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21. Luku.
Zhttisestä maa- ja tie-rauhasta.

I, §'
sHkos joku heittää ltzens ryöwämään, maalla eli

wcdellä, maalla caikka Kaupungisa, joko hänryöwä wähän eli paljon; nun pila häneldä ja kai-
kilda niildä, jotka hänen kcmtzans samasa tahdo-sa ja työsa olit, oikia käsi ja pää poislyötäman
ja he teilatcaman. Jos he jongun päälle karka-
wat, ja ei woi pahaa tahtoans täyttä; olkot kui-
tengin hengens rikkoneet.

2.§< Jos joku teke petollisia walkeita, eli ylös-
pane muita merkkiä eli merimiinoja, sillä exyttä-
xensä purjehtiwaisia, jaanda tilahaaririkkoon; ran-
gaistakon kahdellaneljattäkymmenella parilla raippa-
wihoja, waikka ei mitään wahingota tapahdu.
Sama laki olkon siitä joka samankaldaisesta aiko«
muxesta poisrepi, eli ylösotta osottajat eli meri-
wiitat meren kareilda eli rannoilda, eli täyttä ja
tukki oikiar purje- ja wenhenlwäylat, järwisä eli
wirroisa; laittakon myös kaikki endiseen tilaans
jällens. Jos wahingota ja haaririkkoa tapahtu;
lyöcäkön hänen kaulans poikki ja hän teilattako»,
ja wahingo maxmakon hänen kalustansa. Jos jo-
ku laiminlyö ylöspitäa johto-walkeira ja niitä wi-
rittä oikialla ajalla, wetäkön sata talaria sakkoa
ja palkitkon wahingon. Jos se tapahtu aikomuxe-
sta; rangaistakon niinkuin ennen tasa §. sanottu on.

3- §- Jos joku teke wäkiwaldaaniille, jotka haa-
xirikon kärsineet owat, ja kuoletla jongun; se lyö-
takön murstari, ja pandakon sitte teilin ja pyörän
päälle, olkon myös rikkonut kaiken irtaimen ka-
lunsa. Jos joku niitä haawoitta, ja pahoin run-
dele; otettakon pois hengeldä/ ja hänen irtaimestaka-
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kalustans ottakon Kuningas puolen )a asian-omai<nen toisen puolen.

4.h.Joka sytyttä tulen randaanduneeften elimaal-
le ajettuun aluxeen, joja wakee eli kalua sisälläon; olkon seka hengens että irtaimen kaluns rik,
konut, janautitkon asianomainen ensin täyden wa-
hingons palkkion hänen waldoimesta ja kiindiasta
kamarastansa. Jos joku ryöwa jotakin randaandu^
neesta, eli maalle ajetusta alueesta, enamman eli
wahemman, niin kauwan kuin alus-wäki läsnä
on, eli kalua korjata tahto; niin teilattako», ja
wahingo palkittakon, kuin sanottu on. Sama la-
ki olkon niistä, jotka nemvolla eli työllä auttaneet
owat. Warkaudesta randaan istuneesta aluxesta,
eroiteean siinä 42. Lugusa.

5. §. Joka ryöwa tulipaloja, wsdenhadäsä, eli
kuja wihollinen ahdista, eli kuja jotakin, muun
waaran edestä korjattu ja autettu on, eli ruton ja
liikkuwaisen taudin aikana, wahän eli paljon; hän
on rikkonut oikian kätens, hengens ja waldoimen
kalunsa. Warkaudesta näisä tiloisa, saätetän siinä
42. Lugusa.

6. §. "Jos joku wäijy toista, kuja ikänans se
"olis, tehdarens hänelle wahingota hengen eli ja-
"senen puolesta, ja haawoitta hänen, eli lyö häs
"nelle mustaneman eli werinaarman; niin hän on
"Kumngan walan rikkonut. Jos hän teke jongun
"luvun wakiwaldaisen työn hänelle eli hänen ka-
"lullens; tehkön sakkoa rauhan rikoxesta ja tego?
"stans karikertaisesti, ja maxakon wahingon".

7. §- Jos joku karka toisen päälle yhteisellä tiel-
lä eli kadulla, lyömisellä ja hosumisella, eli hakkaa
ja rikkimunaa matkamiehen ajokalm; tehkön sak-
koa neljäkymmenda talaria rauhan rikoresta ja tap-
peluxesta lain jälken; maxakon myös wahingon,

8. §.
-
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8. §^ lös^ökllporap. ja luihka,
sta, yhteisillä tc^ä, kieuilla ja kujilla, cli jollekul-
le sanoilla cli muulia tawalla, ranhactomuua tcke;
wetäkön sakkoa wiisi talaria, puolen edesandajalle
ja toisen puolen waiwaisille, ehkei yhtän wäkiwai-
daisutta ja wahingom tapahtunut ole.

9. §. Joka purkaa, cli turmelee yhteisiä sildo-
ja, kukista penikulman pahatta, cli penikulman ki-
weja, cli muita johdacuxia, sli tekoja, jotka yhtei-
sen hywäxi, clikaunistuxexi, ylöspandut owat; ma-
xakon sakkoa neljäkymmenva talaria ja wahingon
jällens.

22. Luku.
tVaimowäen-rauhasta.

I'§.

"^os joku wäkisin otta waimo>ihmiscn, ja was
"stoin hänen tahtoans täyttä pal>an himons,

"ja laillisesti siihen sidotan; olkon hän hengeens
"paitzi, ja waimo syytöin. Ei mahda myös yxikän
"waimo ihmiselle sitä soimata, neljänkymmenen ta-
alarin sakon haastolla. Jos ei hän woi pahaa
"tahtoans täyttä; tehköön kuitengm sakkoa wäki-
"wallasta sata talaria. Jos hän siinä tapetaan;
"maackon kostamata. Jos joku pitä lihallista ses
"kannusta hourun waimoihmisen kantza, eli sen,
"joka ei ole täyttänyt kahtatoistakymmenda ajastai-
"ka; olkon sama laki".

2. §. Jos waimo-ihminen on wakisin maattu,
ja hän ei kohta sitä tiettäwäxi tee, eikä kanna sen
päälle lähimmaistsä Kihlakunnan Käräjäsä, eli yh»
den kuukauden sisällä Oikeuden edesa Kaupungisa;
niin älkön hänellä sitten olko waldaa, wakiwallan
ylitze walitta, jos si hän laillista estettä osota.

3. §>

18^Raari. 21. 22. Luku.
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3- §- Jokainen kuin wäkisin ocia ia poiswie

roisen miehen waimon eli morsiamen, wastoin hänen
tahtoans; olkon hengens rikkonut, waikka hän ei
vlis händä maannut. Jos makaminen siihen tygö
tule; olkon myös rikkonut kaiken irtaimen kaluns.

4. §. Jos joku poiswie wakism lihlamattoman
piian eli lestiwaimon; olkon rikkonut waldoimen
kalunsa, ja rangaistakon wiela päälliseri yhden kuu-
kauden wangiudella, wedella ja leimalla. Jos hänsen makaa, wastoin hänen tahtoans; olkon hen-gens ja irtaimen kaluns rikkonut, kuin sanottu on.

5. §- Joka haukmtele eli poiswie waimon mie-
heldans, eli tyttären isans eli äitins tyköä, taik-
ka niiden tyköä, jocka heidän siasans owat; wetä-
kön sakkoa sata talaria, eli enämmän, eli karsikonruumillans, sen jälken kuin rikos on.

6. §. Siitä kalusta kuin kaikija naisa tiloisa
rikotan; ottakon Kuningas puolen, ja sen toisen
puolen asianomainen.

7- §. Jos joku tappa sen waimon, kuin hän
tiera raffasna olewan; sildä otmakon oikia kasi ja
hengi pois. Jos hän lyö hända niin että sikiä sii-
tä hukkandu; tehkön täyden miehen kenqen sakon.
Jos ei hän siitä tietänyt, että hän silloin raffasnaoli, kuin hän handä löi; lisättäkin hänen haawa
sakkons wiidelläkymmenella talarilla.

23. Luku.
Niiden rangaistuxefta, jorka Runingan tvålan

ntkowar.
1. §.

jokainen kuin Kuningan walan rikko, mies eli
waimo, Kaupungisa taikka maalla, wetäkön

satkoa sara talaria, ja olkon kunniatoin. Jos sii-
nä tapahtu tappo eli ryöwps; olkon oikian kätcns

ja
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ja hengens rikkonut. Jos joku toisen erän rikko
Kuningan malan; tehkön sakkoa kaxi sata talaria.
Joka ei moi sakkoa maxaa, rangaistakon sen jäl-
ken, kuin Rangaistus Kaaresa sanotan. Jos st kuin
Kuningan walan rikko, tule samasa työsä tavetu-
xi, l>aawoitetuxi, eli lyödyxi; niin olkon mitätöin,
kaikki se kuin hän saa.

24. Luku.
Muusta taposta.

s?os mies eli waimo tappa jongun tahdollans,
<^) ja ilman oikiata hengen hätää; andakon hen-
gen hengestä, ia atkön siinä amcako sowindo, eikä
asian-omaisen esirukous.

2. §. Jokainen kuin kaffe toista tappamaan,
siisokon saman rangaistuxen, kuin hän itze olis ta-
pon cehnyt; occttakon myös sen hengi, joka tappoi.

3- §. Jos joku anda itzens palkattaa toista tap-
pamaan; lyötäkönpää pois ja teilattakon niinhy-
win se kuin tappoi, kuin myös se, joka palkkais.

4. §. Jos joku woitetan andanexi neuwoa tap-
poon, ja se sen kautta on tapahtunut; eli että hän
on kiinni pidellyt sitä tapettua ja awullinen ollut:
taikka osottanuc tappajalle paikkaa ja tilaa tappa-
xens: lainannut siihen miekkaa eli muuta asetta:
eli toimittanut jongun sinne, kusa hän tiesi senkal-
daifen waaran hänen edesans seisoman; niin pica
sekä hänen että tappajan, hengeldä pois-otettaman.

5. §. Jos usiammat äkki^riidas omat kandanet
kättä sen kuolleen päälle, ja siitä hakkauxesta, pi-
stosta eli lyömästä, kuin hänen paalläns löytän,
taitan selkiasti koetella,, kuka heistä kuoleman>haa>
wan andanut on; niin otettakon häneldä hengi,
ja ne muut tehkötkukin kohdastans, täyden eli puo^

len
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len miehenchengen sakon, sen )älken kuin asian-haa-
rat owcu.

6. §. Jos he kaikki owat yhtäläisesti hosunet
eli lyöneet sitä kuolutta; niin picä niildä kaikilda
hengi otettaman.

7. §. Jokainen kuin wiha
-

mielestä syöxe eli
heittä toisen winaan eli jarween; taikka katon
paäldä/ rakennuxelda eli muulda korkeudelda alas-
lykka, niin että hän siitä saa kuoleman; andakon
hengen hengestä.

8. §. Jos joku ilman pakkoa, wihastauloswe?
ta weitzen eli miekan, taikka wiritta pyssyn, eli
nosta muuta asma toista kohden: pistää, hakkaa,
lyö eli ambu hända kohden, ja se osandu toiseenniin, että hän siira saa kuoleman; käykön siitä,niin-
kuin muustakin mieli

-
taposta. Jos ei wahingota

tapahdu; wetäkön kuuengin sakkoa kaxikymmen-
da talaria, kahteen osaan, Kuningalle ja Kihla-kunnalle, eli Kaupungille.

9. §. Jos joku lyötoista kiwellä, kangilla, puul-
la, seipäällä, saumalla, kädellä, eli muulla^ niin
että hän siitä kuole: eli tarttu toisen kurkkuun eli
kaulaliinaan,niin ettähän kuristuu;andakon hen-
gen hengestä.

10. §. Jos kari tomentoisens tappawat akki-
riidasta: eli jos he heittäwät toinemoisens wirtaan
eli järween, alas rakennuxelda, karon pääldä, eli
mualda, ja he molemmin siitä kuolewat; maatkor
mitättömänä, ja haudauakot heidän ruumins eri-
paikkaan Kirkko-tarhasa.

11. §. Ulosmanamisesta kamppaus-tappeluxeen,
ja taposta kuin siinä tapahtu, on erittäin säätty.

25. Lv-
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25. Luku.
Jos tappaja cli pahanrekiä capetan, kosia hän-

dä titnni^olra tahdoin.
l. §.

slos tappaja eli muu pahantekia asetta itzens wa-
stuxem sitä wastan, joka handä kiinni^otta ja

wangim rahw, eli karkamiststa estää, ja silloin ta-.
peruxi tule; maackon mitätölnna.

2. §. Jos tappaja f elj se kuin hengens rikkonut
on, muulla rawa?ia, ja ilman wastustawaista kat-
ta tapetcm; niin lehdan hänen edcstäns sakkoa, sa-
ta talar-a Kuningaalle, ja sata ralaria Kihlakun-
nalle eli Kallpungille.

26. Luku.
Kumga tappaja picä rangaistaman, tosta hän

pakoon ja wapaille jalwoille pääsny: on,
eli syirä siihen on, ertä hän henZenspirää mahra.

l. §.
sAos tappaja karkaa ja tule wapaalle jalalle;

niin tmkikon Tuomari kuitengin taposta tuo-
reen wön päällä. Jos ei tappaja etzi Kuningaaw
ranhackirjaa, yön ja wuoden sisällä: eli jos ha«saa rauhan, ja ei tule edes estecöinnä sen ajan si?
sälle, kuin hänelle rauha-kirjasa eteen pandu on^
niin momittakon raubcmomari ylitze koko Walda^
kunnan, ja kaikkein sen alla olewaisten Maakun-
dain: ja maxettakon hänen kamarastansa täysi
miehen hengen sakko, kolmesata talaria.

2. §. Jos hän tule edesKuningan rauhackirjatt
päälle, ja kuole, sitte kuin hän asiaan langetettu'
vn, ja ennen kuinHänen paiwäns ulkona on; nmt
maxetaan hänen kalustansaHysimiehenchengen sakko.N 3. §.
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3. §. Jos Kuningas, eli hänen Tuomionshaldia
koeceele tappajan lyön olewan senkaldaisen, että
hän mahta sowittaa asianlomaisen, ja hengens pi-
ta; niin maxakon sakkoa sata talaria Kuningalle,
ja sata talaria Kihlakunnalle eli Kaupungille, ja
asian-omainell naucitkon sen kuin hänelle luwanu
on. Jos tappaja kuole ennen kuin han asian-omai-sen sowittanm on, niin mareuakon hanent awa-
rastansa täysi mieben hengen sakko.

4. §. Jos jongun päälle niin käydän, ettei hän
taida hengeens pelasta, ellei hän tapa sitä joka
hända hengen puolesta ahdista ja ban taita sen-
kaldaisen hätätilan wahwoilla perusturilla osottaa;
niin olkon kaikesta rangaistuxcfta wapa, ja se jon-
ga han tapoi, maatkon mitätöinnä.

27. Luku.
Sa larapost a.

s^os mies eli waimo löytäanmaalla tapettuna, ja
ei joku tule tappoon laillisesti sidomxi, yön ja

wuoden sisällä, eli syystä siitä epäluulon ala; min
pitä kihlakunnan manttalin jälken maxaman sakkoasen salatapon edestä sata talaria: Ottakon Kunin-
gas puolen, ja toisen puolen asian-omamen.

28. Luku.
Taposta joka tapahtu tatzomattomudesta,

ilman aikomusta rappaa.
l. §.

<^os joku lngunpltämättömydestä pane ladatun ja
«^) wiritetyn pyssyn, eli muuta stnkaldaista pois
tyköans, josta lapset eli muut wähälla tauawat
wahingvn saada, eli laukase ladatun pyhyn koette-
lemata siinä kuin wäkee edesä on; eli ambu maa-

liin



liin seinään, eli mualle, elikkä elawica ja lil:su)a
kohden, siinä pajkasa kuin hän tietä talla ja ^
ta, että cawa!lincn on, ihmisten siellä käyvä ja
olla: eli heittä siinä, eli puoona huomsta ja ra>
kennuresta hirren, kiwen, kangin, eli muuta, ja
ei edeltäpäin waroita niitä, jotka alla owcu; eli
heittä jotakln pysty-aidan eli katon ylitze, toisen kar-
tanolle ja rontille, eli yhteiselle kadulle ja perustu-
xelle, akkunasta ja räppänästä, eli ullakosta, josta
wahingo capahtua taita; jos joku osandu edesä o-
lemaan, ja saa siitä kuoleman; niin wedetan, M-
sä ja senkaldaisisa asioisa, miehen

-
hengen koko eli

puoli sakko; niinkuin rikos on.
2. §. Jos joku snsaä, eli lyö toista, wihaisesta

mielestä, eli vlönkatzcsta, kävellä taikka muulla,
niin että hän siicä maahan lange, ja loukka itzenskiween, seinään, eli muuriin, että hän siitä saakuoleman; wetakön täyoen miehen hengen sakon.

3. §. Jos joku tahto walttää toisen hakkausta,
lyömistä eli häristöstä, ja siinä samasa maahan
lange, ja loukka itzens kuoliaxi; marakon st, joka
siihen syypää oli, puolen miehen hengen sakon. Josse tapahsu muurin, rakeunuren, eli muun korkeu-
den päällä, josa waara suurembi on; wetaköntäy-
den mies-w<ihingon sakon.

4- §- Jos joku pakotta toisen ulos senkaldai-seen paikkaan, eli työhön,taikka myös semmoisel-
la ajalla, että hengen waara'siitä on, ja hän saasen kautta kuoleman; olkon sama laki.

5. §. Joka lugunpitämättömästi, leikisä eliki-
sauxisa, on syy toisen kuolemaan; maxakon sakkoa
niinkuin rikos on, täyden eli puolen miehen hew
gen sakon. Jos se kuollut on ihe kansia syy ollut
kuolemaans; niin olkon sakko wahembi; lota T«o->
Mari koetella

mahta. N 2 6. §,
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6. §. Kosta epäillys on, jos ft kuollut taudi-

sta eli toisen kätten kautta kuoleman saanut on;
niin cmdakon Tuomari, eli Kuningan Kastynhal-
dia sen kuolleen ruumin katzeldaa, ennen kuin sthaudacuxi tule.

29. Luku.
Taposta ja mies-wahingosia, joka enämmän tapahs

ru raparurmasta, kuin rolzm s^yn tamra.
1. §.

l^os niin taidais tapahtua, että se, joka oikiasg
«5) hengen hätätilasa itzens warjclla tahto, elipyy-
tä stta kiinni otta, joka laillisesti wangittaman pi-
tä, lyö, eli ambu hända kohden, eli niitä iolka
hända warjella tahtowat, ja toinen tule erheeys-
lyömiseen, ia saa siitä kuoleman: Jos st koetellan
tapahtunen hänen tahtoans jaaikomustans wastan;
tchkön silloin tapaturman sakkoa asian '. omaiselle
karikymmenda talaria. Ei pioä usiambi kuin yxi
lyöma eli amduminen tapaturmari luettaman: Jos
usiambi haawa, yhdestä ambunusista eli lyömisestä
tule, olkon myös se tapaturma.

2. §. Jos pyssyllä eli louhella ammutaan maa-
liin, taikka eläwia eli linduja kohden, siinä paika-sa, josa st turvallisesti tapahtua mahta, ja kusa ei
taittu ajatella ihmisiä edesa olewan; eli jos senkat-
daiseen paikkaan heitetän kiwi, tango, eli mitä hy-
wäns se olis, ja ?oku siitä saa kuoleman: Jos sil-
loin laitaan koetella, että tappo tapaturmasta, il-
man hauen aikomustans ja tahtoans on tapahtu-
nut; tchkön hän sakkoa kaxikymmenda talaria, a-
sian-omaiselle yxinans. Sama laki olkon siitä joka
ambu eli heittä, ja st ensin sattu maahan, kiween,
huonesten, hirteen eli muuhun, ja sittenpoukahtaa
fiua, niin että toinen sen kautta saa kuoleman.

3-§.
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3. §- Jos toisen miehen huone, tacto, cli ,<l-

na, eli takka kaaiu, ja lyö jongunkuoliaxi; olkon
tapa:urn:an sakko karikymmenda talaria, astan^oe
maiselle yxinäns. Sama laki olkon, jos joku saa
kuoleman toisen miehen kelwotton.asta sillasta, eli
puto toisen miehen kaiwoon, joka E peitetty eli ylit-
serakettu ole: cli jos joku anda wuorolle kelwono-
manaluxen: Jos hän ennen waroiteml on; cehköllpuolen mies>wahingon sakon.

4. §. Jos joku pane jannua elawain eteen mer-saan eli mualls/ keihallä, wiwulla, kuopalla, eli
paulalla; niin pita hänen sen andaman kuulutta
Sunnundaina, ennen kuin hän sen teke, ja tima-
waxi tehdä, kusa ne oleman pita. Jos hän sen
laiminlyö, ja joku ihminen siitä saa kuoleman; teh-kön puolen miehen hengen sakkoa. Jos niin on kuu-
lutettu, eli tapahm senkaldainen onnettomus tontin
ja kartanon sisällä, josa ei toisen oikia kulkutie ole;
olkon tapaturman sakko.

5. §. Jos rastas waimo tapetan tapaturmasta;
niin enäcän tapaturman sakko kymmenellä talarilla.

6. §. Jokainen kuin lukkimattomaan huoneseeit
jättä ladatun pyssyn, niin enä lapset eli muut ih-miset ymmartamättömydesta taitamat silla wahm>
goca tehdä; wetäkön sakkoa kymmenen talaria, ehkei phtän wahingota siitä tapahtunut ole.

30. Luku.
Jos lapsia eli palkollista tapeeaan

tapamrlnaiftfti.
1. §.

f^os isä, eli äiti tappa lapseus tapaturmasta, jo>
<^) sa kuitengin suuri huonmattoinns on; niincey-
takön puoli unehen>hengen sakko, ja kapkön perin-
non kanpa, niinkuin Perindö Kaaresa eroicslan.

N 3 3. §,
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2. §. Jos äiti makaa lapsens kuoliaxi; tuckikon

Tuomari siitä kohta jos se kaupungisa on mpah-
tunut: Maalla tuckittakonPapilda japitäjän wan-
hemmilda, pitäjän tuwasa, josa Kruunun Foudieli Nimitysmies pita läsnä oleman. Jos se löy-
täan tapaturmasta tapahtunexi, niin pita äiti wa-
roitettaman, ja olkon sakosta wapa. Jos se koe-
teltan toisin tapahtunen; niin lykättäkön asia Tuo-
marin tygö. Jos imittäja pane wiereens wuoteel-
le lapsukaisen; tehkön sakkoa wiisi talaria, ehkä
lapsi ei saa siitä wahingora. Jos lapsi tule sii-
tä tukahutetuxi,eli jos se saa kuoleman muusta hä-
nen huolimattomuudestans; rangaistakon witzoilla,
eli karsikon wangiuua wedella ja leiwälla; niinkuin
rikos on.

