tuomitseman
muutoin kuin perustusten ja todistusten jälken. Koska päällc-
kandaja ei taida täyttä, niin on wastaja wapa; sillä päällc-
kandajalla pita oleman perusturet ja todisiuret hänenkandcnö
siwusa.Töistä ei pidä aina tuomittaman, niinkuin ne tehdyt ja
tapahtunet owat, waan pitä perän katsottaman,misä aie
woituresa ja ajaturesa ne tehdyt owat. Työstä pitä tuomit-
faman hänen ajaturens jälken, kuin sen tehnyt on, jos st;,
vn tapahtunut wapaalla ehdolla, taikka ei. Ia sentahden ei
aina taita sitä warkauteen sidottaa, joka toiselda jotakin salai-sesti poisotta, silla se taita tapahtua, että joku on ottanut
epähuomiosta, ja luullut sen olewan ömans, ja muuta sen^kaldaisia; eli kosia joku warasiaa elkiwallaisudesta, ja toinen
totisen köyhyden tähden. Ei saada kenengän päälle warkau-
den asiaa; jollei hän tietens ja tahdollans salaisesti ole toi-
selda hänen omaans ottanut. Niin myös on se kaikisa mm-sa asioisa,että enammin pitä katsottaman aikommen ja m'c-
len kuin itse työnpäälle.

36. Että usiasti tapahtu taalla Ruotzin Waldakunnas^kossa kaxi riitelewat ja toruwat kestenäns,'niin yri kutsu toi.
M
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sia warkaari, eli muun senkaldaisen, ja se jokaniin kutsutun
tule,haasta hänen Käräjaän eli Oikeuteen,ja sano etta häll
onsoimannut hänen wartaari eli muuri senkaldaiscri,ja tahto
hanen wahingoon, että hän scisois saman oikeuden, eli tulis
knnniatwmari : Silloin pitä Tuomarin taidollisen oleman, ja
tekemän evoiturcn patjan härjoussanan ja täyden soimun wa-
lillä;se on toista, wihasa ja pikaisudesa kutsua warkaari, ell
mmm senkaldaiscri, kuin etta wapaalla
tddolla pyytää Lailla sitoa hända siihen. Ia kosta se ci ole
yhdcnkaldainen rikos, niin ei pidä myös rangaistujen yhden-
kaldaiseli oleman. Ia pitä Tuomarin oikein tutkiman,jos se
ou häriouösana, eli ei, niinkuin Lakikirja siitä sisallans pita.

Z7> Tuomarin ei pidä salliman sopimattomia todisturia/
silla niisa usein wääräc walat tapahtua pyytäwät, waan tut-
kitan jos ci ne ole puolda pitäwäisct todistajat eli wihamie-
het, eli jos heillä on senkaldaiset todisturet ja tiedot, kuin o-
leman pitä, eli jos se on walapattoincn,eli kunniatoin, eli
jos hän on niin tuttu, että joku tiera hcnesta, jos hän u-
siottawa on, eli ci; kusa senkaldaiset wiat löytan, ei lueta
todistusta hywari. Ei inahda myös joku todista omasa asia-sans, ettei niin ole, että hän todista itsians wastan, silla
silloin se on tunnusicttn asia.