3- §- Jos isä eli äiti kuritta lastans niin ko-
wasti, että se siitä saa kuoleman; tehkön täyden
eli puolen miehen hengen sakon sen jalken, kuin
asia on.

4. §. Jos isandä eli emandä teke sen palkolli-
sellens; kaykön siitä, niinkuin muusta taposta jo-
kaitzesa tilasa erittäin on sanottu.

31. Luku.
Taposta ja muusta pahacegosca tuin lapsi-

ikäiseldä tapahru.
i. §.

lapsi
-

ikäinen, joka on wanhembi seitzendä<^) ajastaika, ja nuorembi wiittätoistakymmenda
wuocta, tappa toisen tahdollans; niin maxetanha-
nen tawarastansa sakkoa kolmekymmendä talaria.
Jos ei hän woi sakkoa tehdä; kurirettakon witzoil-
la kotona huonesa, eli Käräjä huonen taikkaRaa-
stuwan owen wieräsä; sen jälken kuin paha sisu,
eli ikä on. Jos hän kohta täyttä wiisttoistakym-

mew
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menoa Nuotta, ja koetellaan hänen paha sisuns ja
kiukkuns suurembi olewan, kuin hänen ikans suh-
ten wasta; niin rangaistakon hän, kuin cäystnkäi^
N'.'n mies. Jos ei tappo tapahdu tahdosta, kuiten-
gin suuresta wiasta; niin piestäkö» isalda eli äitildä,
eli jos einiitä ole, lahimmaisildä sukulaisilda; japi-
ta siinä jongun Maan- eli Kaupungin>palweljoista
läsnä oleman.

32. Luku.
Taposta joka capahtu hourulda.

i. §.
l^os houru tappa jongun; niin cehkön sakkoa ne,

jotka hända wartioitzeman piti/ kaxikymmendä
talaria, asian-omaiselle yxinäns.

33. Luku.
Jos pahanelkinen eläin, eli koira, tuotetta

miehen eli rvmmon.
I. §.

s^os pahanelkinen eläin eli koira kuoletta jongun
ihmisen, ja isändä ei tietänyt, eläimen eli koi-

ran pahanelkisen olewan, andakon ulos sen wahin-
gollisen elawan kuoletettaa, ja sowittakon asiawo-
maistn. Jos joku sildä haawoitetaan; niin maxa-
kon sen isändä parandajan palkan, fa olkon sillä
syytöin. Jos se taitan koeteldaa, että hän tiest sen
pahanelkisen oleman; marakon puolen miehen hen-
gen sakon, jos joku siitä kuole. Jos se jongun
haawoitta; wetäkön sakkoa kymmenen talaria huo>
limattomuden tähden, ja puolen haawain sakkoa.
Jos joku saa siitä wirhen; andakon siinä siwusa
wirhen sakon, asiawomaiselle yxinäns. Jos hän
kielda tietanens, ftn ollen pahanelkisen eläimen, eli
koiran, ja siihen löytän puolet perustuxn; warjet-

N 4 kon
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kon itzens walailans, ell wetäkön sakkoa kuin sa-
nottu on. Jos ban laillisesti cygösanota;- sitäeläin-
da eli koiraa kuolettamaan, ja ei sitä tee, ja ta-
pahm sitten wahingo miehelle eli waimolle, hengen
puolesta; maxakon täyden mies^wahingon sakon:
Haawain edestä, joista ei kuolemaca tule, tehtakön
täysi haawain sakko.

2. §. Jos joku hututtaa koiran ihmisten pääl-
le, eli pakotra tuimuoesta, hewoista, härkää, eli
muuta eläindä jongun päälle, sillä saattaxens hä-
nelle wahinaom, rangaistakon niinkuin hän sen itze
omalla kadellans tehnyt olis, joko se on tappo eli
haawa.

3 §. Jos joku kotona elättää karhua, sutta,
eli muna metzän-elawia, ja ei niitä hywin sisälle-
salpa, eli kiinnitä, ja joku ihminen niildä tule
kuoletecuxi; maxakon täyden elipuolen miehen hengen
sakon; niinkuin huolimattomus on. Haawain ede-
stä tehkön täyden eli puokn haawain sakon. Kuo-
luettakon myös se elawä kohdastans.

34. Luku.
Jos joku haawoitta toisen kaftvon eli taulan;

eli haktft poikki jäsenen,eli lyöulos
hambaira.

1. §.
t^tos joku hakka toista kaswoon, ett kaulaan; eli«^) lyö pois eli turmele nenän, korwan, käden,
kasiwarren, eli jataan: elikkä lyö ulos silmän,
niin etta han fiita wirhen saa; min tehkön wirhessakkoa wiisikymmendä talaria, ja haawomamise-
sta kolmekymmslwa talaria. Jos usiammat jäses
net, kvm yri, mlewat poislyödyri eli mrmelluxi;
maxakon jokaitzen edestä stkä wirhc- etta haawa-
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sakon, kuin sanottu on. Wirhe
-

sakon nautitkon
asianomainen yrinaus, sa haawa>sakot kaykönkol-
mijakoon: ne pitä wiimeiseri ulosotettaman.

2. §. Jos joku lyö toiselda pois peukalosormen,
jalan erupuolen nilkasta, cli kandapaan; wetäkön
sakkoa kolmekymmendä talaria wirhesta ja karikym-
menda talaria haawoittamiststa. Joka lyö etusor-
men poikki; tchkön sakkoa kaxikymmendä talaria
wirhcsta, ja wiisitoistakymmenda talaria haawoitta-
wisesta. lokaitzm niiden muidm sonnein edestä; tch-
kön wirhe

-
sakkoa wiisitoistakymmenda talaria, ja

haawan sakkoa kymmenen talaria. Warwas jalasa,
olkon haawoittamiststa casa arwiosa sormen kantzakädesa; ja puolda wähembi wirhen sakosa.

3. §. Jos joku lyö toista niin, että luu särje'
tan, eli eriä, paasä, kasiwarresa, reidesa eli saä-resä, ja poishakkaus siinä ei tapahdu: eli jos jo-
ku pistä jongun ruumin eli jäsenen läpitze; tchkön
sakkoa kaxikymmendä talaria. Jos siihen tule wir-
he; wetäkön sakkoa puolen pois-hakkausta wastan.

4- §. Jos hambaita uloslyödän; niin tehkön jo-»
kmtzen edestä wirhe-sakkoa kuusi talaria, ja haawa<sakkoa kuusi talaria.

5- §. Jos joku lyö toista kohden, ja tahto wa-
hingota tehdä: jos toinen seiso edeA, ja saa haa-
wan eli pois- hakkauxen; niin wetäkön kuitengm
sakkoa jokaitzesta, kuin ennen sanottu on.

35. Luku.
lliha-haawoista, lyömästä,korwapuusteiftK ZH

tutistl»xesta.
1. §.

l?os ioku tule h«awoit«uxi, eli pistelyfl kHs<w«>
l«n< «li mualle luilmiften, josa pois»

<^) r«it«N/ N 5 haL»
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hakkaus eli luun eroicus ci tapaydu; mm olkon
kymmenen calaria sakkoa joka haawasta.

2. § Joka teke wähemmät haawat, lyö toisensiniseri eli werisexi; wetäkön sakkoa joka luustane-masta ja werinaarmasta kaxi talaria.
3> §. Jos joku lyö toiselle korwapuustin, ja et

näy haitta ihosa; tehkön sakkoa kuusi markkaa.
4- §. Jos joku wetä toista hiurista eli parra-

sta, nyhki, lykki eli tuuppi hända, ja ei näy hait-
ta ihosa; olko» sama sakko.

5. §. Jos miehet tulewac yhteen äkkiriidasta,
ja yri saa haawan ja toinen kuoleman; niinrangai-
stakon capon edestä lain jalken, ja haawat olkon
mitätöinna. Jos he toinentoisens haawoittawat/ ja
ei kuole kumbikan; maxakoon kumbikin sakkoa ri-
koxestans; kuitengin puolta wähemmän se, jota en-
sin lyötin.

6. §. Niisa asioisa, joista 3. ja 4. §. §. eroile-
tan, ei mahda kengän muu päälle kandaa, kuin
oikia asianomainen; jollei rikos tapahdu ajalla ja
paikalla kuin rauhaan kuulutettu on.

36. Luku.
Ruinga sokotettaman pitä, jos mies lpö wai-

moans, eli rvaimo miestäns, taikka isändä
eli emändä palkolliftans.

i, §,
mies kuin kiukusta, eli juopumudesa, eli toi->l3 se waimon tähden, lyö waimoans sinisexi eli

werisexi, raajarikoxi, eli wirhellistxi; olkon se kaik-
ki kahdenkertaisesa sakosa. Jos waimo lyö mie-
stäns; seisokoon saman oikeuden.

2. 5.
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2. §. Jos isandä eli emända lyö palkollistans,

niin että se siitä tule raajarikori eli wichellisexi;ol«
koon se laillisesa sakosa, kuin ennen sanottu on.
Jos he hända kohmllisesti kurittamat rikoxens täh-
den; olkoon mitätöinna.

37. Luku.
Lapsi» itäisen sakoruresta haawan ja wirhen

edestä.
. 1. §.
f^os lapsi-ikäinen, joka on wanhembi seitzandä,

ja nuoremdi wiittätoistakymmenda wuotta, ce-
ke täyden haawan; wetäkön sakkoa puolda wä-
hemmän kuin se joka cäysi-ikäinen on, seka wirhe>
sta että haawoituxesta. Jos hän wahenimän lyö-
män teke, kuin on mustanema, eli werinaarma;
olkoon sama laki. Jos ei hänellä ole omaa tawaraa,
josta hän sakkon maxais; niin piestäkön wanhem-
milda/ eli holhojalda-

38. Luku., joka tapahtu oikiasta
raparurmasta.

1. §.
jokainen kuin haawoittamisesa teke jotakin tapa-
ni turmasta, ja ei aikomuxesta ja tahdollans;teh-köön sakkoa niin haawoittamisesta kuin wirheesta,
puolda eli neljättä osaa wähemmän, kuin mieli-
työstä, sen jälkeen kuin tapaturma on. Jos se ta-
pahm täydestä tapaturmasta, kuja hän ei taitanut
wahing otaedelläkätta huomata eli wälttäa; olkon
syytöin.

39. Lv-
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39. Luku.
baaw^t pir^ kaheldaman ja holhotta»
mal»; ja para-dcrlan- paikasta.

»loka kaupungisa tule haawoiteturi eli lyödyri;
.»^ kandakoon kohta Oikeuden edesa, ia nimitettä-
köön kari hywaä miestä, erlnomatlain Kaupungin
Parandaiat, jotka ne haawat wisusti katzoman pi-
ta, ja niistä todistaman. Jos se tapahm maalla,
ja Kara an aika on stsalla/ eli kasilla; ottakon se
kuin lyöly on, kohra haaston ftn päälle joka löi,
ja hän olkon sltlen welkapää, samana eli lahim-
mälsena päiwana tulla wastaman. Jos ei Karajan-
aika ole sisällä, eli lähellä, eli jos hän on niin
woimatoin, ettei hän itze taida Kärajään tulla;
niin andakoon haawat kahottaa niildä/ jotka sen
ymmärtämät ja sitten niistä todista taitamat.

2. §. Jos joku niin pistetään, haawoitetaan,
lyödään eli muserretaan, että hän yön ja wuoden
sisällä kuole, ja koetellaan silloin selkiästi, että hänsiitä kätten

-
legosta kuollut on; andakoon se kuin

haawoitti eli loi, hengen hengestä. Jos muu tauti
siihen tygö tulla taita, eli parandajan huolimatto-muus, elikkä muu tapaturma; niin langetettakoon
kokonaiseen, eli puoleen miehen

-
hengen sakkoon,

kaikki sen jälken, kuin asianhaarat owat.
3. §. Jos jäsen mk saamattomaxi ja rambaxlyön ja wuoden sisällä, sitten kuin joku lyöty eli

haawoittttu on; niin maxetaan sen edestä wirhe-sakkoa, kuin sanottu on, asian-omaiselle yrinäns.
4- § Kaikisa haawoittamisen asioisa, joisa

sakkoa cehdan, maxakon syypää parandajan pal-
kan, esteen ja kaiken muun kulutuxen ja wahin-
gon, ja siihen tyZö kiwun ja särkemisen edestä.Koe>
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"Koctclkon mnös Tuomari mitä puunna silla haa-
woitemlla eknuxesans siitä on, ja määrätkön ha*
nelle kohtullisen palkkion.

40. Luku.
N)ar k a v d e sta.

/^e kuin ensimmäisen eran warasta kalua eli ra-
ylitze kymmenen talarin: tehköön sakkoa

kolme kerta nun paljon kuin sen warastemn hinda
on. Jos ei han woi sakkoa maxaa; kärsiköön ruM
millans, kuitengin ei korkiammalda/ kuin warkau-
den hinnan jälken.

2. §. Jos joku warasta usiammasa paikasa^
kuin yhdesä, eli eri ajoilla, ja ei ennen ole ollut
warkaudestaOikeuteen wiecy ja rangaistu; niin pi-
tä kustakin warkaudesta erittäin pmkallans tutkit-
taman, ja siellä koeteldaman, jos hän warkauteen
wikapää on; käyköön sitce tuomio warkaan ylitze
kaikkein edestä, kusa hän wiimein Laisa käytelän,
ja rangaistakon niinkuin se, joka ensimmäisen ker-
ran warastanm on.

3- §- "Jos waras warkauden tähden toisen ker>
"ran Oikeuteen wiedään; maxakon sakkoa, neljä-
"kertaisen warkauden werran. Jos ei hän woi sek
"koa maxaa; karsikon ruumillans, kuin sanottu on,
"ja silloin enätän rangaistus wiidella parilla raippa-
"witzoja, eli neljällä parilla witzoja. Jos hän tule
"kolmannen kerran jallens, ja warraus nousee
"sataan talarun; hirtettäköön, joko st on mies eli
''waimo. Jos warkaus on wähembi, paastoon hen-"gelläns: mutta kärsiköön ruumilla warkauden
"werran jälken, ja tehköön työtä kolme wuotta
"Kuningaan wangiudes. Jos han warasta neljän-
"ncn evän: hirtettäköön".

4.5
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4. §. Kaikki st kuin warastmu on, pita jäl-

lens marettaman, ennen kuin sakko ulos oletan.
Jos ei waras sitä woi; sowittakon asian-omaisentyöllä, kosta waras ei tule hengeldä pois, eli Ku-
ningaan työhön tuomittu ole.

5. §. Jos joku warasta hedelmitä puutarhasta,
humalistosta, naurismaalda, eli kaalimaalda, her-neitä, härkäpapuja, tammenterhoja eti pähkinöi-
tä, täyden miehen takan, eli kuorman, eli wara-
sta ja poiswie yhden kuorman, toisen hakaeuica
puita, hirsiä ja aidaxia, seisokoon warkaan oikeu-
den. Los se on wähembi, niin tehdään sakkoa, kuin
napistclemisestä sanotaan.

6. §. Joka itzens sisälle murta johunguun paik-
kaan eli huoneseen warastamaan, waikka hän ei
mitäkän löydä eli ota; rangaistakon ensinnnäiselläerällä, yhderälla parilla raippa eli seitze-
mällä parilla wltzoja. Jos se rapahru toistamiseen;
vlkon kaxikertainen rangaistus. Jos hän caas tu-
le kolmannen kerran; kärsiköön seitzemankolmat-
takymmendä paria raippa -wihoja, eli yukolmat-
takymmenda paria witzoja: ja neljännellä eräl-
lä kuusmeljättäkymmendä paria raippa^ wifzoja/ eli
seitzemänkolmattakymmenda paria witzoja. Jos hän
myös silloin on jotakin warastanut, karsikon stn
edestä erittäin, kuin ennen on sanottu.

7- §. Jos waras murta itzens sisälle läpi ak-
kunan, eli muutoin taloon, eli huoneseen nökame-
na, ja saa haawoja eli tule tapeturi; olkon mitä-
töinnä. Jos hän teke wasturen joko se on yö eli
päiwä; olkon sama laki. Jos hän teke niille wa-
hingota jotka ömans warjella tahtowat; olkon kah-
denkertaisesa sakosa; ja karsikon siinä siwusa ko^
to^rauhan rikoxen edestä.

3- §.
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8. §. Jos muu mies olta warkaan kiinni, kmn
se, joka oikia asianomainen on, eli kalusta waaria
pitämän piväis; niin on hänen ornans kaxikym-
menes penningi kaikesta siitä kuin warkaan myötä
siinä hänen omans oli.

9. §. Jos asianomainen itze ei tahdo warkaan
päälle kandaa Oikeudesa; niin kandakoon st, jon^
gaKuningaan plwlesta päälle kandaa tule, ja nau-
litkoon asian-omaisen oikeuden.

ia. §. Joka tahdollans päästä warkaan, ja hä-
nen pois tieldä tomutta, sitten kuin hän kiinni o>
mm ja wangutu ol>; kärsiköön niinkuin Rangai-
stus Kaaresa, ja ennen tasa Kaaresa eroiretaan.

41. Luku.
Jos «stammar ynnä waraftawac, eli joku tule

sichen haukurelduxi, eli täskeryxi; taikka
muutoin warkoud^sä osaUlnen on.

1. §-
l^bs kari eli usiammar liittäwät itzens ynnä wa-«^) rastamaan; niin pitä kukm kokonaisen warkau-
den werran jalkcn rangaistanmn, ehkä kuinga hesen kestenans jakaneet owat. Ja se kuin omaans
paitzi on, nautitkon sen jällens, hänen kalustansa,
jolla on wara maxaa.

2. §. "Jos joku haukuttele eli kaste lapsi
-
ikäi-

"sen kantzans warastamaan: eli jos mies sen teke
"waimonskantza; wanhemmat lastens, orwoinhol-
"höja wallan-alaisenkantza; esimies sen kantza, joka
"hänen kuuliaisudens alla on, isändä eli emända
"palkollistens eli koturins kansia: stisokon saman"oikeuden, kuin se joka toisen kerran warastanut"on. Jos hän toistamiseen senkaldaisesa työsä löy-
"tään, ja warkaus nouse sadan talarin ylitze; hir-"tmäkön: ja st, joka haukmeldu eli kastechp oli wa-"

rasta-
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"rastamaan, rangaistakoon, Niinkuin muu waras,
"jos hän täyteen ikään tulim on".

3- §. Jos joku on muutoin warasta auttanut
neuwolla, eli työllä; ftisokon saman oikeuden kuin
waras itze. Joka tittens on kätkenyt eli nautin-
nut hänen kantzans, eli edellakättä tietänyt, että
warkaus tapahtuman piti, ja ei sitä ilmoittanut;
eli tiesi warastemri ja auttisitä salamaan,elimyös
muulla mwa!la on warkautta edesauttanut: seiso-koon warkaan oikeuden.

42. Luku.
Horo-warkaudesta ja Nkiästä w^rkaudesta siinä

lilasa tuin coinen omaansa ei warjella taida.
1. §.

s^os palkollinen eli muu käskyläinen warasta, nä-
pistel«, eli aikomuxella jotain tuhlaa eli salaa i-

sanpans omasta; se olkon kaikki kahdenkertaisen
sakon alla,lMlmanapistelemistä ja warkautta wastan.

2. §. Jos joku warastaa wahän eli paljon,
kosta tulipalo, wedenhätä, haaririkko, wakiwalda
eti wihollinen päälle tule ja ahdista, eli myös jo-
takin kuin senkaldaiststa naarasta jct hädästä kor-
jattu on^ se hirttttäkön.

3- §. Jos habdenhaldia, kalumvetaja, eli hei-
dän wäkens warastaa sitä kuin heille annettu on
kuljettaa, eli kallelle pitää; maxakoon sen jallens;
ja tehkön sakkoa neljä kerta niin paljon kuin wa-
rastettu on. Siina tilasa olkon sama laki, kosta
wkrastm holhoja, eli Krouwari maja> miehcldä
warasta.

4. §. Jos joku wiekkaudella otta lapselda ioka
nuorembi on kahtatoistakymmendä ajastaikaa, elisil-
da kuin mielipuoli on, waatteita, jotakin kulda-
hopia- eli muuta mitali > kalua / eli mitä ikänans

he
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he kandawac; eli jos joku warastaa saunasa;' eli sil«
da jokarastaasa taudisa makaa; eli joldakulya kuol>
leelda ihmiseloa; eli makawalda kedolla; eli siinä
kusa yhteinen liikkuwaimn rauci huoneja on: olkon
myös sama laki.

5. §. Jos joku warastaa siitä hahdesta,Mi kas
lusta, kuin randaandunut ja ilman wäkee maalle
tullut on; rangaistakon kuin nyc on sanottu.

43. Luku.
Siitä, joka warastaa ulkona kedolla; ja jas jo-

ku orra toisen miehen wenhen, el! hcwoifen;
rmtka lypsä ha en lehmäns, lambaans,

eli wuohens.
I. §.

s^os joku warastaa pellolda, eliniitulda, eloo lei-
kattua, eli leikkamatoinoa, heiniä eli olkia suo-

wanlita/ eli suowamattomia; eli toisen miehen he«
woisen, eli karjaa, jotka ulkona kedolla syötteellä
kaywat, aidan sisällä/ eli ulkona aidasta; olkon se
kaxikertaisesa sakosa.

2. §. Sama laki olkon, kusa joku warastaa ki-
malais^patzan, eli kalaa toisen miehen lammikosta/kala-arkusta, werkoista, merroista, kauhoista, eli
muista kalan-pyydyrista: linvuja ja metzän elawi-
tä jahti-pyydyxista, eli itzs pyydyxiä, ja muuta semkaldaista.

3. §. Jos joku otta ja nautitze ilman lamamas
ta eli wuoromata, toisen miehen wenhen, eli aluxen,
eli hewoisen. ja koetellan, että hän sen on tehnyt
ilman pahaa ja ilkiäta aikomusta; maxakon kari-
kertaisen wuoron, ja kaiken wahingon.

4. §. Jos joku lypsä toisen Miehen lehmää,
lammasta, eli wohta; seisokon Käräjä- eli Naadi-
wwan owen edes yhden hetken, kävesä.

maico-astia

Q 5< §.
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5. §. Jos joku repi toisen aidan, ja lasse eläi-
men pellolle, eli niitulle, eli muihin tiluxiin; karsi-kon niinkuin Rakennus Kaaresa sanottu on.

44. Luku.
Siltä, joka pane ulos-tekoa ja rasitusta Runin-

Zan werolllsten alammKijren päälle.
1. §.

s?os joku rohkene panna weroa, ulos -tekoja eli
muuta rasitusta Kuningan alammaisten päälle;

eli petollisesti otta korkemba tullia ja weroa ulos,
kuin suostuttu ja päälle -pandu on; maxakon wa-
hingon, jaseisokon kahdenkertaisen warkaan^oikeuden.

2. §. Se Kuningan wirka<mies ylhäinen eli al-
hainen, kuin itze eli muiden kautta ylitze puhu, oli
wiettelealammaisia johongun kalun kokomistcn, ku-
stannureen/ ulostekoon, eli työhön; maxakon wa-
'ingon, pandakon pois wiralda, ja wetakön sak-
koa kaxi sataa talaria. Jos hän semmoista wastan-
otta, kosta se niinkuin wapasta mielestä taritan;
wetäkön sakkoa sata talaria, ja andakon sen jäl-
lens kuin hän otti.

45. Luku.
Siitä, loka petollisesti tpgöns wetä Rruunlm

sisälle» tulon; nlin myös, jos Hlsstando.
mies jotain siitä hukkaa.

1. §.
/Kskuinpetollisesti wetä ålansKruunun sisälle tv-,
V»--loo; feisokon kaxikertaisen warkauden^oikeuden.

2. §. Jos YlöskandonlieskaappiKruunun,Kau-
pungin, eli muita yhteisiä rahoja, ja niitä hukka;
pandakon pois wiralda, ja maxakon ne kuuden ta-
larin kaswon kantza joka sadalda; tchksn myös sii-
hen tygö sakkoa mljäkymmeM talaria jyka sadan

eVesta
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edestä kuinhän tygönskääppiuyt on. Jos ei hän tai-
da täyttä Mens maraa, ja st on wähembi eli sa-
taan talariin asti; tehkön työtä Kuningan linnasa
eli warusturesa, yhden wuoden. Jos se nousee jo-
takin sen ylitze, eli kahteen sataan talariin; tehkön
työtäkmn sanottu on, kari ajastaikaa, ja niinedes-
päin. Jos se nousee ylitze yhderan sadan talarin,
eli tuhandeen asti; tehkön työtä kymmenen ajastai-
kaa. Jos hän on kaappinyt jotain ftn ylitze, teh-
köntyötä kaiken elin-aikans. Jos se käy ylitze kah-
den tuhannen talarin; niin hinmäkön: Ia käykön
yhtä hywin kaikisa näisä tiloisa, hänen tawaran-
sa maroxi. Jos hän taita wahingon maraa waan
ci sakkoja, ja ne nousemat tuhandeen talariin, eli
sen ylitze; niin istukon yhden kuukauden Kuningan
wangiudesa wedella ja leimassa. Jos sakot owat
wähemmät; rangaistakon senkaldaistlla wangiudel-
la kahderan, eli neljätoistakymmendä päiwaä, eli
kolme wikkoa, niinkuin Tuomari sen koettele.

46. Luku.
Rirkon warkaudesta.

1. §.
"<^oka warastaa jotakin Kirkosa, joka se onKir*

"kon omaisutta/ eli muilda sinne tallelle pan-
"dua, ja se on sadan talarin eli mamman werta;
"niin hinettäkön".

2.§. Jos joku siellä warastaa wahemmankuin
sadan talarin werran; olkon kahdenkenaisesa sako-sa; tehkön myös siihen tygö työtä Kuningan Lin-nasa eli Warusturesa, yhden eliusiammat wuodet,
sen jälken kuin rikos on.

3. §. Joka warastaa jotakin toiftlda Jumalanpalweluren alla, taikka Kirkon sisällä ja mualla,
kuja julkinen Imnalan palwelus pidetän/ eli M-

O 2 rajma



rastaa ulkona Kirkko-mäellä, hewoisen, eli mua
hywans; tehkön kahdenkertaisen warkaan sakon.

4. §. Sama laki olkon siitä, joka warastaajosakusa ruumisibuonesa, eli kaiwa ylös kuolleen
ruumin, ja ona kaariliinan,arkun eli maatetuin;
eli warastaa waiwaisten-huonesa, eli Kirkon esi-huonesa; elikkä waiwaisten almukatköstä joka ul-
kona Kirkosta on.

47. Luku.
Näpistelennsestä, taitta fiitä kuin warastele.

t^os joku otta eli nappii kymmenen talarin wer-
ran, eli wahemmän, se ei mahda warkaudexi

kutzuttaa: waan andakon hän sen takaisin, ja teh-
kön sakkoa puolen sen wena. Jos ei hän sitäwoi; karsikon kolmen paiwan wangiuden, ja so-
vittakon asianomaisen työllä. Jos hän sen teke
toisen erän; marakon takaisin, ja wetäkön sakkoa
toisen sen werran. Jos se tapahtu kolmannen erän;
seisokon warkaamoikeuden.

48. Luku.
Löytämisestä ja löytö.kalusta, ja kuinga se pitä

I. §.
s^oka jotain löytä, hänen pita sen kohta ilmoitta/ja kuuluttaa andaman kolme Sunnuntai-
ta perästyxin, lahlmmäisesa Kirkosa maalla, eli
kaikisa Kaupungin Kirkoisa; niin myös Kihlakun-
nan Käräjäsa, eli Raadimwasa. Jos se mle jo-
ka kadottanut on, ja osotta että se on hänen; ot«
takon omansa jällens ja andakon kohtullisen löytö-
palkan. Jos ei hän tule yön ja wuoden sisällä,

sitte
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sitte kuin kuulutettu on; ottakon Kuningas kaxi o-saa, ja kolmannen osan löytäjä.

2. §. Aarniosta ja wedenpohjasta löylystä tawa^
rasta, eli muusta senkaltaisesta, johonga omistaja-
ta ei löydy, ottakon maan-isanda puolen ja löy-
tajä toisen puolen. Jos se on wanhaa mynma,
kuldaa, hopiaa, kuparia, mitallia, eli muita taito-
kappaleita; niin pitä hänen ftn Kuningalle rarjo-
man. JosKuningas sen lunastaa; andakon hänel-
le täyden hinnan, ja kahderannen osan werransw
hen tygö; sen hinnan pitäkön se kuin löysi. Meri-
hyljystä ja Laiwa>löydöstä, eroitttan Meri»Laisa.

3- §- Joka löycähewoisen,harjan, lehmän, lam-
ban, wuohen, eli mingä eläimen taheons; andakon
kerran kuulutella, ja naumkon isännälda ruokon
ja kaiken muun kustannuren, sitte kuin se hyödy-
tys lukuun tullut on, kuin hänellä siitä on ollut.
Jos syytä on epäluuloon, sitä wastan, joka sano
löytanens; niin pitä hänen itzens warkaudesta puh-
distaman kuuluturella ja todistuxilla, ja omalla wa-
lallans, ettei hän sitä eläindä pahudella ja kawa-
ludella, waan niinkuin kulku^eläimen ylös ottanut
on. Jos ei oikia omistaia tule, yön ja wuoden
sisällä; niin pitäkön eläimen se kuin löysi.

4. §. Jos joku löytä kimalaisia toisen tilurilda,
ja ei anna kuuluttaa, mutta otta ne pois; käy-
kön siitä kuin seurawaises §. sanoran. Jos joku
asetta ylös tyhjän kimalais

-
patzan metzään, eli

nivalle; eli rualla ja syöttellä hukuttele tygöns toi-sen micben kimalaiset; tchkön sakkoa kolme talaria,
ja andakon ne takaisin.

5 §- Jos jotakin lyytän, ja ei anneta niin kuu-
lutertaa, kuin sanottu on; andakon jallens, ja teh.
kön sakkoa kapi sen wena kuin hän löysi/ eli sil-
tä salannut eli hukannut on.

O 3 49. Lv-
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49. Luku.
Jos warastettu kalu ostecan, eli pantixi oletan;

za tuinga joku mahta i^ens warkoudesta puh-
distaa; niin myös surä, joka petollisesti

omistaa toisen miehen kalua.
1. §.

i^os joku osta eli otta pantixi sitä kuin hän tie-
ta warastemxi; seisokon warkaan oikeuden; ja

joka omans paitzi on, onakon sen laillisesti jällens,
ilman lunastusta. Jos joku sildä jorain osta, josta
epäluulo on; tehkön sakkoa kymmenen talaria, ja
andakon jällens sen kuin hän niin osti, jos kalu on
warastettu.

2. §. Jos paalle-puhe tehdän siitä kuin wara-
stettu on, ja joku sano sen ostanens, eli taht»
muulla tawalla, saama-michen kautta, eli todistu-
xilla osotta hänen oikeudens; niin se kalu pitä Oi-
keuteen, eli talollisen miehen taa pandaman, ja
saama-mies, eli todisturet edestuocaman. Jos se
tapahtu sen ajan sisällä kuin Tuomari eteen pane;
vlkonhän syytöin,jokapuolestans woipipoistaa, jasil-
loin wastatkon se jonga tygö st johdatttan. Jos
ei hän taida laillista saamista osottaa,andakon sen
ulos, jostapäälle puhe tehdän, ja tehkön itzens war-
kaudesta puhtaxi omalla walallans, josTuomari sen
kohtullisexi koettele. Jos ei hän woi walalle käy-
dä; seisokon warkaan-oikeuden. Jos hänellä on tos
diftus, että hän sen rehellisesti ostanut on, ehkä ei
hän saama -miestä edestuoda taida; olkon syytöin.

3- §- Jos joku pane merkin sen päälle, joka
toisen oma on, joko se on kuollut eli elämä: eli
pane merkin toisen merkin päälle, ja tahto jotam
sillä itzellens omistaa; seisokon warkaawoikeuden.

50. Lw
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50. Luku.

Jos lapst-ikainen rvarasta.
1. §.

s^os lapsi-ikäinen warastaa, kuin ei ole wiisitoista-«^) kymmenda ajastaikaa täyttänyt; andakon sen
warastetun Mens,niinusein kuin se tapahm; jaku-
ritettakon wanhemmildans eli Holhojaldans. Joka
lapsi-ikäistä siihen haukumle eli Matele, rangai-
stakon kuin ennen sanottu on.

51. Luku.
Salaisesta kororviemästä.

I. §.
sAos mies salaisesti jotain pois wis waimoldans;

eli waimo mieheldäns; eli lapset wanhemmil-
dans, eli ne toinentoiseldans, kuin kalun yhtey^s
omat; olkon heidän woimasans, jos he sitä syy-
päätä sen tähden laillisesti etzia tahtomat. Jos a-
sia tule Tuomarin eteen; niin koetelkon hän aiko-
muxen ja asian haarat', ja sowittakon rangaistuxen
sen jälken.

52. Luku.
Rumga joku mahta omans jällens.ottaa, «li

wiftn laillisesti warkaureen firoa ja siitä tut,
tia eli tiedustaa andaa; ja jos wiselha jo-

ran kalua ilman syprä poiswieroirta
rahdotan.

1. §,
/Ai mahda kukan itzemielisesti takaisin ottaa sitäkuin hän omarens tunde, joko se on häneldg
warastectu, eli hän on sen kadottanut; waan tur-
watkonsiitäKästynhaldiaan, elj Tumnariin; kuirell'
ginmahta hän sen sildä takaisin otta, j>oka on inain

O 4 mies.
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mies, eli luullan tacrawan, eli tu>a warastettukalu ruoreilla jäljillä löytän.
2. §. Jos aihetta on, eli jotain tietoa, kuhun-ga waras, eli warastettu kalu joutunut on; niin

anokon lupaa kihlakunnan Foudilda, eli Nimitys-
nuchclda maalla, taikka Pormestarilda jaRaadilda
kaupu:-gisa, siellä tiedustaa, ja sanokon mitä ha-
yeldapois tullut on ja minga kaldaista, niinmyös
hanen perustuxens siihen: niinkuin, että se epäluu-
lon alainen on ennen warastanut, eli että senkal-
taisia warkaus kaluja hänen tykönans nähty on;
eli että hän niitä on myynyt; taikka että hän pi«
tH itzens lymysä/ ja näky syyn selkäaus ottaman;
eli etla hän on ollut muiden seurasa, joita war«
kaudesta syystä soimatta taitan: naisä ja usiammi-sa senkaldaisila tiloisa, ei mahdeta hakemista ha-
neldg kielttää, waan mengön hän sinne kahdenLautamiehen eli kahden wannotemn kaupungin pal-
weljan, taikka muiden wierasten miesten kan^a; ja
ilmoittakon siellä kylän miehille eli isännälle, että
he sinm lähetetyt oivat. Jos ei löytä sitä kuin pe-
rän haetan; niin ysottakon se joka tiedustusta anoi,
eli tshkön walans, että hänen omans pois tullut
yn, ja ettei hän pahan suomasta tiedustusta hake-
nut ole. Ei kukan mahda toisin, itze-otetusta walla-
sta, tiedustaa. Jos joku sen teke, ja ei löydäwar-
kauua; tehkön sakkoa kymmenen talaria ja täyc-
takön wahingon»

3< §. Jos kylänmies eli isanda asettaa itzenswastuxeen, ja ei tahdo sallia senkaldaista tiedustus
sta, waan karka niiden päälle jotka tiedustaman
pitä, hosumistlla ja lyömisellä, eli häväistys sa-
noilla; rangaistakon niinkuin 18. Lugusa 9. §. tasa
Kaaresa sanottu on.

H §. Jos ei isanda itze ole kotona/ waan es
mäm
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mändä; käykön tiedustus yhtä hywin päinsä. Jos
hän on naimatoin, ja anda jongun muun huoner-
tans hallita; olkon sama laki.

53. Luku.
Salawuoreudesta.

s?os naimatoin mies salawuoteutta pitä naimat-<^) toman waimo
-

ihmisen kantza;maxakon mies
satkoa kymmenen ralaria ja waimo wiisi. Jos se
tapahtu toisen erän; sakotettakon kahdenkenaisesti:
ja kolmannen kerran kolmekercaisesti. Jos jokuniin
muodon horjahta neljännen erän, eli usiamman;
tehkön sakkoa joka erän edestä, mies kahderankym-
menda, ja nainen neljäkymmenda talaria.

2. §. Naista sakoista ottakon isä eli äiti, eli
edeswastaja, asianomaisen oikeuden, jos hepäälle-
kandawat. Jos ei he kanna; niin kandakon se,
jongaKuningan puolesta kandaa tule, janautirkon
asian-omaisen oikeuden. Jos han jongun syyttää,ja
ei woisica toteen saattaa; kärsiköön laittoman syyt-
tämisen edestä, kuin Laki sano.

3. §. Jos ei ne woi maraa sakkoa, kuin sala-
wuomltta pitänet owat; niin rangaistakon mies
ensimmäisen erän neljäntoistakymmenenpäiwän wan-
gtudella, eli tehkön työtä Kirkosa, Linnasa eliWa«
rustuxesa, ja toisen erän edestäkaxikenaiststi: nainen
rangaistakon puolda wahemmälla. Jos se tapahtu
kolmannen kerran; rangaistakon mies kahdentoista-
kymmenen päiwän wangiudella wedella ja leiwällä,
eli kymmenellä parilla raippa-witzoja; ja nainen sen-
kaldaisella wangiudella kahdexan paiwaä, eli neljäl-
lä parilla witzoja. Neljännellä erällä rangaistakon
mies kahdenkymmenen päiwän wangiudella wedel-
<ä ja leiwällä, eli seitzemänkolmartakylnmenellä pa»

O 5 rilla
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Niki raippa w!tzl>ja; ja nainen senkaldaistlla wan-
giuoella karitoistakymmendäpaiwäa, eli kymmenel-
lä parilla witzoja.

4. §. Jos joku makaa mykän waimo-ihmisen,
eli isänoä palka-piikans; olkon mies -kahdenkertai-sessakos, joko se onhuoruuseli salawuoteus. Sii-
tä, joka makaa huorun naisen, eli lapsi-ikäisen,
on ennen sanottu.

5. §. Jos joku otta sen awioxens, jonga hän
maannut on; niin attdakon Kirkkoon ajattoman
wuoteen-seuran edestä, kari talaria kumbikin.

6. §. Jos orwon-holhoja makaa piian, joka
hanen warjelurens allcr on; eli opettaja sen, joka
hänen operuxens ale ustottu on; niin rangaistakon
hän wangiudella wedellä ja leiwalla, eli muulla
ruumin^rangaistuxella, asian-haarain jälken; janai-
nen weeäkön sakkoa Lain jälken.

7. §. Jos joku on salawuoteutta pitänyt ufis
amman kantza, ja ei ole ennen senkaldaisen riko-
xen tähden lakiin-wiety; olkon yhdenkertainen sak-
ko kungin edestä, kuin sanottu on.

8. §. Jos usiambi l<rpsi on siitetty yhden nai-sen kantza, ja lakiin-wieminen ei ole sillä wälilla
tapahtunut; wetäkön sakkoa, niinkuin yhden se-
kannuxen edestä.

54. Luku.
Lurvattomasta sekannuxesta kihlauxesa, ja

awioskäsivn-liiton alla.
1. §.

s?os plka^mies makaa morsiamensa eli mies ma-
kaa piian, eli lesten,.awioskastyn liiton alla,

ja ei sitten tahdo hända awiori otta; kaykön sii-tä, nimkuin Naimisen ja Perinnön Kaareisa eroi-
Man.

2. §.
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2. §. Jos kihlattu mies makaa kihlamattoman
naisen: eli jos kihlattu nainen, anda itzens maat-
taa kihlamattomalda mieheldä' wetakön se kihlat-
tu neljakymmenda talaria sakkoa, ja se toinen ka-
xikymmcndä talaria. Jos ei se kihlamatoin tietänyt,
että se toinenkihlattu oli; rangaistakonniinkuin sala-
wuoteuden edestä.

3- §. Jos mies kihlaa itzellens kaxi, ja ensin
Makaa sen edellisen morsiamen, ja sitten sen jälkim-
mäisen; tehkön sakkoa sena talaria. Jos hän en-
sin on maannut sen jälkimmäisen, jasitten sen edel-
lisen; wetäkön sakkoa wiisikymmenda talaria. Sa-
ma sakko olkon, kusa joku kihlaa itzellens kaxi, ja
makaa ainoastans jälkimmäisen.

4- §- Jos kihlattu mies makaa sen naisen, jo-
ka toiselda kihlattu on; tehkön kunchikin sakkoakahdexankymmendä talaria.

55. Luku.
yhdenkertaisesta huorudesta.

I. §.
s>os naimatoin mies teke huorin naidun waimon

kantza, eli naimatoin waimo-ihminen nainehen
miehen kantza; tehkön sakkoa se kuin nainut on,
kahderankymmendä talaria, ja naimatoinneljäkym-
menda talaria. Nyt syyttä naimatoin waimo-ihmi^
nen, joka maattu on, «ainetta miestä, että hän
hänen maannut on, ja Tuomari koettele, että hä-
nen malalla itzens siitä wapahtaman pitä: Jos
hän woi walan tehdä; niin rangaistakon nainen,
kuin salawuoteuden edestä.

2. §. Jos nainut mies eli waimo, teke huoriasen kanha joka kihlattu on; tehkön sakkoa smaka-
pkymmenda talaria, ja se kihlattu kahderankym-
mendä talaria: eli rangaistakon st nainut kahdel-

la
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laneljattabylnmemliä parilla ralppa>witzoja, ncljäl-
läkolmattakymmencllä parilla witzoja, eli neljänkol-
watlakymmenen paiwän wangiudella wedella ja lei-
wälla; ja se kihlattu kolmella parilla kolmattakyms
mendä raippa-witzoja, kahdexalla parilla toistakym-
mendä witzoja, eli kahdenkymmenen paiwan wam
giudella wedella ja leiwälla.

3. §. Vhdenkertaistn huoruden edestä toisellakerralla, eehkön se nainut sakkoa, satakuusikymmens
da talaria, ja se naimaeoin kahdexankymmenda tas
laric'.: eli rangaistakon nainut kuudellaneljattakym-
menellä parilla raippa-witzoia, seitzemallakolmatta-
kymmenellä parilla witzoja, eli neljankolmattakym-
menen paiwan wangiudella wedella ja leimalla;
ja naimatoin kolmella parilla kolmattäkymmenda
raippa-witzoja, kahdexalla parilla toistakymmendä
witzoja, eli kahdenkymmenen paiwan wangiudella
wedella ja leiwälla. Jos joku tule kolmannen erän
Mens; niin lisätän sen rangaistus kuin nainut on,
kahderankymmenen talarin sakolla, janaimattoman
neljänäkymmenellä talarilla; eli rangaistakon nai-
nut neljälläkymmeneilä parilla raippaiwitzoja, kol?
mellakymmenellä parilla witzoja, eli yhden kuukau-
dsn wangiudella wedella ja leiwällä, ja naimatoin
kahdcllaneljättäkymmenella parilla raippa

-
witzoja/

mljallakolmattakymmenellä parilla witzoja, eli kah«
denkymmenen ja neljän päiwän wangiudella wc«
della ja leiwällä. "Jos se tapahtu neljännen ker-
"ran; niin olkon hengens rikkonut, se kuin nainut
"on, ja naimatoin tehkön sakkoa satakuusikymmen-
"dä talaria".

4. §. Jos naimatoin mies eli waimo onkärsi-
nyt rangaisturen salawuoteuden edestä, ja teke sit-
ten yrikermisen huoruuden; tehkön sakkoa huoruu-
den edestä kuin sanottu on, ja siihen tygösalawuo-

nu>
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mwen sakon. Jos joku tvk kolmannen erän ia er-
hetty salawuoteudella; niin tehkön mies sakkoa kol-
mekymmenda talaria, ja nainen wiisitoistakymmeus
da calaria. Jos joku ensimmäisen erän on tehnyt
yrikenaisest huorin, ja sen edestä Lain jälken ran>
gaistuxen kärsinyt, ja sitte teke salawnorcmta; we-
täkön sakkoa mies karikymmendä talaria, ja nai'
nen kymmenen talaria. Jos joku hormhta salawuo-
lemeen, sitte kuin hän toisen erän on tehnyt yri-
kenaisesti huorin; rangaistakon kolmikertaisella sa-
lawuoteuden sakolla.