IB< Sen Nllmusinren jalken, johonga joku on tullut
kiduttruri ja waiwaturi, ei pidä ketän tuomittaman, silla
scnkaldalsct tunnusiuret pyytäwat olla waarät, ja tapahtu
usein, etta mt»ni tunnusta sitä, kllin ei ole tosi, eli tapah-
tunut, sen kiduturen tähden jonga hän kärsi, jos ei niin ta-
vahdu, että senkaldaiscsia tunnusturesta löytäune perusturet,
joiden jällen kyllä mahta tuomittaa. Ia tarwitall siihen suu-
ri toimellisuus,kuinga kiduturen ja waiwamisen kalcha olda-.
inan pitä,ettei wiatoinda kiduteta ja waiwata /jase on jul-
kinen wakiwalda, kuin niillä kidutns-penkcillä ja muilla scn-
kaldaisilla kiduturilla tapahtu; ja parembi olis ne poisjättä,
kosta niiden kautta usiasti tapahtu waärys: Niin ei pidä sen
tapahtuman muulloin kuin julmain pahategoiu a>'oisa ja ra-
staisa rikorisa, ja sentähdcn tekewät usiat Foudit waärin,
jotka niin toimettomasi! waatiwat niitä, kuin he kiinniott^net
owat, tunnustureen, ja kohta sen tunnusturen jälkeu, jos se
on wäära taikka oiria, andawat rangaisturen käydä heidän
ylitsens taikka ruumin eli rahan puolesta, ja edesandawat,
että häll tunnusti työns,ehkä hän sitten kielda,kosta ei hän-
da waiwata. Kusa senkaldaista tapahtu, niin tapahtu se e?
lnmmittäin rahan tähden, ja on julkimn wakiwalda ja wäa-
rys, jotaHerrain ei pidais salliman, JY-
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Zy. Moni ajattele myös niin, kosta jongun luomi» ta-
kaisin ajctan, etta se olio hallen kulmiansa rasitureri, ja sii-
tä tule usein, etta moni sano tahtowans cdeswa>rata kunnia-

kosta he tuomiotans edeswastawat, mutta senkaldHinen
puhe tule ymmartämattömydesia. Kosia uri Tuomari tuo-
mitse parhan ymmarryreno jällen, ja midm perusiusien kuin
hänelle edestuodan, niin on han paitl syytä. Jos asia sit-
tcu tule toisen eteen, jolla enämbi ynnllärrystä on, ja pa-
remmat rodisturet edeslulewat, ja sitte tule toisin tuomitun,
scnmahta hän kyllä woida karsia, eikä ole se hänelle häpiari.
Mulm jos hawaittaa taitan, et!a hän lahjain ja andilnitten,
puolen-pidon eli ysiäroyden täydrl», on julistanut wäaran tuo-
mion, niin on hän sillä wahaN tunniata irsellens tuomittanut.
Jos joku cpaildäwä asia cdestule, josta ci ole kirjoitettu
Maan eli Kaupungin Laisa, eikä ole maan tawalijsutta,^ott-
ga jalken taitaisin tuomita; niil» pitä etsittämän toimellisien
miesten neuwoo, ja suomittaman parhan ynnnanylen ja tun-
non jalken, etta ana ratkaisuin tulis; sillä sira waati Tuo-
marin wirka, että hänen pila riidat ratkaiseman.

40. Jos asia on pimiä, niin pita pikemmin amctta-
nian iita, jonga päälle kanncMl on, kuin päaile-kandajata:
Sen pita, hyödytyren saaman joka waaran ulosseiso, sen pi-
tä myös waaran ulosseisoman,jolla hyödytys on.

41. Kaikisa asioisa pita Tuomarin cnsisn tietämän,mi-
kä nimi asialle pita annettaman, jos se on Kuningan walan
rikos, warkaus, haawoittamincn, aikommella eli tapaturma-
sta,eli miri hywan se pita luettaman kuin tehty on,ja sit-
ten pita tuomittaman asian-haarain jälkcn.

42. Se waändcle Lain, joka ei pysy sen ymmarryresa,
joka Lain teki, ja tämä on neuwonandaitten walaa wasian,
ettei Lakia pidä wäänneldamän. Ei taida joku anda toisellesuurembata oikeutta kuin hänellä itsellä on, ja niin muodon
ei taida lapsilla olla suurembata oikentta perindöön,kuin wan-
hemmilla; eikä taida joku toiselle andaa suurembata täyswal-
daa, kuin itse hänellä on.

43. Ia tämä olkon nyt sanottu Tuomarille jorikuri o-
zenuureri, ja se on kyllä tofi, että koffa tätä ojennus-nnoraH
seuratan, niinkuin oikeutta myöden tehdä tule, niin tulewat
kyllä sakkorahat wähemman, mutta Jumalan wihoitus tulemyös sitä wahemmäri, ja oikeus ja kohtuus yhteisen Kansaaseasa sitä suuremman,ja senpäällämakaa enämmän woimaa,

Waara sakko, rväfträ rvoitto sok^ >Herrftn kulusius:
Gikens ja «kaiy woima -Herran nimen ylistys»
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