5. §. Kaikisa tumattoman sekannuren asioisa,
joko se on huoruus eli salawuoteus, andakon mies
Kirkkohon neljä talaria, ja waimo-ihminen kaxi
talaria.

6. §. Sakoista yhdenkertaisen huoruuden ede-
stä, kuin mies tcke, ottakon waimo asian-omaisen
oikeuden. Jos hän andexi anda hänen rikorens, ja
ei mle eroitttuxi hänestä; niin ottakon asianomai-sen oikeuden se, jo''ga Lain jälken kandaa tule,
Sama laki olkon, kosta waimo rikko.

56. Luku.
Rohdtttkertaisesta huorudesta.

1. §.
"^os nainur mies teke huorin toisen miehen<^ "waimon kantza; olkon molemmat hengens
"rikkonet".

2. §. Jos nainut mies makaa toisen miehen
morsiamen, jonga hän tiesi macuuxi hänen y!kä-
mieheldäns; rangaistakon mljällakymmemilä paril-
la raippa-wihoja, eli yhden kuulinuoen wangiuoel^
la wedellä ja leiwällä.

57. Lw
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57. Luku.
«Haureuden edesauttamisesta ja harjoittamisesta.

I. §.
s^os joku senkäldaisia huoneita ja kokouria pita,

josa riettautta ja irstaisutta harjoitetan; seiso-
kon senkaldaisen haureuden edesauttamisen tähdenkolme paiwäa kaakin edesä, ja kolmandena päiwa-
nä suomittakon teloittajalda, ja pidettäkö» sittenyhteisesä työsa kolme ajastaikaa. Jos joku löytän
siinä toinen kerta;suomittakon samalla muotoo kaa-
kisa, ja tehkön työtä kaiken elinaikans.

2. §. Ne portot kuin senkaldcusisa huoneisa an-
dawat itzens haureuteen pidettää, pita kiirusti kiin-
ni otettaman ja wangiuteen pandaman, ja sitten
heidän rikorens jalken tuomittaman sakkoon eli yh-
teiseen työhön. Jos he kertomat rikorens; rangai-
stakon witzoilla asianhaarain jalken.

58. Luku.
Lihallisesta sekannuxesca orpanain kansia.

1. §.
s^os joku makaa orpanans; tehkön kumbikin sak<

koa neljakymmenda talaria. Lihallisen sekan-
nuren edestä sen kantza, jolla ennen on ollut hänenorpanans awiona, eli joka muutoin on sen maan-
nut; sakotmakon niinkuin salawuoteuden edestä.

2. §. Jos joku rikko toisen kerran; olkon se
kahdenkertaisesa sakosa.

59. Luku.
Suturuhaudesra, ja lihallisesta setannuxesta

muisa kietryisä polwisa.

sßos )oku makaa awio< eli awiottaman werem
tangons oikiasa alasastuwaistsa eli ylösnouse-

wai^
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waistsa polwesa; niinkuin isä tytcärens eli tyttärms-
tyttären, ja poika aitins, äitins äitin, eli isans
äitin; niin pitä niiden molembain pää pois lyötä-
män, ja heitä ei Kirkko-aitaan haudattaman.

2. §. Sama laki olkön niistä, kuin ylösnouse-
waisesa eli alasastuwaisesa heimolaisuden polwesa,
toinentoisens kantza itzens sekoittanet owat: niin-
kuin mies waimons äitin kantza, eli oman äiti-
puolens, eli poikans waimon, poikans poian, eli
tyttärens pojan waimon; tytär-puolens, poika puo-
lens tyttären, eli tytar<puo!cns tyttären; eli waimo
miehens isän,elioma isa-puolens eliryttarensmiehen;
eli poika -puolens kantza, eli sen, elikkä tytär puo-
lens pojan kantza.

3- §. Jos joku makaa täyden sisarens, eli si-
sar-puolens, joko se on oikiasta awiosta, eli luwat-
lomasta sekannuresta; niin owat myös ne molem-
mat l/:ngens rikkonet.

4- §. Jos lihallinen sekannus tapahtu weljen tyt-
tären,sisaren tyttären,taikka heistä tulleittenkantza;
elj isän sisaren, eli äitin sisaren kantza; eli jos wais
mo maatan weljens pojalda, eli sisarens pojalda,
sedaldä eli enolda; olkon sama laki.

5, §. Jos yxikenainen eli kaxikertainen huoruustapahtu joligun kantza näisä sukulaisuden eli heimo-laisuden polwisa; niin mies teilattakon, ja portts
lawosa poldenakon.

6. §. Jos mies teke huorin hänen waimons
naimattoman sisaren, eli waimohänen miehens nai-
mattoman weljen kantza; rangaistakon mies mljäl-
läkymmenellä parilla raippa-witzoja, eli yhden kuu-
kauden wangiudella wedellä ja leiwälla; ja waimo
kolmellakymmenellä parilla witzoja, eli wanOiudellakuin sanottu hn.

?. z.
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7. §. Jos mies makaa welMs lesten, eli kari

sisarusta; eli jos waimo maatan kuolleen miehens
weljeldä, eli kuollen sisarens miehelda, eli kahdel-
da weljereldä; rangaistakon neljänkolmattakymme-
nen paiwan wangiudella wedella ja leiwalla; eli
mies kahdellaneljättäkymmenellä parilla ralppa-
witzoja, ja waimo neljalläkolmattakymmenella pa-
rilla witzoja.

8. §. Jos mies makaa wajmons weljen eli si-saren tyttären, setans lesien, eli jos waimo pitä
lihallista kansakäymistä miehens weljen pojan, eli
sisaren pojan kansia; eli isans sisaren elikkä äi-
tins sisaren miehen kanha; tehkön sakkoa kumbikin
heimolaisuden rikkomisen edestä kahderankymmendä
talaria, eli rangaistakon kolmellakolmattakymmenel-
lä parilla raippa-witzoja, kahdexallaloistakymmcnel-
lä parilla witzoja, eli kahdenkymmenen paiwan
wangiudella wedella ja leiwalla. Jos jomdikumbi
on nainut; rangaistakon kahdellaneljättakymmenella
parilla raippa-witzoja, neljallakolmattakymmenella
parilla witzoja; eli neljankolmattakymmenen pai-
wan wangiudella wedella ja leiwalla.

9< §. Jos joku makaa kuollen waimons äitipuo-
len, eli poika- puolens waimon; eli isä puolens le-
sten; elikkä jos waimo pitä lihallista kantzakäymi-
sta miehens isä «puolen, eli tytär

-
puolens miehen

kantza; eli miehens äiti-puolen, jälken jäänen mie-
hen kantza; niin wetäkön sakkoa heimolaisuden ri-
korm tähden kahderankymmenda talaria, ja siihen
tygö luwattoman sekannuren edestä erittäin. Josse tapahm toisesa heimolaisudesa siwullapäin; al-
kön enämbätä karsikö, kuin muustakan sekannu-
pesta<

60. Lv-
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60. Luku.

Siitä, joka rvalhertele roisen päälle, ja
härjäys.sanoista.

i. §.
i"Aos joku edesanda jongun Oikeudesa, eli Kllnin-

gan Kästynhaldian tykönä, sen asian tähden,
kuin käy hänen hengcns eli kunnians päälle, ja
tahtohändä siihen sitoa, mutta ei sitä woi; ja koe-
tellan, että hän sen wäärästi ja ilkiästä alkomure-
sta tehnyt on; stlsokon saman rangaistujen, jonga
allesen edesannecun olis pitänyt käymän, jos hän
syypää olis ollut. Jos joku waärää todistusta kan-
da senkaldaistsa tilasa; olkon sama laki.

2. §. Jos ei hän sica ole tehnyt wihan kiuku-
sta; wetäkön sakkoa kariknmmenoa talaria, eli
enämmän, asian- haarain jälken, ja rukoilkon rk
koxens anden julkisesti Oikeuden edefä: maxakon
myös kaiken wahingon.

3. §. Jos hänellä owat puolet todistuxet' vl-
kon wava syyttämisen edestä.

4. §. Jos joku walhmele toisen päälle salaise-sti, ja se käy hengen eli kunnian päälle: eli juli-
sta senkaldaista sanoma hänestä, ilkiästä aikomure,
sta; olkon kunniatoin, ja rangaistakon siinä siwusa
raippa-witzoilla, eli witzoilla, wangiudella wed.lla
ja leiwällä, eli ulos ajamisella waldakunnasta, fta
jälken kuin asia ja persona on: anokon myös ri-
kodens julkisestl andexi. Jos se tapahm Kuningan
eli Waldakunnan Säätyin tykönä, heidän yhttise?
sä kokouresans; olkon kaxikertainen rangaistus.

5- §- Jos joku kirjoitta ja julista semmoisenhawäistys- kirjan, joka koste yhden eli usiammattarwoa ja kunniata, hywää nimeä ja mainiota;
vlkon se Laki, kuin 4. §: on asetettu; ja poldma-

P k«n
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kon hawaistys klrja julkisesti teloittajalda. Jos eise kw) arwon ja kunnian päälle, mutta on muu-
toin häpiällinen ja halwendawamen, rangaistakon
wangiudella eli sakolla, asian haamin jalken, ja
rukoilkon siinä siwusa julkisesti anderi. Jos joku
muu uloshajoua senkaldaisia kirjoituja pahasta ai-
komuresta, niiia kuuluisari tehdäxens; rangaistakon
niinkuin hän itze ne kirjottanm olis.

6- §. Jos joku wihan kiukusta anda toiselle
härjays scman, kuin arwon ja kunnian päälle käy,
ja sen taikka kohta eli Tuomarin edesä ojenda ja
takaisin otta; tehkön sakkoa kuusi markkaa. Mui-
den sopimattomain ja ylönkatze

-
sanain eli käytö-

sten edestä/ tehtäkön sakkoa yxi mlari. Jos se ta-
pahtu suuresa kokouxesa, eli yhteisellä kadulla, ku-sa paljcu; wäke", on; olkon karikertainen sakko.

61. Luku.
Osallisudesta paharegoisa.

i^oka kafee, eli palkkaa, auttaa eli neuwoo toista5) johonguun pahantekoon, niin että se sen kautta
tapahtu; rangaistakon yhtäläisesti sen kantza, kuin
työn teki.

2. §. Jos joku muutoin on työhön wähemman
syypää; rangaistakon raippa-witzoilla, eli witzoilla,
wangiudella eli työllä, rikoren jalken.

3. §. Nyt hän eikä ole neuwonut, eikä autta-
nut tekoon: mutta on edeltäpäin tietänyt, että se
oli hankkeisa, ja ei sitä ilmoittanut; eli myös sit-
te kuin työ on tehty, on saanut siitä tiedon, ja
auttanm sitä salaamaan: rangaistakon asian-haa-
rain jälken, raha-sakolla, eli niinkuin ennen sa-
nouu on.

4- §-
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4- §- Joka necen huonesa pitä ja salaa jon-

gun suuren pahantekiän, wetäkön sakkoa neljakym-
mendä talaria, eli enamluan, kuinga asia on.

Rangaistus Kaari.
1. Luku.

paharekoin edesandamisefta, ja wangein

I.§.
/^engm-asiat, ja muut suuret pahantegot, pitä

ilman wiiwytysta Oikeudesa edesannettaman.
Jos ei asianomainen sitä cee, waan lastene

salaan; tehkön sakkoa kaxikymmendä talaria, eli
enammän, niinkuin asia on; ja kandakon pahante-
gon päälle se, jongaKuningan puolesta kandaa iu-
te. Jos ei hän sitä ree; olkon wirkaans paitzi, eli
tehkön sakkoa asian-haarain jalken.

2. §. TappajNt, ja muut suuret pahantekiac,
pita koyca tuoren työn päälle kiinni-otettaman,
wangimeen pandaman, ja ilman wiiwytysta Oikeu,
den eteen asemtaman. Ei msihda takausta olettaa,
kuja asia käy hengen eli ruumin päälle, kosta ei
rahalla mahda sakkoa maxenaa.

3. §. Joka anda kiinni-pandaa jongun, kuin
ei ole suuresa pahamegosa julkisesti löytty; olkon
welkapäa hända niin kauwan elättämän, etta han
Olkeudesa asiaan sidotan. Jos han ei wsi händäelättä, eikä tahdo asia paätöreen ajaa: eli jos jo-
ku on wiran puolesta andanut pahantekiän wan«
giuteen pandaa; niin namitkon han ylöspitamisen
yhteisistä wanZiirahoista.

P 2 4. s.
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4. §. Jos waimo kiinni-pannan, jolla on lap-
sukainen, ja sillä ei taida mualla olla holhousta ja
ylöspitämistä; nautitkon se elatuxexipuolen sitä wa-
stan, kuin äiti saa.

2. Luku.
Niistä, tuin wangludesa tuolervar.

1. §.
pahantekiä wangiudesa kuole; niinkuin In-<^) malan ja hänen Sanans pilkkaja, isän maan

pettäjä, murha-mies, se kuin järjettömäin luondo-
kappalden kantza itzens on sekoittanut, eli se, joka
muun senkaldaisen rastaan hengewasian tähden on
wangina istunut, ja on työn tunnustanut, cli jos
hän on ala » oikeudelda sentahden kuolemaan cuo-
nuttu; niin andakon Kuningan Kastynhaldia sen
kuolleen kohta wangiudesta uloswietää Teloittajal-
la, ja kaiwakon hän sen maahan hirsipuu-mäkeen,
eli erinäns metzään. Jos tappaja, waras,eli st
joka muuta fenkaldaista hengen > asia tehnyt on,
kuole; niin hänen ruumins mahta muilda ihmisil-
da pideldäa, ja erinäns Kirkko

-
aitaan pandaa.

Sitten andakon Kuningan Käsiynhaldia siitä tie-
don Vi-tuomatille.

3. Luku.
Tuomion täyttämisestä hengen, asioisi?.

1. §.
pahantekiä on kuolemaan tuomittu; niin

"F^ andakon Kuningan Kaffynhalöia tuomion hä-
nen eteens luettaa wangiudesa, ja tehtäkön sittense päiwä hänelle timäwaxi/ kosta hänen rangai-
stuxens kärsimän pita.

2. §. Se, joka kuoleman-rangaistuxeen ulos-
wiedän, mahta kyllä jollakulla juomalla wahwistet-

taa:
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taa: mutta ei pidä hänelle sallittaman, wangludc-sa, eli matkalla, sillä itzens juowuttaa. Jos seta-
pahtu; olkon st yhden kuukauden palkkaa paitzi,
jonga siitä tule waarin pitää.

3. §. Ennen kuin pahantekia mestaus-paikkaan
tule, picä tuomio, yhteisen kansan edesä, julkisesti
ylösluettaman silda, joka siihen on asetettu.

4. §. Jos wangi on wastahakoinen ja uppini-
skainen, ja ei tahdo itzens walmistaa kuolemaan;
kaykön kuitengin tuomio päätöxeen. Jos hän tun-
nusta wangiudesa toisen pahantegon, kuin sen jon-
ga tähden hän jo tuomittu on: eli että muut sii-
hen osalliset owat: eli jos julkinen sielun-waara
on;niin andakon Kuningan Kasiynhaldia sen tiet-
täwari Vli^luouiarille, joka tuominnut on, ja odot-
takon sin wastausta. Tuomion täyttanlysta eimah-
da ylöspidettaä, ja pahantekiätä takaisin

-
wietää/

sitte kuin hän mestaus-paikkaan tullut on; ellei si-tä rastambia syitä siihen ole.
5. §. Kosta tuomio suurein rikosten ylitze täy-

tetty on, pitä Kuningan Kästynhaldian sen kohta
tiettawaxi tekemän M-tuomarille, joka tuomwn
langettanut on.

6. §. Jos waimo on raffasna, joka kuoleman-
eli muun ruumin

-
rangaistuxen ala käymän pita:

eli jos wangi on niin kipiä, ettei hän itzians kuo-
lemaan walmistaa caida, eli rangaistustans ulos-seisoa; niin se mahta ylössyfattää waimon kantza,
kuuden wiikon päähän sen jälken kuin hän on syn-
nyttänyt: ja kipiän wangin kansia, siihen asti kuin
hän parane.

7. §. Koffa pahantekia ei hirtetä, polteta, eliteilata, eli rangaistuin siwusa tasa Laisa ei ole
ulospandu, kuinga sen ruumin kansia menetecta-
män pitä; kaykön sen kantza, kuin 2. Lugusa tasa
Kaareja sanotaan. P 3 4. Lm
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4. Luku.
Mstarmanmsta eli Teloittajasta.

1, §.
k^Mltaja olkon waimonens, lapsinens ja palk-

kawäkinens, otettu Kuningan suojeluxeen. Ei
mahda hänen wirkans häpiallisna pidettä / ja hän-dä, eti niitä kunniallisten ihmisten kansakäymisestä
ulossuljma, sira rangaistusta wälttäin, kuin muun^
gin Kuningan kiellon rikoxen edestä.

2. §. Jos Teloittaja ttke merkillisen wian, kosta
pahantekiaa rangaistan, taikka ymmartämattömy?
destä, elikkä juopumudesta ja ylönjuomuxesta; ran-
gaistakon kymmenen talarin sakolla, eli enammallä,
taikka karsikon ruumillans asian-haarain jälken.

3- §- "Jos hänen, eli hänen wakens päälle
"käydän, mestaus-paikasa eli mualla, heidän toimi-
"turens tähden, kuvilla, hosumisella ja lyömisellä;
"niin owat kaikki ne jotka samasa tegosa olit, Ku-
"mngan walan rikkmm, joko Teloittaja wirkans
"oikein tehnyt on, eli ei".

5. Luku.
Ruumin

-
rangalstuxesta työllä,raippa

-
wiyoilla

ia unhoilla, niin myös wangiudella we-
dellä ja l^iwällä.

1. §.
jokulangetetan työhön, eli suomittawaxi, sen-<^) cähden ettei hän woi sakkoa maraa, ja ei ole ruu-

minrangaistus rikoxen siwusa tasa Laisa ulospandu;
niin-luetan yhderän äyriä joka pälwatyölda, kol-
me talaria yhtä paria raippa-witzoja wastan, ja
neljä talaria yhtä paria witzoja wastan, kolme lyö<
mää joka parista. Jollei raippa>witzain eli witzain
luku käy tasan sakkoja wastan, tämän lastun jäl-

ken,



Rangaisttts Raari. 5. Luku. 2js
ken, waan sakot nousemat jotain sen ylitze; niin
enätän rangaistus yhdellä parilla raippa -witzoja,
eli witzoja.

2. §. Mies rangaistan raippa-witzoilla, ja wai-
mo witzoilla. Ei mahda mies rangaistaa usiammal-
la, kuin neljallakymmenellä parilla raippa-witzoja,
eikä waimolihminen usiamlnalla kuin kolmeltakym-
meneltä parilla witzoja. Maalla ja kaupungisa toi-
mittakon se rangaistujen raippa-witzoilla ja witzoilla/
joka siihen on asetettu.

3. §. Kihlakunnan Foudi eli Nimitysmies maale
la, ja se joka Kaupungisa siihen pandu on, pitä-
kön silmän sen päälle, että tuomio oikein täymän;
olkon myös niillä walda kohca kurittaa sitä raip-
pa witzoilla eli wangiudella, kuin rangaisturen keh-
nosti toimitta.

4. §. Wangius wedella ja leiwällä luetan niin
muodon, että sakkoja wastan yhdestä talarista kym-
meneen asti ja kantza, wastawat neljä paiwäa: kym>
menestä wiiteenkolmattakymmeneen asti, kahderan
paiwaa; wiidestäkolmattakymmenesta neljäänkym-
meneen asti, karitoistakymmendä paiwaä; neljästä-
kymmenestä kuuteenkymmeneen, kuusitoistakymmen-
dapaiwaä;kuudestakymmenestä kahderankymmeneen,
kankymmendä paiwaä; kahderastakymmenestä yh-
teen sataan ja kymmeneen, neljakolmattakymmendä
paiwaä; ja sakkoja wastan ylitze yhden sadansia
kymmenen talarin, kahderankolmattakymmendä päi»
wää. Ei pidä kuään tuomittaman wangiuteen me-
delle ja leimalle enämmaxi aikaa, kuin yhderi kuu-
kauderi, eli kahdexikymmenexi ja kahderaxi päiwä-
ri, eikä wähemmäri ajari, kuin neljäxi päiwäxi.

5. §. Wangiudella wedellä ja leiwällä,mahta wi-
kapää rangaistaa;kusa Tuomarikoettele, että hänen

P 4 mene-
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menestyrens ja arwons muun ruumin rangaistujen
kautta hukattaisiin.

6. §. Jos wangin
-

wartia salli jongun, joka
tvangimem wedellä ja leimalla tuomittu on, nau-
tna muuta juomaa ja ruokaa; olkon yhden kuukau-
den palkkaans paitzi, ja istukon itze kahdexan pai-
waä Kuningan wangiudesa wedellä ja leiwallä.

7- §. Jos je joka sakkoon langetettu on woi si-
tä maraa, mutta tahro ennen kärsiä ruumillans;
hänellä ei pidä lupaa siihen oleman, waan kaykön
sakko taydelliftsti ulos hänen tawarastansa. Jos
joku ei woi täydellisesti maraa; seisokon ruumin
rangaisturen kaiken edestä.

8. § Sakkoja ei mahda ulos otmaa talonpo-
jalda, kosta hän ei woi niitä maxaa ilman talon
hawitystä, ja amioxi tekemistä, eikä myös silda,
joka siitä karsi puutoxen elamxesa ja ylöspuämise-sa; waall karsikon st rikorens edestä ruumin ran-
gaisturen.

9. §. Jos joku tuomitan työhönwiffixi ajaxi,
ja ei sitä löytä; kysykön Kuningan Käsiynhaldia
Vi'tuomarilda, kuinga työ pitamuuxi rangaistuxe-
fi mumettaman.

Ulosmittaus Kaari.
1. Luku.

Kuningan Rästynhaldiasta, ja niistä kästyläisistä
tuin hänen allens tulervat.

1. §.
Kuningan Käsiynhaldian pitä kaikki Ulosmittau-
H^ ren-asiat ahkeruden ja huolen kantza toimit-

taman, ja ei ketän, rikasta eli köyhää, oi-
keudesans wiiwyttäman, eli auttamatta jättämän.

2. §.



Nlosmittaus Raari. i. Huku. 233
2. §. Ei mahda Kuningan Kastynhaldia kajo-

ta siihen, kuin Tuomarin-wiralle tule: olkonhänellä
kuitengin walda peränkatzoa, että Laki ja Oikeus
ala oikeuxisa welwollisesti woimasa pidetyri tule. Jos
hän löytä toisin tapahtunen; andakon sen Howrä-
tille tieca. Ei mahda myös Tuomarit kajota ulos-
mittauxeen: muutoin kuin niisa asioisa, kuinerinäi>
set säännöt sen myödenandawat, ja niisä rikoxen-asioisa, joita ei korkiamman Oikeuden alle lykätä.

3. §. Alkon yxikän kästyläinen, joka Kuningan
Käsiynhaldian alla on, rohjetko ulosmittausta teh-dä, jollei hänellä ole Esimiehens käskyä; mutta
tuomion päälle, joka on saanut laillisen woiman,
kuja summa ei l.ouse yli »viidenkymmenen talarin,
mahta Pormestari M Raadi ulosmittauxen tehdä:
niin myös Kruunun Foudi maalla, kusa summa
pli kahdenkymmenen talarin ei nouse.

4. §> Joka ryhty KuninganKäsiynhaldian wir-
kaan, ja itze jotakin hänellens pantta: eroitettakon
kohta siitä kuin hän onanuc on, ja sitte langetta-
kon hänen Tuomari kahdenkymmenen talarin sak-koon, ja maxamaan wahingon. Jos ei hän woi
maraa: rangaistakon niinkuin 10. Lugusa tasa Kaa-resa sanocan.

5. §. Jos joku rohkene solwaistaKuningan Ka-
stynhaldiata hänen wirasans, sanoilla, kirjoiturilla,
eli käytöxillä; tuomittako» siitä, sildä Oikeudelda,
kusa rikos tapahtunut on. Jos rikos on suuri; niin
pitä hänen Howrätisa edesannettaman ja tuomit-
taman. Jos joku solwaise Kuningan Kästynhal-
diata Tukkhulmisa; kaykön sen kWIa, kuin erit-
täin on asetettu.

6. §. Jos joku Kuningan Kastynhaldian edesa
puhu hawöttömia eli pilkka-sanoja riita-weljeänsä
wasian/ eli pita sopimaeoinda äanda, eli kiromi-
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sten ulospuhke; olron Kumngan Kassynkaldialla
n» lda sakotta hänen/ korkeimmasti kymmeneen ta-
lariin.

7 §. Ne, jotka Kumngan Käffynhaldialda pi-
detän käffyjä ja asioita toimmamasa, pita oleman
wannomm ja toimelliset. Jos he ylitze-kaywät itze-waldaisudesta, cli laiminlyöwät sen kuin heille itze
kusakin asiasa kastmy on; cli puoldapitämisen ja
woiton wuoxi, jongun asian huojendawat; niin ol-
kon Kuningan Kästynhaldialla walda heitä sanoil-
la ja waroituxilla nuhdella/ cli sako^i heilda kah-
den cli kolmen kuukauden palkan lähimmäiseen wai-
wastenchuoneseenottaa, cli myös, jos rikos rasiam-
bi on, Oikeudesa edesandaa. Kuinga se wäärys
rangaistaman pita, joka heille heidän wirasans sa-
noilla cli töillä tapahlu; cli se kuin he muille te-
kewat; siitä eroiman Pahantegon Kaaresa.

8. §. Jos niin tapahtua taidais, etta se, joka
ulosmittamisen kästee, cli pita sen itze työsä toi-
mittaman, lyö allens jongun osan siitä kuin ulos-
mitattu on; niin andakon hän kohta sen takaisin,
ja wetakö» siinä siwusa sakkoa toisen sen werran,
cli olkon wirkaans paitzi, niinkuin Tuomari koette-
le rikoren olewan.

9. §. Kuningan Kaffynhaldian käsiya wirkans
toimituxis, pitä jokaitzen totteleman: ja olkon hä-
nellä woima, jos hän syyt löyta,uhka-sakon eteen-
panna, eli andaa sen, joka wastahakoinen on, ty-

Msä luotaa: eli kieldaä hänen lähtemästä pois
paikkakunnasta. Jos hän stttengm poislähte; tuo-
takon takaisin, ja wetäkön sakkoa karikymmenda
talaria. Naisa ja muija senkaldaisisa tiloisa, olkon
yxi Kuningan Käsiynhaldia toiselle awullinen: jos
ei hän sitä ccc; wastatkon sen edestä.

2. Lv-

2Z4 Ulosmittaus Raari. i. K.uk».
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2. Luku.

Ruinga tehrämän pirä, kosta Ulosmittausta
ehirän.
1, §,

Kuningan Käffynhaldian tykönä mahta kukin ha-«^ nen asiansa suusanalla, eli lyhykäisen kirjoi-
turen kauna edesandaa; ja pangonKuningan Kä-
stynhaldia sen eteen, jota etzitän, wiffin päiwän
ja uhka sakon, että sen päälle wastata. Sitten ei
mahda usiambata kirjoitusta waiheteldaa, jos ei Ku-
ningan Kastynhaldia löydä tarpellisexi, enambätä
waloa asiaan waatia.

2. §. Jos ei se, jota etzitau, sitä kaipawata,
määrätyn päiwan sisällä rydytä, eli wastauxellakohtaa; olkon uhkasakkoon langennut, ja pangon
Kuningan Käjkynhaldia toisen päiwän hänen eteens,
suuremman uhka-sakon haastolla, ja andakon se kai-
pawa hänen wastuudesta siitä tiedon saada. Jos
ei hän wielä sittekän tule wastauxen kantza; nau-
titkon se etziwä hänen oikeudens, niiden perustusten
jalken, kuin hän osoua. Jos se, joka pois oli, ei
tydy siihen, ja luule itzellens wäärydentehdyxi; ol-
kon hänen woimasans, sitten kuin s<^, joka woit-
tanur on, päätöxen hänelle tiettäwaxi tehnyt on,
edestuoda hänen perustuxens Howratisa, sen ajan
sisällä, kuin 9. Lugusa 1. §. mainitan, ja siellä a-
sian jällens woitta: kuitengin pita ulosmittauren
yhtähywin tapahtuman, ja pandakon kalu wieran
miehen taa, jonga se kaipawa, täyttä takausta wa-
staan, mahta balduuns saada.

3< §. Kaikisa niisä tiloisa, joisa st, jota etzi-
tan, itzens salasa pita, ja ne sen todistamat, joi-
den olis rullut Kuningan Kastynbaldian käffyn hä-
nelle tietää andaa; andakon Kuningan Kaffynhal-

dia
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dia kirjallisen ilmoituxen hänen owens päälle nau-
littaa, ja tehkön sitten asian katcha, niinkuin han
suusanalla tygö sanottu olis.

4.§. Jos se tule, jota etzitan, ja ei kiellä si-
tä, kuin hamlda waaditan, waan ano aikaa; niin
suomkon se hänelle, sen jalken kuin asia on, ja wii-
wytyxen salvia taica: ei kuitengan ylitze kolmen
kuukauden.

5. §. Jos hän kielda sen kuin kaiwatan,eli tah-
to sen tehdä epäildäwäri: ja Kuningan Kästynhal-
dia koettele, ettei hänellä siihen perustusta ole; niin
amtakon sitä kaipawata oikeudellens. Jos epäillys-
haara on senkaldainen, että asia sen kautta riitai^
ftxi tule; lykätkön sen Tuomarin alle: ja ouakon
sitte se kaipawa haaston riitaweljens päälle, yön
ja wuoden sisällä sen jalken, eli olkon siinä asiasa
kaikkia puhetta paitzi. Ei mahda selkiä ja riida-
toin welka riideldawän tähden ylöspidetyri tulla.

6. §. Kuningan Kastynhaldia olkon welkapäa
andamaankirjallisen paätören,sen perustusten kantza,
ja kirjoittamaan siihen ala, mingä ajan sisälle se,
joka ei siihen tydy, saa etzia Howrätisa muutosta,
sen jalken kuin 9. Lugusa sanotan. Kuningan Ka-
stynhaldia Tukkhulmisa, tehkön tiettäwaxi uloslyö-
dyn julisturen kautta, puolipaiwän aikana, että hä-
nen paätörens asiasa, pitä ulosannettaman päiwa
jalken: ja saman paiwän päälle pitä päätös ase-
tettu oleman: Hän mahta myös kohta suusanallasanoa hänen päatöxens, jos niin unwitan.

3. Luku.
Ulosmittauxesca Tuoznioitten päälle.

1. §.
'

sHos jollakin on tuomio toisen päälle, jota wastan
MJ si wstoa pandu ok/ eli takaperin woittamusta

Oikeu-
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Oikcudcnkaymistn Kaaresa sallittu; olkon e, joka
asian kadottanut on, welkapaasen ajan sisällä, kuin
tuomios eteenpandu on, riitaweljens tydyttämän.
Jos ei hän sitä tee, kaykön tuomio ilman wiiwy-
tystä ulosmittaureen. Silloin pitä myös kaikki o-
sotettu ja tarpellinen kulutus ynnä ulosotmaman;
koffa ei se nouse ylitze wildenkymmenen talarin: Josse on suurembi; niin hakekon Tuomarica. Kaiki-sa muisa ulosmittauren asioisa, olkon sama laki.

2. §. Jos tuomio löytan pimiaxi; niin osotta-
fon Kumnsian Kaffynhaldia rmakumpanit Tuoma-
rin tygö, sen päälle selitystä etzimään.

3 §. Jos Kastynhaldia wiipyy^ ilman oikiata
syy:a, toimittamasta tuomiota täytetyxi; wastat-
kon kaiken wahingon edestä, kuin siitä tapahtua
taita.

4. §. Jos se joka asian kadottanut on, ja jon-
ga ulosnutrauxen ala käymän pitä, osocca, että
hän korkiammasa paikaia tuomion willityren, eli
muun wian ylitze walittanut on; taytettäkön kui-
tengin tuomio, waan niin, että se, joka woittanut
on, pane takauxen sen edestä, jonga hän tuomion
jalkm nostaa eli hallita saa, eli pandakon se ta-
kawaarikkoon, jos ei kieldo tule, ulosmittaustanastan.

5. §. Jos joku on woittanut kahdesa ala-oikeu-
desa, ja niitä wastan weto pannan; namitkon sit-
tekin ulosmittauxen, ja toimictakon takauxen sen
edestä kuin hän käsiins saa, eli andakon kalun
takawaarikkoon pandaa. Jos jollakin on ala

-
oi«

kuoen tuomio, jonga päälle ulosmittaus siuraman
pitä, sen jalken kuin Oikendenkäymisen KaaresH
eroicetall; olkon sama Laki. Kosta kalu on niin
ulosmitattu: niin sttä ei sitten mahda haioittttaa,
eli ilman sen isännän tahdvta myptäa, ennen kuin

asia.
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asia Howracisa tuomicau. Jos hän siellä kadot-
ta; käykön st, kuin on ulosmitattu, eli takawaa-
rikkoon pandu, takaisin, sen kaswon ja tulon
kanha.

6. §. Jos se joka kadottanut on, ei woi ulos-
«n3a, mitä tuomittu on, ennen kuin asiaHowrät«
tim tule; niin pangon stn edestä täydm takauxen:jos ei hän sitäkän woi; niin pangon takauxen itzeedestäns, eli mengön wangiuteen asian paatöxeen
asti. Ulosmittauresa laillisesti wedotuisa asioisa, eli
niisä jotka Kuningan kocttelemuxen ala tulewas,
saätetän lawiammalda Oikeudenkaymisen Kaaraa.

7- §- Jos joku pyytä estä tuomion täyttämistä
sentähden, että se kuulu usiamman päälle kuin hä-
nen yxinans; niin pitä itzekungin, kuin läsnä on,
oikeuden edestäns tekemän; ja Kuningan Kästyn-
haldia andakon kirjans, että st, jolla, toisesa
Maan-HerranLaänisä, asumassia, eli omaisuna on,
mahta siellä maxaa. Jos tuomio kuulu kaikkein
päälle yhden edestä ja yhden kaikkein edestä; niin
kaykön ulosmittauxen kansia, kuin 4. Lugusa 12.§.
sanotan.

8. §. Jos silla, kuin tuomion täyttämän pitä,
on walmista rahaa eli irtainda kalua siinä Maan-
herran Läänisä, kusa tuomio langeis; olkon sillä
joka woittanuc on, walda siellä etzia maroa. Jos
siellä kusa tuomio langeis, ei löytä muuta kuin
kiindiätä tawarata, ja se, joka asian kadotti, asu
mualla; niin pitä hända etzmamän siellä kusa hänasu. Ei mahda hänen kiindiätä omaansa, eli mi-
tä sitä seuraa, «mattaa, niin kauwan kuin hän
walmiUa rahalla eli irtaimella kalulla woi maraa,
kuin edespäin eroicetan.

4, §,
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4. Luku.

Ulosmiltauxesta w3lra,k;rjoirusten?, seikiäin
kafi-tirjoiruiien ja hywäin »liesten pää»

täxen päälle.

sf^?elka
-

kirjoimxesta pica welkapäatä etzittamän/<^) siellä kuin hän asu, eli itzeus jongun ajan
ylöspicä, paitzi niiscl asioisa, joista 4. §. sanotan.

2. §. Jos joku tule Kuningan Käffynhaldian
tygö, selkiäliä ja kieldämäccömälla welka

-
kirjoitu-

r lla, ja maron aika jo ulkona on; niin tule hä-
nen kolua saada ulosmiuauxen. Jos welkapaa kiel-
dakätensä ja kirjoimpensa/ ja löytan walhesa; an-
dakonKuningan Kaffynhaldia ulosn.ittauxen tapah-
tua, ja lykätkön rikoxen Tuomarin alle.

3. §. Jos joku sano että han on tullut waa-
dicuxi, eli pakotetuxi, haukutelluxj/ eli wietellyxi,
andamaan welkalkirjoituxen ulos: )a on sen pääl-
le puhunut lähimmäisten kuuden Mikon sisällä,
Tuomarin, eli Kuningan Kastynhaldian tykönä,
taritze myös perustuxia ja todistuxia edestans; niin
lykätän asia Tuomarin tygö. Jos sama welka-
kirjoitus jo on tullut toiseen eli kolmandeen käteen,
eli usiamman tygö, jotka coinentoiseldans sen hy-
wasä uffosa lunastanet owac, ja sen päälle etzitänulosmittausta; olkon sama laki: ja rangaistakon st
Tuomarin tykönä, joka wäkiwaldaa eli kawalutta
teki, niinkuin Laki woipi.

4. §. Jos käsi-kirjoitus on pandu maxetta sil-
le jolla se on; namitkon hän täydellisen ulosmir-
rauxen, jonga kasisä se on. Jos käsi-kirjoitus löy-
tan pannurimaxettaa jollekulle wiffille miehelle, ja
welkapää on siinä luwcm andanut sen tulla toisenkäteen; olkon sama laki. Näisä tiloisa mahca welka«
mies etziä welkapäätä, kusa hän löpttäan. 5- S.
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5. §. Jos welkamies ilman welkapään stnkal-daista luwam, on jättänyt hänen kasi-kirjoituxens
toiselle; niin ei hänellä pidä oleman muuta oikeut-
ta, kuin sillä, jolle käsikirjoitus on annettu.

6. §. Jos joku on saanut osoms-kirjan missinmiehen päälle, ja ei saa haneldä maxoa; nautitkon
ulosmittauren sen tykönä joka osotuskirjan andoi,
ynnä kaswon kantza, kuuteen asti sadalda. Jos tä-
mä edeswetä, että se joka osoeus>kirjan on saanut,
on siihen syy ollut, ettei maxo oikialla ajalla seu>
rannut ole; kaykön kuitengin ulosmittaus edes, ja
seisokon siteen hänen ehdosans, etzia Tuomaria/ ja
woitta sen takaisin, jos hän woi.

?. §. Jos welkapäa tunnusta welkans, mutta
tahto sen kuitata jotakuta welkamiehen tykönä ole>
wata saamistansa wastan: jaKuningan Kästynhaloia
löyta saman saamisen selkiaxi, wahwaxi, ja ma-
xon ajan jo edesmennexi; niin mahta wslka wel-
kaa wastaan kuitattaa,niin pukalda kuin sev uloMl.

8. §. Wäara lastu ci mahda maroxi lueema:
kusa st löyttaän, pitä st ensin ojettaman, ia ma-
xo sitten sen jalken tapahtuman.

9.§. Jos joku welka-kirjoituxesans ei 012 wiffiä
maxo-päiwää nimittänyt; niin mahta n^lkamies
etziä omansa takaisin, koffa hän tahto, kui- 9.L'-
gusa 4. §. Kauppa Kaaresa mainican. Olkon km-
tenginKuninganKäffynhaldialla woima, eteenpan-
na päiwän maxolle, pidemmän eli lyhemmän, sen
jälken kuin hän löyta asian-haarat, niinkuin 2. Lu-
gusa 4. §. tasa Kaaresa sanottu on.

iv.§. Jos wissi paikka nimmtty on, io<a ma-
po tapahtuman pitä; ojendakon Kuningan Käkyn-
haldia itzens sen jälken. Jos ei wissia paikraa ole
nimitetty; niin koetelkon han, misa maxo, welka-
paan kuiutuxella tapahtuman pitä.

11. §.
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11. §. Ei yxikan mahda hakea toisen miehen
saatawam welkaa, jollei oikia welkamies ole oikeut-
tans hänelle kirjallisesti jättänyt, eli- muulla tawal-
la siihen lupaa andanut.

12. §. Jos kari eli-usiammat owat welka-kir-
jomiren alakirjoittanet silla sitomisella, että yhden
kaikkein ja kaikkein yhden edestä maxaman pita;
niili tule welka-miehen saada täyden welan ulos-
mittaurcn kenengä tykönä tahtons: ja olkon sillä
sitten sama oikeus niicä toisia wastan, siitä kmn
hän ylihe oman osans maxanut on. Jos ei he niin
ole itzians sitonet, ja he ei ole kalun yhteydesä;
niin ulosmitatan itzekungin tykönä hänen osans
päa>lugun jalken.

13. §. Jos welka-kirjoimxesa on wissi ja lu-
wallinen kastvo luwattu; olkon sillä ulosmuatesa
yhtäläinen oikeus päävelan kansia. Kaswosta, ko>
sta welkamiehet toinentoisens kansia edusta welan<ae
laiseen omaisuceen riicelewät, mainitan siinä 17.Lu>gusa 15. §. Kauppa Kaaresa.

14. §. Sowinnolla joka Tuomarin edesa, eli
muutoin tapahtu, olkon sama oikeus, kuin muulla
stlkiälla käsickirjoiturella.

15. §- Jos joku riita molemmilda puolilda on
lykätty hywain miesten alle, ja luwatm tytyä hei-
dän paätöxeens; niin käykön ft ulosmittauxeen.

5. Luku.
Ruinga Ulosmittaus tapahtuman pita.

I, §.
l^os welkapää ei ole tydyttänyt welkamiestäns sen«^) ajan sisällä, kuin eteenpandu on; niin käykön
ulosmittaus hänen ylitzens sen jalken kuin Kunin-
gan Kaffynhaldian paasös kuulu. Jos hän lähte

Q nm-
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matkaan, eli pica itzens lymysä; siinä mahca ulos-
mittaus kuitengin tapahtua, Jos wissi kalu pitä
ulosmitattaman, ja ei sitä löytä; niin pitä sewal-
millä rahalla, eli kullalla, eli hopialla, marma-
man. Jos hän sano mci hänellä ftnkaldaista ole;
wahwistakon sen, jos welkamies niin waati, wa-
lallans, Kuningan Kästynhaldian eli Tuomarin ty-
könä paikkakunnasa, )os se siellä soweljammasti
tapahtua taita: sitte inenaöttirtain kalu mittauxenalle, niinkuin edespäin sanotan.

2. H. Mitä welkapäa taita wähimn-'n paitzj
blla, niln kuin sitä, jolla hän elatustano etzi, pi-
tä wiimeisexi ulosmitattaman.

3. §. Kufa irtain kalu käy mittauxen,pitä se
arwattaman sen jalken kuin st myydä taitan. Jos
welkapää ei tydy siihen hindaan, eli welkamies ei
tahdo kalua siitä pitää; niin Myytäkön se julkisen
uloshuudon kautta. Kuinga irtaisen pantin kansiakaytmälnän pitä,sanotan 10. Lugusa 2.
pa Kaaresa.

4. §. Ei mahda yhtän uloshumoa tapahtua,
ennen kuin wissi paiwä siihen on nimitetty, ja jul-
kisesti ilmoitettu: Ei mahda Myös miten myytää,
muille mielixi, ja welkapäalle wahingori, eli silloin
koffa ainoastans harwat owat koosa: Scntahdett
pitä parhat kalut siihen asti saästettaman,että
enin kansa on kokoontunut. Jos joku wahingo ha-
waican tapahtUNsxi, hänen oman hyödytyrcns elisyyns tähden, joka utoshumamisen päälle on ase-
tenu; täyttakön han wahingott^ ja rangaistakon
sen jälken kuin asia on.

5. §. Jos welkapäalla ei ole rahaa taikka ir-
tamda kalua marar^ns: niin p't.a kiindiän täwa^
ran mittaupen alle käymän. Jos ei he iowi Mitä
ensin mitattaman pitä; niin käylön st siihen / jo-

ka



ka siliä palkalla makaa, josa hända etzitän,ja sil^
loin pannan yhteen sekä paäwelka etta kaswo kuin
senpäaUe ylösjuosnut dn/ ja Nautitkon Welka-Mies
anekin sen edestä, sitä Myöden kuin st fäastettäwH
puhdas sisälle^tulo siltä tawarasta taita ennättää
kuuteen joka sadälda kononaisesta melasta. Joswelka-mies sitte tahto sen laillisesti käyttää, käy-
kön Ma, niinkuin 9. Lugusa Maan Kaaresa ott
pantista asetettu.

6. §. Jos wisst pantti kiindiäsä tawarasa dtt
kirjallisesti pandll, ja welka-mles ennen tahto ctzlä
Mapoa lrtaimesa kaluja, joka pikemmin taican ra-
haxi käättäa; olkon hänellä siihen walda. Jos hatt
tähco pandista kiinni-pilää, ja ci bvotta sitä ai^
kaa, etta pantti ensin Lcusa käytetäis; etzikön ane-
kia siihen, kuin ennen sanottu on.

7. §. KusaHuonet, tontti, maa, cli Msi-Mken-
Nuxet ulcsmltätatt; ci mahda heitä tometttoisestansniin säritttää ja eroitetMa, etta se kuin ylitze jää-
pi, Mle isännälle hyödyttömäxi.

8. §. Jos ci sillä, jonga^ tykönä ulosmittaus
tavahtu, ole muuta huonetta- ia asuma>siaa sisälle^
käytäwätä; niin mahta hän Maalla istua huoneisakolme kuukautta, utosmitmuxen jalken,jakaupun>
tzifa ettsimmälseen lähdendZ^päiwäan asti. Jos to!-
Nell on siihen palkalla cli wuorol!a sisälle tullut;
kaykön niinkuin is. Lugusa Maan Kaaresa eroi-
tecan.

9. §. Kaikki ulosmittaus öitä tapahtuman il-
man sm oikellden wahennystä,kuin toiselta on wel»
kapaan tawakaan..,

10. §. Jos welkapäälta ei ote mitan jolla hattwelan maxaa: min mabta hän^jos we!ka-mies si^tH waati, kiinni pidetraä > kbsttlkon sitte Tuomarl
Q T kuitta

2DMtzMitiäus Kääri. H. -s.nkn.
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kuinga hän köyhtynyt on, ja kaykön siitä, kuin
Kauppa Kaaresa sanottu on.

11. §. Jos muuta on, kuin täytettämän pila;
mahta Kuningan Kästynhaldia uhka-sakon eli wan-
ginden kautta, waatia händä siihen joka wastaha-koinen on, niinkuin asia löyttään.

6. Luku.
Ruinga kiindii omaisus arwattaman pitä.

1. §.
s^os st, joka anekin on saanut, eli jolla pantti-

oikeus huonesa eli maasa on, tahco sen lailli-
sesti käyttää; niin pitä arwio tapahtuman, ennen
kuin laillinen seisomus-aika on kulunut, kuin 9. Lu-gusa Maan Kaaresa sanotan: Ia pitä maalla Kih-lakunnan Tuomari kahden wieran miehen kantza,
ja kaupungisa, kolme Raastuwan-oikeuden Jäseni-stä sen tawaran arwaman.

2. §. Arwio-miesten, jotka ei wannotetut Tuo-
marit ole, pitä edelläpäin, welkapäan ja welka-
miehen lasnäollesa, walan tekemän, että heidän pi-
tä sen kalun niin arwaman, kuin he, parhan ym-
lnarryM ja tunnon jälken, koettelemat sen ma-
xawan.

3. §. Sitte kuin kaikki wisusti arwattu ja
ylöspandu on, pitä arwio-miestenkirjan sen päälle
andaman.

4. §. Se kuin siihen arwiohon ei ole tytywai-
nen, pitä yhden kuukauden sisällä maalla, ja kah-
deran paiwan sisällä kaupungisa, etzimän Kunin-
gan Kästynhaldian tykönä uutta arwiota: ja ni«
mittakön hän siihen muita ymmänäwaisiä miehiä.
Kolmatta arwiota mahta saman ajan sisälle ja
samalla tawalla etzitM, ja ei usiambata.

5- §.
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5. §. Arwion kansia Prukein, Wasaram,

Malmin sulausMunitten, ja muitten senkaldaistenRakennusten ylitze, käykön niinkuin erinomaisetpaätöxet mista woiwat.
7. Luku.

Siitä, tuin ulosmittamisesH eroiretraman pitä.
1. §.

sAos siinä kodosa, josa ulosmittaus tapahtuman
pitä, löytyy toisen kalua; se ei pidä mittau-

xen ala käymän, kuin 11.Lugusa Naimisen Kaare-
sa/ ja 17. Lugusa Kauppa Kaaresa sanottu on.

2. §. Jos siliä, jota welan tähden etzitän, ei
ole muuta jolla hän maxais, kuin wuoden palkka,
eli joku wissi armo>laina; älkön enämbi kuin puoli
siitä käykö loka wuosi, welan maxoxi.

3. §. Jos siitä riidellän, kuin eroitettaman pi-
la; niin lykätkon Kuningan Kästynhaldia asian
Tuomarin eteen, jos syytä on asiasta epäillä, ja
pangon sillä wälillä riita-kalun takawaarikkoon.
Sama laki olkon, koffa welka-miehet etziwät erna
toinetuoistns edellä.

8. Luku.
Takawaarikosta ja kiinnipitämisestä.

i?os jokuetziKuningan Kastynhaldian tykönä,että
welkapää pitä kiinnipidettämän; eli hanen ka-

luns takawaarikkoon pandaman, silla waara on,
että hän poispakene, eli pistä kalun lymyyn: JosKuningan Kästynhaldia koettele, että kaipawalla on
syytä siihen; niin säätäkön, jos hän takausta wa-
stan eli ilman, mahta sen kiinnipitämisen eli taka-
waarikon nautita,

Q 3 2. §.
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2. §. Ei sitä mahda welan tähden kimni pan<

da, eli pidätmää, jylla kalua Waldakunnasa on,
millä hän maraa, M oikeuOen tehoa taka, eliwm-
pi panna pantin eli takauren,

3. §. Koffa joku on saanut welkapään kiinni
pidetyp:/ eli hänen kaluns takawaarikkoon pannuxi;
piin olkon welwollinen, kohta anoman Kuningan
Kast.mhaldian päätöstä, eli ensimäisnä Oikeuden?
käymisen paimana asian Tuomarin tykönä edesan-
daman, jos ei ft niin selkiä ote, että ulosmittaussen päälle seurata taita: Jos ci hän sitä tee;käy-
kön se kiinni pitäminen eli takawaarikkoon panes
,NMN takaisin,

4-. §. Se, kuin takawaarikkoon pandu on,
wahta panttia eli täyttä takaustamastan nostettaa;ja se jyka pakeneman on luultu, wallallens pää-
stettäa, jos hän rakauxen edestäns pane, ettei hä-
nen pidä karkaman, eli itzens salasa pitämän. Jostakausmies sitten ei handä edeskoimita; käykön sii-
tä, kuin 10. Lugusa Kauppa Kaaresa sanottu on.
Kuinga takaus<miehet hywäxi luettaman pika, sii-tä eroiman Oikeuyenkaymisen Kaaresa,

5. § Ei mahda welan-alaisen miehen waimo
kiinni pandaa: mutra tosin Leffi, jos hän itze wc?
lan (ehnyt on.

6.. §. Jos sisälle^tulo eli wuoro takawaarikkoon
pannan; niin nimittäkön st kaipawa yhden eli
Usiammat, jotka siitä kalusta waarin pitqwät,
ja sisälle tulon eli wuoron siitä ylöskandawat, ja
asian paätöreen asti tallella pitäwck. Jos se jota
chitän, sano että toimuus-mies ei ole kyllä waka;
koetelkon sen Kuningan Käffynbaldia. Jos ei hän
hända hywäxi löydä, nimittäkön se kaipawa toi-
sen. Kuningan KajkynhaldialZa olkon myös walda
kielda kttndtätä ja irtainda kalua myytämästä, eli
hajoittttamasta, jos syitä siihen on. 7. §<



?. §. Jos joku, jongahallusa toisen miehen ka-
lu on, kielttäan Kuningan Kastynhaldialda, sitäulosandamasta, ja teke sitä wastan; täyttäkön o-
mallans sen kuin hän ulosgnnoi, ja wetäkvn sak-
koa kymmenen talaria.

8. §. Joka itzemielisesti kajoo siihen kaluun
jonga Kuningan Käffynhaldia on andanm cakawaa-
rikkoon pandaa, cli Kruunun merkillä merkittää;
Mtäkönsakroa neljakymmendä talaria: Jos ci hän
woi sakkoa mna; karsikon neljäntoistakymmenen
vaiwän wangiuden wedellä ja leiwällä. Sama la-
ki olkon siitä, joka merkitze jotakin Kruunun merk-
killä, jos ci hänellä siihen lupa ole.

9. §. Jos welkapaä walitta, etta han ilman
syytä on kiinni pidetty, ja Tuomari koettele, etta
welkamies ilman pakkoa on sitä anonut; wetäkön
hän sakkoa karikymmendä talaria, cli enämman,
niinkuin asia on, ja maxakon wahinqon. Jos ka-
lu on takawaarikkoon otettu; tayttakönkaiken wa-
hingon,

ia, §. Jos joku etzi kieldoa toisenpäälle, lähs
ttmästa kaupungista, ennenkuin hän Oikeudenede-sa wastanut, cli edeswastajan eeeens on asettanut;
sitä ci pidä kielttäman, cli kiinni pitämisexi luet-
taman.

11. §. Jos joku tahto lahteä pois paikkakun-
nasta, joka welkaan on tullut, elamxen, huonen
wuoron, hahden palkan, eli muunsenkaldaifen ede-
stä; olkon welkamieheliä walda pitä hänen cawa-ransa wakuutuxexens. Jos eikaluulotu; niin mah-
laKuninqan Kässynhaldia kieldä hänen pois lähte-
mästä paikkakunnasta,ennen kuin hän welkamiehmS
tydyttänyt, eli jos asia epaildäwä on, edeswasta-
jan ja cgkauM/ edestäns pannut on. Jos ei hän

Q 4 M
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sitä tottele; käytön siitä, kuin 1. Lugusa 9. §. sa-
noccu on.

12. §. Jos majamies muutta kalunsa pois, ja
<i maxa huonen wuoroa; olkon Kuningan Kästyn-
haldialla senkaldaisesa tilasa walda, hänen kiinni
pjtä, siihen asti kuin han oikeuden cdestäns on
tehnyt.

13. §. Ei mahda se, joka welan tähden kiinni-
pandu on, häpiällisesa wangiudesa pidettää. Joswelkamies ei näytä, etta welkapaa wol itzeus ruok-
kia; niin andakon hänelle neljä äyriä paiwäxi. Jos
ei se tapahdu sitte kuin welkamies tygö sanottu on;
andakon Kuningan Käskynhaldia hänen irrallens.

14. §- Jos welkaniiesano, että welkapaän pe-
rän mahta kuulmettaa, sentähöen, ettei hända löy-
ta taita; niinandakon Kuningan Kästynhaldia han-
da etziä siellä jnsa hänellä koto, palwelus, elatus,
eli ylöspitäminen on: Jos ei hända siellä löytä,
eli jos yhdellä eli toisella tawalla, ei taita tietoa
saada, kusa hän oleskele, ja hänen warans ei na-
tvy ulottuwan hänen welkans wastan: niin olkon
Kuningan Kästynhaldialla walda andaa hänen pe^
rans kuulutettaa.

9. Luku.
Nuinga muutosta Runingan Xästynhaldian

päätöxejä etzirtää mahta.
1. §.

sHos riitaweljet ei tydy Kuningan Kästylhaldian
päätöxeen, ja he owac läsnä ollet, kosta se

ulosannettiin; olkon heillä aikaa etziä Howrätisa
muutosta, ennen kelloo kahtatoistakymmenda kol-
mandenakymmenendena paiwänä, sen lukenzata ko«
sta päätöslangeis.Jos se, joka ulosmittaustahaki,
sillä ajallaei ollut läsnä, ja se päätös on langennut

hän-
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hända wastan; olkon hänellä sama aika siitä pai-
wästa,kuin hän sen Kuningan Kaffynhaldian tykönä
wastan otti: Jos hän on woittanm; andakon kah>
den wivcan miehen kautta riita -weljellcns, jos ei
hän läsnä ollut, kosia päätös langeis, yhden ulos-
kirjoicurcn siitä, ja nauuckon hän siitä paiwasta,
niin pitkän ajan kuin sanottu on, walimrens How-
rättiin sisäilepanna. Kuningan Käffynhaldian pää-
tören ylitze Tukkhulmisa, joko se kirjallisesti eli suu-
sanalla annettu on, pitä walituxct sisälle annetta-
man, ennen kelloo kahtatoistakymmendä wiidende-
nätoistakyinmenendenä paiwänä, sen lukemata, ko-
sta päätös langeis, joko riitaweljet owat läsnä ol-
let, eli ei. Jos päiwä sisälle lange Sunnuntain eli
muun Pyhäpaiwan päälle; kaykönsenkanha, kuin
Oikeudenkäymisen Kaaresa sanotan. Jos asia ei
käy ylitze kolmensadan talarin, eli sen werran;
nautitkon kaipaja ulosmittauxenKuningan Käjkyn-
haldian päätöxen jälken, ehkä muutostakin siinä
etzitty on, ja nostakon täyttä takausta wastan/ mi-
tä ulosmitattu on.

2. §. Koffa walituxet owar oikialla ajallaHow-
rättiin sisälle annetut: ja Howrätti löytä,ettei wa-
littajalle siihen syytä ole; niin andakan kohta pää-
töxens sen päälle. Jos Howrätti koettele walitu-
xet olewan senkaldaiset, etta toinen riitaweli ensin
kuultaman pitä; niin mahta wissi päiwä, uhkasa-
kolla hänen eteens pandaa itzens selittää. Jos ei
hänen wastauxens sisälle tule; pangon Howrätti
uuden päiwän hänen eteens, ja timäwäri tehkön,
«ttei hän enä kuulduxi tule, jos hän sen laimin,
lyöpi. Jos ei hän sittekän tule wasiauxens kansia;
andakon st kaipawa sisälle uloskirjoituxen walitu-
xistans, ja otettakon asia sen päälle ereen, ja pää-
ttttakön laitans jälken.

Q 5 3. §.
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). §- JosHowratci myös löyläKuningvMKä-

stynhaldian selityxen asiasa carpellisexi: pangon
Howrät'i han 'Ne snhen wissin ajqn ereen.

4- § Jos jo^u ilman syytä walittaKuningan
Kästynhaldi'.n päätöxen ylitze; wetäkön sakioa pe«
rättönmn wal^cucen «ldesiä, kynunenen talaria, eli
enamman, asianhaarain jalken, Howrätille yri«
Näns, ja marakon rmaweljcns wah:ngon ja kulu?
tuxen^kuin Howrätti kod ullistri koettele. Jos joku
kirjouupisans ''olwaise Kuningan Kässynhaldiata;
wetäkön ftn edestä sakkoa erittäin, niin paljon eli
enammän kuin sanottu on: rukoilkon nlyös julki-
sesti andexi, jos rikos sen ansaitze: Jos se käy Ku-
ningan Kaffynh,'.ldian arwon ja kullnian paaile;
andakon Howrä ti syyn<aiaiftn päälle siellä kannel?
haa, ja tuo untakon hän, niinkuin Laki sano.

5, §. Jos min taidais tapahtua, että Kunin?
ganKäffynhaldia aikomuresia, wihasta ja kateude-
sta, eli oman woittons tahoen, eli muiden mieliri,
on tehnyt walittawaiie waärytta; tuomittakon ri>
koxens täbden laillisesti, niinkuin Oikeuyenkäymi-
stnKaaresa Tuomarista sanotan, ja täyttakön kais
ken wahingon.

6. §. Jos joku luule ihellens ulosmittauresa
wäarin tehdyri milda Kästyläisilda, jotka seisomat
Kuningan Kasiynhaldian kuuliaisuden alla; walit-
lakon sen ylitze hänen tykönäns, ja hän ojendakon
mitä heilda on liikaa tehty, Sama muoto kaokök
walitustcn kantza sen ulosmittauren ylitze, kuin Ala»
oikeuMa erinäisten säändöin kautta sallittu on.

10. Lus
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10. Luku.
Rv n^a se rangalstaman pitä, joka riira.astoisa

ei n?oi maxaa sirä uhka>sakkoa,eli sakkoa,
kum hänen päälle»? pandu on.

i, §<
l^os joku langetetan sakkoon, tyhjän walituren«^ Tuomarin,eli Kumngan Kaffynhaldian ylitze: eli
sopimattoman puhen ja kirjoituxen tähden: eli jos
hän uhka -sakon rikoxeen on langetettu / ja ei woi
maxaa^ niin rangaistakon wangiudclla, ja wastat-
kon kahdexan päiwän wangius kymmendä talaria,
neljamolstakylnmenen päiwän kahtakymmenda tala>
ria, kolmen wiikon, neljäkymmenda eli wiitcakym?
menda malaria, ja yhden kuukauden wangius samtalaria, sataan ja wmeenkymmeneen asti, ja niin
edespäin- ei mahda kuuengan ketään pidcttäa nau
sä asioisa edemmälda wangiudesa, kuin kaxi kuu-
kautta. Jos ei syymalaisella ole millä hän itzens
ylös pidais; nautitkon ylöspitämysta,kuin muukin
wangi,

2. §, Kaikki ne sakot, kuin KuninganKaffyn«
haldialla, on tämän Kaaren jälken walda, jongun
päälle panna, ylksn hänen omans: paitzi nW a«
sioisa, jolsa muutoin säätty on.

Oikeudenkäymisen Kaari.
1. Luku.

VhteisistH Oikeuxista ja Tuomio
-
istuimista

ylipään.
i. §.

/Ensimmäinentuomiy-isimnmaalla on Kihlakunnan->^ oikeus: Siinä tuomitze Kihlakunnan Paätuo«mari,
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man,kahdentoistarpmlnenen talonpojall kansia kuin
Kihlakunnasa asuwat, ja siihen walicut vwat: Ne
kaxitoistakymmenda kutzutan Kihlakunnan Lama-
miehixi.

2. §. Sitalikin on Lagmannin-oikeus. johonga
Kihlakunnanwikeudesta wedota laican: Ia siellä
tuomia Lagmanni kahdentoistakymmenen Lalltamie-
hen kantza Kihlakunnan-oikeuxista hänen Lakikun-nasans.

3. §. Kaupungisa onKamnärin<oikeus ensimmäi-
nen Tuomioistuin: Siellä pila yxi Raadimies ole-
man, ja hanen Kantza istujans Kaupungin Kam-
narit.

4. §. Toinen Tuomio-istuin on Raastupa-
oikeus: Siinä pitä Pormestarit jaRaadinuehet tuo-
mitzeman. Niisa Kaupungeifa, jotsa ei ole Kämnäriw
oikeutta, on Raastupa-oikeus ensilnmainen Tuomio-
istuin.

5. §. Naiden ylitze owat Howrätit, joihin oi-
keudenkaymistn akat Lagmannin ja Raastupa-oikeu-
xista tulla mahtawat, niinkuin edespäin tasa Kaa-resa sanotan.

6. §. Ei mahda isä ja poika, appi ja wäwy,
kaxi weljeä eli heimoa, yhdesä Oikeudesa istua, ko-
ffa ei usiambata kuin seitzeman Oikeudesa ole. Ei
mahda myös ikänans usiambata kuin kaxi, jotka
owat siinä langoudesa ja heimolaisudesa, kuin nyt
sanottu on, yhdesä Oikeudesa istua.

7. §. Tuomarin pitä tämän walan wannoman:"
MinäN.N. lupan ja wannon,Jumalan ja hänen
pyhän Ewangeliumins kautta, että minä tahdon ja
että minun pitä, parhan ymmarryreni ja cundoni
jälken,kaikisa Tuomioisa oikeuden tehdä, ei wahem-
män köyhälle kuin rikkaste, ja tuomita Jumalan
ja RuoAn Lain ja Laillisten Asetusten jälken: ei

ikä-
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ikanans Lakia wäänncllä, eli wääryttä cdesautta,
fugun, heimolaisuden, ystäwyden, kateuden ja wai-
non, eli pelwon tähden: ei myös lahjcun ja andi-
micten, eli muun syyn tähden/ ehkä minga war-
jon alla se olla mahdais, ja ei sitä wiallisexi teh-dä, kvin wiatoin on, eli sitä wiattomaxikuin mal-
linen on. Ei pidä minun myös, eikä ennen kuin
tuomio julisteean, eli sitten, ilmoittaman niille,
kuin Oikeutta käywäc, eli muille, niitä kestustu-xia, kuin Oikeus suljettuin owein sisällä pirä. Tä-
mä'^ kaiken tahdon minä ja pitä minun, niinkuin
yhden rehellisen ja yxiwakaisen Tuomarin, ustolli-
sesti pitämän, ilman wickkautta ja pahoja juonia,
niin totta minua Jumala auttakon hengen ja sie-
lun puolesta. Ei mahda yrikän Tuomawwirkaanastua, ennen kuin hän niin wannonm on.

8. §. Lagmannin ja kihlakunnan Pää^uomarmpitä tä^iän walanHowrätin edesä wannoman: Jos
häll on kaukana si ldä, eli jos hän ei taida sinne
tulla, ennen kuin Käräjä pidettämän pitä; asetta-kon Howrätti kusa se tapahtua mahta. Lautamies
tehkön walansKaräläsa. Pormestari ja RaadimieS
tehkön walans Raastuwasa, Kuningan Kästynhak
dian, eli sen läsnä ollesa, jonga hän siaans aset-
ta, ja Kämnäri Pormestarin ja Raadimiesten e-
d^sä.

9 §. Jos Tuomari ilman luwata salii jongun
edesians luolnita; olkon wirkaans paitzi.

10. §. JosLagmannilla, eliKihlakunnan Pää-tuomarilla on estettä, ettei hän wirkaans toimit-
taa taida: ilmomakon sta Howränlle. Jos se
laillisexi koetellan; asettakon Howrätti yhden toi-
mellistn miehen, joka wiran hänen siasans edes-
seiso. Sama Laki olkon Pormestarista; jos ei
Raastupawikeus ilman handä ole tuomion woipa,

11. §,
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tl. §. Tuomarin plta wisustikoetteleman Lain

oikian ymmärtyxen ja perustuxen, jasen jälken tuo-
mitzeman: mutta ei sitä wastan,vman hywän luu-
lons jälken. Maan tawan jalkcn, kuin kohtullinett
on, mahra hän myös ojendaa tuomions; kosta kir-
joitettua lakia el löydy.

t2. §. Jos Tuomari laugetta wäärän tUomiott
ilmeisestä huolimattomudesta,eli ymmärtäillättömy-
destä;olkon wirkaans paitzt peräti, eli wissixi aja-
ri,ell wecäkön raha^sakkoa kolmeen osaan, asiawyaarain jalkcn, ja täyttakön kaiken wabingon. Jos
hän ftn teke aikomuxesta, wihasta ja wainosta,eli
ystawyden, eli lahjan ja woiton tähden; olkon
wirkaans paitzi, j<r alkön saako sitä ikänans jäls
lens, maxakon myös wahingon, ja lahjat laNgM
kon waiwaisille^ Jos niin taidais tapahtua, että
joku senkaldaisen wäärän tuomion kautta, tulis
pois hengeldä eli kunnialda; rangaistakon Euolna<ri, tämän pahudens ja ilkeydens lähden^ itzs hen»
gen eli kunnian puolesta.

2. Luku.
Rihlatunnan

-
Räräjäfiä.

1. §.
l^okaisefa kihlakunnasa pitä kihlakunnanPaättNo-marin Käräjää pitämän, oikiasa Kärajätpais
kasa, kolme kena wuodesa: ensimmäisen kerran tal-
welia, Knmin paiwan ja Huhti-kmm walillä: toi-sen kerran suwella, Waspurin paiwän ja Mitzw
Maarian wälilla: kolmannen kerran syxyllä, em
fimmäistn paiwan wäliZla SyyskuUsa jn wiimeisen
Marras kuula. MN maan paikoisa, kusa el min
nwlwa KäräM rarwita, käykon sen kantza, niin-
kuin erittäin asetettu on. Jos Kihlakunnan Pää-
momari pane warhemmm eli hiljemmln Käräiän

ulos,



ulos, kuin nyt sauoclu on; wetäköll sattoa kajci-
kymmcnda talaria.

2. §. KihlakunnanPaattuomart olkon welkapaä
tiettawari rekemän Kuztingan Kasiynhaldialle, ku-
na paiwäna hän tahlo Karajätä pira, ja andakonsen sitten kuulutta Saarnatuoleista Kihlakunnclsa,
kyluuienda wiikkoa ennen.

3. §. Käräjä heckelta pika kihlakunnan Paä-
tuomarin ja lautakunnan aikaisin käräjä « paikasa
oleman, ja kello yhderän aamutta: Jos
Hansen laiminlyö, ja ei Mle kello kahteeluoistakym-
Meneen; weMön sakkoa kymmenen talaria, pitä-
jän waiwaisille yrinans. Ennen kuin Oikeus istu,
pna Jumalan palwelus pidmäman: Sitten kuu-
luttakon kihlakunnan Paa-cuomari Karajan ja ka-
raja-rauhan, ja lukekon lUlkisesii ylös ne aseturet,
jo^ka yhteiselle kansalle, Karajäsä ilmoitettaman pi-
ta. Sen jalken otcakon hän asiat eteens tasa jarjs-
styxesa: ensisti sisalle^kirjoituxet,kuin silloin anotan,sen jalken kuin 7.Luausa säälän, niin myös yiös-
kuuluturet: sitälikin Kruunun ja yhteiset asiat :sen
jalken rikos- asiat: ja sitte niiden riidat sotka Kä-
rä;ä<paikast^ kaukana asuwcn; Sitten joka asian
Niin kuin han löyta tarpcllisuden waanwan. Pit-kät asiar pitä wiimeistri edesotettaman; ja anda-
kon kihlakunnan Paa-ruomari jokaitzesa asiasa pää-
töpm, sen jälkcn kuin st tapahtua taita, ennen
kuin ban Käräia-paikasta lähte.

4. §. Koffa kundia tawara ylöskuulutetatt, jo-
sta Kruunulle w?ro lange, min ilmortakon ftn kih?
lakunn m Päl?-tUomari Kuningan Kastynhaldialle/
kosta kolmas ylöskuulmus tapahtU: murra niisä
maanlpaikoisa, kuja ainoastans y)c: Karlia wuodesch
pidccän, tchkön sen silloin kosta toinen kerta plös-
kuulmttan: iaKuningan Mstpnhaldia wimittnkon

sute
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sitte tiedon, ennen kuin Lain-käyttäminen ulkona
on, jos Kruunu sen lunastaa tahto. Jos ei se ta-
pahdu; olkon Kihlakunnan Paattuomarilla walda,
andaa sen päälle kiinne-kirjan.

5. §. Kruununvoudin, eliNimitysmiehen, pi-
ta aina Käräiäsä läsnä oleman ja aldisna Oikeu-
delle niihin toimituriin, kuin heidän wirkaansa tu-
lewat.

6. §. Kihlakunnan Paa-tuomarin pitä wilpit-
tMNan tuomio-kirjan pitämän, ja sen itze allekir-
joittaman: pangon myös onian ja kihlakunnan si-
nenn sen ala. Lopulla liinärön siihen ylöspanbn
niiden sakkoin päälle, kuin Käräjäsä langennet o-
wat, jakuingane on jaetut. Joka wuoden tuomio-
kirjan lähettakön han Howrämin, ennen Mikkelin
päiwäa, wuotta sen jälken; kahdenkymmenen tala-,
rin sakon haastella. Tuomiokirjaan pitä myös
kaikki kahekmuret maan riidoisa, ynnä tuoniion
kansia niiden päälle, sisälle w^dmämän.

7. §. Joka Karäjä-paikasa,pitä Kihlakunnan
arkku oleman: Siina kätkttan Kihlakunnan sinet-ti,Herrain-päiwain päälöxer, yhteiser aftcuret, ja
ne kirjat kuin Kihlakundaa kostcwat. Ei mahda
Kihlakunnan Pää-tuomari niistä mitan hajoitta
silda,kuin hänm jälkens wirkaall tule. Sulla pi-
tä myös Kihlakunnan osa saloista tallella pidettä-
män, ja Kihlakunnan Päacuomari tehkön joka
wuosi niistä tilin, kuinga ne Kihlakunnan yhteisi-
xi hywäxi owat tullet, ja lähettäiönsen lastun Ku>
ningan Kästynhaldian tygö. Kihlakunnan arkkuun
picä kolme awainda oleman: Kihlakunnan Pää-
tuomarilla olkon yri niistä; toinen Kruunun-Fom
dilla, eli sillä jongaKihlakunnan miehet siihen wa>
litzewat; kolmas sillä joka ylinnä Laudasa istu.

Gikeudentzaymisen Raari. 2. H.uku.2Z6
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8. §. Joka Karajan lopulla andakon Kihla-

kunnan Paa-tuomari ylsspano kirjan sakkoin eli
rangaistus-rahain päälle < Kruunun-Foudill:, ja ol-
kon hän welkapaa uloskistoman sakot ilman ma-
Ma, ennen lähimmäistä Karajätä. Jos Kru--n:nl
Foudi sen ajan laiminlyöviä se kuin sakvitettu on,
<i taida sitten maxaa; täyttäkön hän stn itze. Jos
hän jotakin sakko-rahoista pidattä waiwastans;
werWn sakkoa mliakymmenda talaria, Kihlakun-
nalle yxinäns'

3. Luku.
Lagmannin» RäräjästH.

1. §-
(^agmannin puä kerrml wuodes hanm lakikunna^
«^ sans Käräjätä pitämän,Perttulin ja Mikkeliä
päiwain wäliila; jos ei maan-paikka toisin waa-
di: ja tlettäwä^i tchkön hän Kuningan Kastynhab'
dialle pätwan: andakon myös sitten sen kuuluttaa^kolme kuukautta ennen.

2. §. EnnenkuinLagmannin Oikeus astu Tuo-
mio-istuimeen, pitä Jumalan palwelus pidmäman:
ja ottakon Lagmanm awuxi ja neuwori muucami-
ta laisa harjoitettuja miehiä, istumaan Oikeudesa.
MmmLagmannin picaLautamiesten kantza prinans
tuomitzeman. Siellä pitä myös KrummwFoudm
<li Nimitysmiehen läsnä oleman.

3. §. Lagmannin pitä niin aikaisinKäräian al-
kaman, kuin kihlakunnanKaräjästä sanottu on. Ei,
mahda hän tutkia ja tuomita muita asioita, kuin
ainoastans niitä, jotka hänen alans wedomt owar.
Jos niin tapahtu, että kihlakunnan Oikeus on ylös-
lykännyt yhden eli ustammat asian haarat josaku?sa asiasa, eli kokonans ohitze mennyt, waikka ne
owat olltt sisälle haastetut, eli asiaan tulewat; o!<
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Vikeudenkäymise« Raari. z. 4. Luku.
kon Myös Lagmannilla walda, ne ylösotta ja tuo-
mita yhtähaawaa sen kantza kuin kihlakunnan oi',
keus päättänyt on, jos se soweljasti tapahtua taica.

4. §. Rikoxen ja pahantegon asioin älkön Lag-
manni kosteko: kuitengin tuomitkon hän wahem-
bain rikosten ylitze, niinkuin härjäus-sanain, me-
non pitämisen, Karaja-rauhan rikkomisen ja tap-
pelusten, kuin Karajan paalle>seisoesa tapahtumat,
ja ei tarwitze pitkät tutkimista. Jos joku on ni-
tonut siinä asiasa, johon yri wähembi rikos tullut
on, kuin on saanut alkuns siitä wedotusta riita-
asiasta, ja on stnkantza liki yhdistetty; siinä malM
rikoren asia seurata paa^asiata, ja tuomitkon Lags
manni niiden molembain ylitze. Jos se onmuurikos /
eli senkaldainen,etta se wikapäaei mahda rahasa-
kolla päästä, niin ei saa Laamanni sitä ylösocta.

5. §. Ei mahda Lagmanni Karajästä poismew
nä, ennen kuin han päätoren cii tuomion jokaitzesa
asiasa on andanut,kuin hänen tygönstullut on. Sit^
ten lahcttäkön hän tuomio>kirjans Howrättim, em
nett wiimeistä paiwä Elockuusa wuotta sen jalken;
sen sakon haastolla, kuin 2. Lugusa kihlakunnan
Pää tuomarista sanottu on: ja ojendakon itzens
kaikisa muisa sen jalken, kuin siellä eteen kirjoite-
tan. Pangon myös lahdelle Maan-arkkuun yhtäpi-
täwaistn ruomio^kirjan,niin myösne Naamatm kuin
Lagmannin Oikeudelle tuttwat.

4. Luku.
Ruinga erinäinen Rihlakumian ja Lagmannitt-

H^äräjä pita pidettämän, joka lvälip
täräjäei tutzukan.

1. §.
i^os jotakuta syytttän raffaseen pahaantekoon wi-
e^) kapääxi, ja laillinen Mräjä «i kohta sisälls

lan^
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länge; panqon kihlakunnan Tuomari Eri karajan,
ja ilmoiuakon sen Kuningatt Kastynhaldialle: ty>
Ihsanokon myös Kruunun

-
Foudia, että hätt

kutzu Lautakunnan kokoön, niln myös ne, jotka sii-
nä tarwican. Jos yhteinen humo nouse rastasta
rikopesta, ja epäluuloon siitä syy lönttäan; mi»
nsercakon myösKihlakunnan Tuomari Eri karajan,
ehkä ei kukan sen päälle kannais.

2. §. Jos miehet riitetewnt, ja paallekattvaja
ano eri Karajata; niin etzikön Howräma. los halt
tahto kustannuxen pitä, andakon Howratti sen Myö-
den,- waikka ei he molemmat siihen suostuis. Jos
wastaja käy ale käden; alkön muuta kustannustaMarako, kuin stn joka taillistsa Käräjäsä tehtämäa
pidais. E! mahda kihlakunnan Paättuomari sem
kaldaisisa tiloisa oman mielens jälkett Wäli>kärä-
jätä asettaa. Jos joku asia on niin pitkä, ettei se
taida laillisesa Käräjäsä ratkaistaa, ja riita-Mtjet
ÖikMden edesa suostuwat Walilkäeäjaän 3 niin pi^
takan sen kihlakuunan Paä-tuomari: tehkött kui-
tengin sen Howrätilk ja Kuningan Käjkynhatdiallt
kohta tiettäwaxi. Eei. Lagmannin Käräjästä olkott
lama <aki.

z. §. Kruunun jamum yhteiset asiat/ mahta-
wat myös eri Käräjäsä ratkaistaa, jos niin t(M
witan> ja kaykön sm kantza, niinkuin ennen sas
nottu on>

5. Luku.
Rämnäri-Hzkeudesta.

1. §.
K)amnarlnOikeus tUtkikon ja tuonckkon kaupun>

gisa kaikki riidat ja myis rikoxett asiat, jos
ei n? Lain eli erinäisten asetusten jalken, toissn Oi-
keuden ala tuk. Jos asia käy h^naen eli kunnian
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päälle; mm pita sen siellä tutkittaman, ia ci tuo-
mittaman, ja tutkindo kohta Raastupa Oikeuteen
lähetettäman: Mutta Tukkhulmisa tuomitkonKam-
närinOikeus ja ci Raastupa-Oikeus, stnkaldaisisaasioisa, ja lahmakön tuomion kohdastans sisälle,
Howratin komelemuxen ala.

2. §. Kämnaruoikeuden tuomio-kirja pita kai-
kilda niildä ala-kirjoiteuaman, jotka Oikeudesa
istuwat: ja lahetettäkön st ynnä sakkorahain ylös-
panon kantza Howrättiin, ennenMikkelin paiwaä,
wuotta sen jalken; kahdenkymmenen talarin sakon
haastolla. KämnärinOikeudella Tukkhulnusa,olkon
siihen aikaa wuoden loppuun asti. JosKaupunqi
ihe saapi sakko-rahat; niin ci tanvita sakko-rahainylöspano Howrättiin läheeettää.

6. Luku.
Raasturvan

-
Oikeudesta.

1. §.
s^oka Mikko pitä Raastupa-oikeus pidmäman,

Maanantaina,Keffiwiikkona, jaLauwantaina/
niin myös usiammin, jos tarwican. Silloin pitä
Pormestarit ja Raadi-miehet kello kahdexan Raa-
stupaan tuleman, ja tuomitzeman kaikki asiat,kuin
Kamnari-oikeudesta wedonit owat: ojendakon myös
itzens sen jalken, kuin 3. Lugusa 3. ja 4. §§. lailli-
sesti wedotuista asioista Lagmannm-oikemeen säatty
on. Siellä pitä myös seka tutkittaman että tuo-
mittaman kaikki waihetus-kirjain ja merioikeuden
asiat, niin myös kaikki riidat majan-mumoresta
sisälle ja ulos, ehkä 'mingä Tuomio-istuimen alane
riitelewaistt muutoin annetut owat.

2. §. Jos mies eli waimopyytä eroittaa osans
omaisudesa sen toisen osasta, eli jos joku welan-a«
lainen tahto yhtähaawa ylönanda tawaransa welka-

mie>
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miehillens, että sinen heistä wapaxi tulla; siira
tuomitkon myös.Raastupa-oikeus, ja eroittako» w?l^
kamiesten walilla, jos ei he sowi kukin oikeude-
stans ja edustans, siihen kuin heille jätetty on,
niin myös jos petos welkapään tykönä töytan.

3.§. Raastuwasa pitä sisällekirjouusten, ylös-
kuulutusten ja lainkayttämisen tapahtuman, ja ne
riidat paatettämän, kuin niistä, eli perindöluna-
sta!nistn ja yhdesä^asuwaisten oikeudesta ylöstule-
wat. Rikosten ja Pahatekoin kantza kaykön, niin-
kuin siinä 5. Lugusa 1. §. Kamnärin oikeudesta
sanottu on.

4. §. Kusa Kämnarin-oikeutta ei ole; elkon
Raastupa^oikeudellawalda tutkia ja tuomita kaikki
ne asiar, kuin muutoin Kämnarin-oikeuden alle tu-
lemat.

5. §. Jos riita nouse perinnöstä, orwoin-holho-
jan wirasta, niin myös kuollen miehen eli waimon
wiimeiststa tahdosta ja astturesta heidän tawara-
stansa; tuomitkon myös Raastupa-oikeus misa a-^
sioisa, kusa ei orwoinholhous

-
kamaria asetettu

ole, senkaldaisia ylösottamaan ja ratkaisemaan.
Orwoinholhous^kaiuari ouakon waarin wallan^a-
laisten perinnöstä ja parhasta, ja tehkön tilin sii-
tä: ja RaastuMvtkeus tuomitkon sen ylitze, kosta
waliteean.

6. §. Raastupa^oikeudenTuomiokirjasta olkottsama laki, kuin 5. Lugusa sanottu on.
7. Luku.

Sisälle-kirjoituxijta, ja kuinga niiden kansia
menerettämän pitä.

1. §.
i?os welkamies, itzellens wakuutuxeri, tahto an-
«) daaKärä)äsä e!i Raastuwasa,sisälle kirjoittaa

R 3 wel-
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welkapään kimolan tawaran; pyyläkön sva kirjal-
lisesti Oikeudesa, ja sima siwusa sisälle pangon u-
loskirjoituxen joka todistaitla wahwistettu on, ha«
nen Mlkakirjoiturestans, eli walikirjasta, eli wah-
Wyista todistuxista,ettäse welka muuwin on hywäxi
Wttu, eli lnlliststi wahwistettu: ja ylöslueuakon ne
kaikki juMcsti, ja wcdettäkönwelkamichenanomus
flsalle/ Oikeuden tuomiokirjaan: annektakon myöshä-
nelle tooistus siitä/ joshän sua waati. Sim pangon
Oikeus welkapaan «uecn wissin paiwan, sen päälle
Vastata. Jos hän silloin welan tunnusta, eli jos
ei hän tule^ määrätyllä ajalla, wastauren kantza
sifätle^ jq welkamies osotta, että hänen anomuxens
hänelle ilmoitettu on; olkon sisällekirjoitus wahwa
ja woilnallinen welkamiehen puolesta, siitä päiwä-
sta kuin han sits Oikeudesa. etzei: kirjoittakon myös
juomari sen welkakirjoituxen päälle. Jos welka-
paa kieltä welkans, ja osotta kohdastans selkeillä
perusiuxilla, että st maxettu on, eli muusta syystä
tyhjäxi tullut; olkon han wapa sisälle-kirjoituxesta.
Iys et welkapää sitä woi; annettakon sisälle'kir-
zoitus myöden. Jos jombikumbi ei tydyOikeuden
pääröxeen; ylkon hänellä lupa walitta sen ylitze
Howräcisä, sen ajan sisälle, kuin 16. Lugusa i.§.aseman.

2. §. Jos ei welkapää maxa, ennen kuin kyms
pienen wuma «deskulunet owat, sitten kuin sisälle-
kirjoitus capahdui;niin andakyn welkamies sen vm
distettaa:nautitkon kuitengin etu-oikeuden,ensimmäi^sen sisälle-kirjoituxen jälken. Jos ei hän tee sitä,
ylkon hänen sisälleckirjoicvxens woimatoin, jys ei
hänellä laillista estettä ollut ole, Koffa welkapää
hanen welkans täydellisesti maxanm on; andakoa
sen Oikeudelle tietä jakirjoitettako» se kohta tuomio-
kirjaan, ja ylöspandakonmyös sen wuoden tuomio-
kirjaan, Ma sisMeckirjhituS tapahdut. 3. §.
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3. §. SittenkuinKihlakunnan Pää-tuomari jo-

ka kerta wuodesa onKäräjätä pitänyt hänen Tuo-
mari-säänisäns; lähettäkö» hän Howramin kuu>
kauden sisällä sen jälkenkaikki lie sisälleckirjoituxet,
kuin silloin tapahtunet owat; kolmen talarin sakon
haastolla joka päiwäldä, kuin hän sen laiminlyö.
Raastupa-Oikeus tehkön sen joka kuukauden ede-
stä, neljäntoistakymmenen päiwan sisälle sen jäl-
ken, saman sakon haastolla. Jos ei yhtän sisälle-
kirjoitusta tapahtunut ole, andakon myös sentistä.
Kuulutuxista ja Lain käyttämisestä, olkon sama
laki.

8. Luku.
How rätistä,

i' §.
howrätin, joka Kuningan korkein Lautakunda>^ on, tule perankatzoa ja waarin ottaa, että
yiisa Tuomio-istuimisa kuin sen alla owat, Oikeus
tehdän Lain ja sen oikian ymmärryxen jälken.

2. §. Erinomaisesti tule Howrätin tuomica nas
mät asiat: 1. Kaikki sinne wedotut asiat. 2. Wa-
lituxet Ala-tuomarein erhetystenplitze, itze oikeuden-
käymisesa. 3.Kandet Kuningan Käffynhatdian pää-
tösten ylitze ulosmittauxen asioisa, ja niisa kuin sii-
hen tule: ja olkon Howrätillä walda näisa asioisatuomita takawaarikkoon, jos siihen syitä on, nim
myös että se joka woittanut on, saa sen nostaa
takausta wastan, ja että riita-kumpani sitte mah-
ta, kuuden kuukauden sisällä Howrätin päätöresta,
etziä oikias Tuomio-istuimesa woicta sen takaisin,
jos hän woi. 4.Hengen asiat, jotka Ala-oikeurilda
tutkitut ja tuomitut owat, jane, jotka sen 25.Lugun
5. §. jälken pitäsisälle lähetettämän Howrätin koettele-
muxen ala, ennen kuin tuomio taymän;niinmyös
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waymnnarrlkoren asiar,kosia joku Ala oikeuden mos
mion ylitze walicta. 5. Rastas pilkka Jumalala ja
hänen pyhä Nimeens wastan/ sitte kuin Ala-olkenssen ensist tutkinut on. 6. luonittelemisec ja riko>
xct itze Kuningasta, jahänen Kuningallista Huonet-
tans, eli Waldgkunnan wapautta wastan: Maaw
pettäminen:neuwowpitamistt wihoUlstn kantza: Ri-
koret Waldakunnan Neuwonandaita wastan, kuin
heidän wirkaans kosiewat: Ja tutkikon Howrättinaista kaikista itze,kosta se tapahtua caila. 7. Ku-
ningan Kastynhaldian ja Ala-tuomarein wiran riko-
xet. 8. Riidat perinnöstä wapamiesten jalken: hei-
dän asetuxestans kuoleman hetkellä heidän tawara-
stansa: Holhouxista niiden lasten ja perillisten ylitze,
kuin wapasukuiset owat: niinmyös jos wapa^nies
eli hanen perillisens tahto, julkisen uloslyödyn ilmoi-
tuxen kautta, ylönanda tawaransa welkamiehillens,
ja kungin oikeudesta ia edusta siihen; eli jos yxi puo-
liso pyytä eryittaa osaans kaluja, sen toisen erinäi-
sistä melasta. 9. Howratin pita myös tuomitzemanniiden rikosten ylitze, joiden kautta wapasukuinen
mies rikko hengens, kunnians, wapaudens, tawa^ransa, eli perindö^oikeudens: niin myös kaxikam-
pauresta, ja muusta tappeluista, eli rikoxista ha-
piällisilla sanoilla ja töillä, wapasukuistm miesten
eli heidän wertaistens walilla, sitten kuin Tuomari
paikkakunnasa,kusa työ tapahtunut on, siitä el^
fin on tutkinut: usiambain asiain kantza,kuinHow^
rättein alle, eli jommankumman heistä erinomaise-sti, erinäisten asetusten Men, tulewat.

3. §. Mitä Howrätti tuomtze, sitä wasian ei
mahda kengän wedota. Mmta kuinga se, joka ka-
dottanut on, mahta Kuningan tykönämuutosta eu
siä, siitä eroiman zo. Lugusa.

9. Lm
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9. Luku.

Jos Tuomari Oikeudenkäymisen ajan laiminlyö.

s^os Kihlakunnan Tuomari eli Lagmanni ei tule
lailliseen Käräjään, murra anda Oikeuden maa-sa maata' weiäkön Kihlakunnan Tuomari kolme-

kymmcndä, ja Lagmanni kuusikymmendä talaria
sakkoa, jos ei he nayta laillista estettä, ja mara-
kon niille wahingon jallens, jotka Oikeutta etzeit.
Jos hän yhden Karajä-paiwan pois on, kosta Kä-
räjä usiammat päiwär seiso; wetäkönKihlakunnanTuomari kymmenen, ja Lagmanni wiisttoistakym-
mendä talaria sakkoa. Jos he katzelmuren, eli
Walickäräjan laiminlyöwat; olkon sakko puolda
wähembi

2. §. Jos Lautamies on pois Karajästa, joko
se on Laillinen eli Wali-karäja, eli katzelmus; we-
täkön kolme talaria sakkoa. Mden päiwan edestä
sakoteta» kahderaan äyriin. Jos Käräjä eli Katzel-
luus Lautamiesten laiminlyömisen tähden maahanlyödän; wastatkon he myös wahingon.

3- §- Jos Pormestari ei tule Raastupaan sinäpaiwäna kuin Oikeudsnkäyminen pidettäman pitä;
wetäkön sakkoa kolme talaria, ja Raadi-mies ioka
Oikeudesta pois on, kari talaria: Kämnäri wetä-
kön yhden talarin sakkoa.

4- §. Jos Tuomionhaldiat Howrätisa Oikeu-
denkäymisen päiwan laiminlyöwät; wetäkön kukin
wiisi talaria sakkoa.

5. §. Kaikki nämät sakot langttkon waiwaiMeyxinäns.

R5 !o. Lw
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10. Luku.

Laillisesta kalktinaifisa
Oikeude .käymisen asioisa.

i. §-
i^os joku tahto kandaa toisen päälle, joko st on
«^) welasta, eli muusta riita-asiasta, kuin hänenpcrsonans koffe; niin andakon haastcttaa hänet, sii-
hen Oikeuteen jonga alla hänellä on asuma-siansja kotons, Waimo M lapset, ollesans wanhem»
bains tykönä kotona, tulewat sin Oikeuden ala,
kuin !nes ja isä, ja palkolliset sinne, kuja he pal-
weluxcsa owat. Se jolla ei kusaan wahwcm kotoo
ole, eli joka wieras on, etzitan siellä kusa hän löy-
tän. Jos se haastettu tahw jallens kandaa hänenpaallens, jck.^ on haasta anoanm; olkon hän
myös welkapaä roastamaan samasa Oikeudesa, jos
asia: toinentoisens kantza yhdistetyt owat.

2. §. Jos riita nouse perinnöstä, eli sen kuol«
ten winueisesta tahdosta: eli wclkaa kaiwatan sen
jalkcn, joka kuollut on; tuomukon siitä se Oikeus
Maalla eli kaupungisa, kusa se kuollut asunut on,
eli kusa häneltä on ollut hänen wirkans, waik-
ka perilliset toisen Oikeuden alla asumat eli
tulewat, eli kalun keffenäns jakanct owat. Jos
lesti on pakotettu ylönandamaan welkamiehMkai-
ken tawaransa, eli eroirmmaan osans miehen osa-
sia;etzikön Oikeuttasiinä paikkakunnasa, kusa mies
osunut, eli kusa hänelle wirka ollut on. Jos pe-
rilliset tahtowat ilzens perinnöstä wieraapi tehdä;
turwatkot siihen Oikeuteen, jonga alla st ollut on,
kuin perittämän piti.

3- §. Jos ei perilliset tydy, koffa jaettu on,
waan joku sano osans halwemman olewan; eli
jos joku pyytä täytöstä, jonga osa sitten wähetty

on;
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on; etzikön hän tasausta, eli täytöstä, siellä kusa
perindö langeis.

4. §. Jos joku tahto kandaa sen päälle, kuin
holboja olluc on, perindöns tilin legosta; olkon hä-
nelle wapaus sitä tehdä, taikka siellä kusa hänen
kotons oli, joka peritty on, ja holhoja sen holho-
jan wiran paallens otti, eli myös siellä kusa hol-
hoja asu. Jolle jotain hallittawari ustottu on;wa-
statkon hän, eli hänen perillisens, jos hän kuollut
on, siellä kusa hän kalua, hallinnut ja edesseiso-
nuc on.

5. §. Jos riita tule kaupasa ostajan ja myy«
M wälillä kaupungisa, markkinain aikana, eli
muulloisin, ja sitä kohta kannetan; cuomitkon sen
Oikeus, siellä kuin kauppa tehty on. Gmahda ku-
kan sitte haastelkaa kotoans, jos ei hän siihen kau-
pungiin tule, kusa kauppa tehtin, Welasta kuin
majamies ttke elatuxensa, huonen wuoron, jamuun
tarpeensa edestä, olkon sama laki. Kusa riita tule
ylössanomisesta, ja majan muutoresta huoneista,
kuin kaupungisa wuorotm owat; käykön sen kan«
tza, niinkuin 6. Lugusa 1. §. sanottu on.

6. §. Jos riita tule welafta, jonga usiammat
tehnee owat, ja itzens sitonet, yxi kaikkein edestä
jakaikki yhden edestä maramaan; olkon welkanm-
hellä walda, etziä kumbaa tahtons heistä, siellä ku-sa se asu. Jos ei he niin ole itzicins maroon sito«
mt, ja riita nouse welan selkeydestä, eli itzekungin
ysasta siinä; olkon myös welkamtehellä walda haa-
staa heitä kaikkia sinne, kusa joku heistä asu: ja
käykön sittengin maron kansia, niinkuin 4. Lugusa
12. §. Ulosmittauren Kaaresa eroitttan. Phteyss
kumpaneita etzitgn, siellä kusa yhteys«seura on.

7. §. Jos kaxi eliusiammat owat osalliset yh-
desä riita-asiasa, ja sitä ei taita hywin setittä, jos
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ei he kaikri yhtä haawa yhoesa paikasa ole wasta-masa; elzikön päällckandaja sitä Oikeutta, jonga
ala se tule, jota asia enimmästi koste.

8. §. Jos riita syndy kihlauxesta,sen täyttä-
misestä, eli erosta; euomitkon se Oikeus, jonga ala
nainen tuls, ja hänen kotons on, joko hän on päälle-
kandaja eli wastaja. Jos nainen tahto etzia miestä
kusa han löytan; olkon hänellä myös lupa siihen.

9. §. Jos nainen maattu on, ja sano, että se
awioskästyn lupauxen alla tapahtunut on: mutta
mies kuin hänen maannut on kieldä; tuomitko»
Oikeus siitä siinä paikkakunnasa, kusa nainen
maattu on.

ia. §. Jos mies ylönandawaimons, eli wai-
mo miehens, ja tietän kusa se syypää olestele;
haastettakon siihen Oikeuteen, kusa se wiatoin sil>
loin asu. Jos ei tietä kusa hän on, joka pakeni;
fäykön siitä, niinkuin 13. Lugusa 4. §. Naimisen
Kaaresa sanottu on.

11. §. Ei pidä yrikän asia, mualla kuin oikia-sa Tuomio-istunneja ylösotettaman, ehkä riicaweljet
itze toisesta Oikeudesta yhteen sopia tahtomat; jos
el Kuningas löydä syytä siihen lupaa andaa,

12. §. Mikä jocakuta pää-asiaea seuraa, niin-
kuin wahingon palkkio, ja Oikeudenkaymisenkulu-
tuxet, muitten senkaldaisten kansia, kuin joku on
eroittanut kaiwatarens erittäin, siitä tuomimn sii-
nä Oikeudesa, joka pää-asiasa tuominnut on.

13. §- Jos jokuon riitawcljens oikiaan Tuomio-
istuimeen haastettaa andanut, ja hän on ruwens
nut siellä asiasa wastamaan; niin pitä se myös
samasa Oikeudesa päätettäman, ehkä wastajan
sääty on Oikeudenkaymisen alla muuttunut, eli
hän on joutunut toisen Tuomioistuimen ala, eli
hän kuSle, ja hänen perillisens toisen Lakilugun

alla



alla owac. Naisa tilolsa olkon rikos.asiolsa sama
laki.

14. §- Jos miehet riitekwätmaasta ja tiluxi-
sta maalla, joko se on omaisudm oikeudesta, istun-
nosta ja nautinnosta, rakennuren puutoresta, pa-
hasta ruokosta, werofta, asuinsiain rajmsta,. eli lu-
wattomasta wiljekmisesta loisen liluMa; ft pitä
kaikki tuomit'aman sildä Oikcuoclda, kusa maa on.
Jos niin elia eaidais, että paä-kylan tilurct ulot-
tuwat vlitze kihlakunnan rajan toisen kihlakunnansisälle, ja se. kuin siellä kohtaa, tahro jotain siitä
paaile puhua; kandakon siinä Öikeudesa, kusa päa-
kylä on.

15. §. Jos maan riita onKilMkundain,Lää-
nein, eli Maakundain wälillä; käykön siitä, niin-
kuin 14. Lugusa 5. §. Maan Kaaresa sanottu on.

16. §. Jos Kruunun talot,yri eli usiammat,
riitelewät maasta ja kylän eroimxesta; ratkaiffon
Kuningan Kastynhaldia heidän walilläns. Jos
jommallakummalla puolella on perindö eli wapa
maa; tulkon se kihlakunnan Oikeuteen. Jos yhm-
sys näiden rajoihiin sanu; olkon sama laki: ja
asttrakon Kuningan Käffylchaldia jongun/ joka wi-
ran puolesta läsnä on,koffa Kruunulla on osa asia-sa. Tuomickon myös Kihlakunnanoikeus tumatto-
masta wiljelemisestä Kruunun-maan päällä.

17. §. Mteisyrista Wuori>maakunnija/ eli mui-sa paikoisa, kusa Muonen työt owat, jahuhdan-polttamisesta niiden päällä: Niin myös kusa riita
on wuorimiesten taloin istuimesta, pajain ja wasa-
ritten käyttämisestä, sysitten polttamisesta, Malmi-
suoneista, waran lainasta wuonewtöiden haldianja Waran-lainajan walillä, ja muista stnkaldaisissta, kuin wuorten-töiden käytlämiseen, ylös pitää^
miseen, ja menestpxeen tule; kaykön minkum siitäerit-
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erittäin säätty on. Lain kayttanusta Prukein ja wa>
sarain päälle, etzitän kihlakunnan Oikeudesa: tuo«
mitkon se myös wedcn tvdyttämisesta toisen wa-
hingori; jos ei riita siitä ole itze Prukein wälillä.

18. §. Jos myyjä ei taida wastata kauppans;
etzikön ostaja hända laillisesti siellä kuja hän asu>

!9. §. Huoneista, tontista ja kartanosta kam
pungisa, tuomttkon se kaupuugin Oikeus, kusa ne
vwat. Jos kaupungilla on maata ja mandena sii-
nä ymbän, joka huoneista kylmillä on, ja ei kam
pungista eroitettu, ja riita tule siitä kaupungin a>
suwaisten wälillä: eli pahateko siellä tehdän; tuo»
mitkon myös kaupungin Oikeus siitä. Jos riitHnouse tilusten eroimresta Porwarein wälillä, ja pää-
kylän, joka kaupungin maan rajoihin sattu; cuos
niitkon siitä kihlakunnan Oikeus.

20. §. Jos riitanouse, kuinga kaupungisa ras
kettaman pna; kaykön siitä, niinkuin erittäin ase»
tenu on. Waiwasta ja rasttupesta jvnga naaburin
toiselda kärsimän pitä,eli ei, tuomitkon Raastupa'
Oikeus.

2i> §. Rikosten ja pahattkoin asiat raffammätja wähemmät, tutkitan ja tuomicatt siellä kusa työ
tehty on, ehkä mingä Oikeuden alla hän muutoin
tulis, kuin rikkonut on. Jos joku on usiammasa
paikasa tehnyt yhdmkaldaisen pahacegon; tutkikon
ja koerelkon Tuomari kusakin paikasa, jos hän w
koon wikapäa on: mutta töimittakon kaiken edes
stä sildä Oikeudelda, kusa Hän3ä wlimeism Laisa
kaytetän. Jos hän erilaisia pahatekoja, jotka ras
stat owar ja hengen päälle käywät, on tehnyt eri
palkoisa; niin puä kustakin tutkittaman siellä, kmsa se tapahtunut on, ja kaykön sittön tuomio wi^
kapään ylitze siellä, kusa se tehty on, joka rasiaitt
bn. Jos kaikki rikoxst owar wähär; tUomitan halt
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itzekungin eoesta siellä kuin se on tapahtunut, ja
siellä myös tuomio taytettäkön.

22. §. Jos Nuotzin alamainen teke tapon eli
muun rastan rikoren, Ruotzin alamaisen päälle ul-
komaalla, ja ei handa siellä kiinni oteta, waantu-
le hän tähän Waldakundaan sisälle; niin tuomi-
tan hän siellä kusa hän kästtetän, Ruotzin Oikeu-
den jalken, ?os asia on ilmeinen, ehkä joku asian-
omainen ei päälle kanna. Jos merimies rikko mats
kustaesans ulkomaalda; siitä eroiman Meri-laisa.

23. §. Jos joku seiso yhdesa kihlakunnasa ja
wakingoitta sen, joka on toistsa; wastatkon siellä
kusa wahingo tapahoui. Jos joku kirjoitta häwäi-
stys ktrsan, ja läheuä sen toiseen paikkakundaan;
tuomittakon siellä kusa se edesannmin.

24. §. Jos joku Oikeuden edesa syyttää toista
jostakusta rikoresta, ja hän löyttän wiattomaxi;
tuomitkonmyös sama Oikeus, kuinga st rangaista-
man ja wahingon maraman pitä, joka syyttömästi
edesandoi ja soimais, ehkä han muutoin toisen Oi-
keuden ala tulis. Jos sen kanne, joka rangaistusta
edesandajan ylitze waati, on senkaldainen, mä se
pitä eri paä-asiana pidettämän: eli on edesanda-
jan wiran wika, ja joka hänen ammattians koffe;
tuomlttakon siinä Oikeudesa, jonga alla hän sen-
kaldaisesa tilasa on annettu.

25. §. Joka toista solwaise hapiallisillä sanoil-
la, puhesa, eli kirjoituxisa, eli työsä, niiden Ku-
ningan Wirkaniiesten edesä, kusa ei Tuomio^istuinda
ole;tuountrakonsen edestä ensimäisesä Ala-oikeudesa,
siinä paikkakunnasa, kusa rikos tapahtunut on. Zos
yän solwaise itze Wirkamiehiä ;tuomitanHowrätisä.

26. §. Ne asiat, kuin Waldakunnan yhteiseen
hilonen-halliluxeen, Kruunun kaikkinaisutt sisälle
tuloihin/ niin myös m,)vtka jongun ammattiin ja
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wirkaan, korkiambaan cli alhaistmbaan ja wikoi-
hin niisä kostewat; kohellan ja tuomican niilda,
joille Kuningas wanioitzemisen ja peräänkötzomistnsen ylitze uskonut on, sen jalken kuin erinomaisisa
asttuxisa siitä sanotan.

27. §. Jos joku maalla tahto etziä Kruunun-
Foudia, Nimitysmiestä, eli Mskandomiesta,sen-
tähden, että he owat hänelle waäryyttä rehnet,
kaikkinaisesa ulosmittauresa, ylöskannosa,eli oman-
tahtoisen päällepanon kantza, epätasaisudclla kyydi-
sa ja ulostegoisa: eli että he pantin laittomasti
myynee owat, ja muulla senkaldaisella tawalla;
niin tehkön hän sen Kihlakunnan Oikeudesa,siinäpaikkakunnasa, kusa rikos tapahtunut on, eli siellä
kuja se asu, joka walitta. Kaupunaisa käykönnäi-
stä asioista, niinkuin 5. Lugusa 1. §. sanotan. Jo-
ka ei tydy Oikeuden paätöxeen, hänellä olkon lupa
walittaaHowrätisä, sen ajan sisällä, kuin 25. Lu-gusa 5. §. edespäin säätetän. Olkon kmtenginKm
ninganKästynhaldialla waloa, näisä asioisa kohta
ojendaa mitä niin tapahtua taira, ja amrakon senoikeuteens, joka kärsinyt on.

28. §. Rikorista yhteisisä kala^satamisa, saäte-
tän Hamlna^astturisa. Ia luita paitzi näitä wiela
olis, niin ojcndakon se itzens, joka josakusa asiasa
paallekandaa tarwitze,sen jalken, kuin joka Oikeu-
desta erittäin sanottu on.

11. Luku.
Ruinga haasto pitä otettaman, ja sille toimi-

cecramK»; joka haaztecan.
I. §.

sUos joku tahto toisen päälle kandaa; niin tule
Tuomarin anda kirjallisen haaston: ja nimit-

täkön hän siinä päällekandajan ja asian, niinmyös
misä
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misä paikasa ja mina paiwana hanen pitä wasta-
maan tuleman, joka haastetan: tehkön myös siinätimawaxi, eera ellei han itze tule, eli hänen lailli-
nen asian-ajajansa asia kuitengin pitä eceen-ote;-
taman ja paätetlämän.

2. §. Wahisa asioisa, joisa ei riita ole maa-
sta eli huoneista, mahca se, jota etzitän, sr.usanal»
la haastattaa: ja olkon silloin sama laki, kmn kir>
jallisesta haastosta sanorttt on.

3. §- Jos joku anoo haastoa usiambam päälle
yhdesa ja samasa asiasa; niin mahcawat he kaikki
yhden haaston kautta sisälle kutzmtaa, ja anvakon
hän sen haaston kullengin oikialla ajalla nettawa-
xi tehtäa.

4. §. Paallekandaia olkon wclkapaä, anda^
maan wastajan saada haaston neljacoistakymmen>
da paiivaa ennen, jos hau asuu Kihlakunnan sisäl-
lä: Ulkona Kihlakunnasta, eli toiftsa Kaupuncusa
kolme wiikkoa: Ulkona Lagmannin Lakikunnasta,
kuusi wiikkoa: kolmannesa eli neljanncsä Lakikun-nasa, eli edembana, yhdexän wikkoa> Tnkkhulmin
kaupungi luetan eri Lakikunnari. Nuotzin ja Suos
menmaan walilla, olkon haasion aika kolme kuu-
kautta, jokakuukausi lutttu kolmerikymmenexi pais
waxi: Pomerin ja Nuotzin walillä neljä kuukaut»
ta. Jos se kuin haastettaman pita, on ulkonaWal-
dakunnasta, vlkon hänellä kuusi kuukautta aikaa
siitä kmn hän haaston sai. Kosta haasto julkisen
ylöslyömisenkautta Oikeuden owen päälle tapah-
tu; pita myös kuuden kuukauden aika eteen pan?
daman. Mitä sen pitä täyttänlän, joka niin muo-
don anda welkamiehens haastaa, ja kuinaa sen kansiasitten tehtaman pitä, sanotan 16. Luau''a Kauppa
Kaaresa. Kaikisi naiia ciloisa, kula baisto waani
pidenbää aikaa, kuin kuuiucuxesta Käräjään astttt-
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tv on; mahta wastaja wlssixl kuuxl haastcttaa, iatoimittakon hän sitten itze hanellens tiedon, mina
paiwana Käräjä pidettäman pitä.

5. §. Kämnärin Oikeuteen haastetan suuremmi-,sa asioisa kahderan paiwäa, ja wahemmisa kolme,
eli wähemmäri kahla paiwaa ennen. Raastupa Oi-keuteen haastetan kahderan päiwää edellä, jos einiin ole, ectä asia ei karsi ylöslykkamista, ja senpäälle ennen wastcmaa taitaan. Niisa Kaupungei-sa, joisaKämnärin Oikeutta ei ole, mutta Raastu-pa Oikeus on ensimmäinen Tuomio-istuin,kaykön
niinkuin Kämnärin Oikeudesta sanottu on.

6. §. Jos se kuinhaastettu on, tahto <mdaa
paallekandajan wastan kutzutcaa, samasa asiasa, eli
siinä kuin sen kantza yhdistetty on; tehkön sen puol-
da wahemman ajan sisällä, kuin nyt eteen kirjoi-
tettu on, jos hän tahto, että molemmat haasto-asiat pitä yhdesä seuraman.

?. §. Kirjallinen haasto pitä wastajan käteen
laitettaman kabdelda ustottawalda miehelda, eli
yhdelda, jos hän wastajan kirjallisen todisturen sen
päälle saada taita. Kutzumiftn suusanalla pitämaal-
la tapahtuman Nimicysmiehen kautta, eli jongun
Lautamiehistä, toisen ustottawan miehen kansia, jo-
kaKihlakunnasa asuu: ja Kaupungisa Oikeuden pal-
weljoilda. Jos se jota haastettaman pitä> ei ole ko-
tona huonesans; niin mahca hän haastettaa kusa
hän löytän. Kirkosa ei pidä ketään haastettaman,
mutta kyllä kirkkomäellä. Jos joku pitä itzens sa-
lasa, sentähden että hän odotta haastoa, ja se on
tiettäwä, ettähän kihlakunnasa eliKaupungisa ole-
stele; niin naulittakon haasto-kirja hänen huonens
owen päälle.

8. §. Kosta kuollen miehen perillisiä etzitän ja-
kamattomasa pesasa; niin kaykön haasto kaikkein

pe-
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pemlistm päälle yhteisesti, ja ei ?okau;en enccäin :
ja olkon st welkapaä, joka p''ftisä :stuu, joko hän
on pcr:llinen eli toimitus-mies, saman haaston wa-
staan ottamaan: ja sitten anDamaan kung°n peril-
lisen saada yhden uffouawan uloskirjoiturcn, ;
nautickon he haastoajan sen paikkakunnan jalkm,
kusa se olcstele, joka kaukaisin on. Jos pesä jaec-
tu on, niin picä jokainenperillinen erictäin haaste:>
taman.

9. §. Jos päallekandaja G saata riita^weljellens
haastoa, sen ajan sisällä kuin nyc sanottu on: ol'
kon haasto mnäiöln, ja otcakon hän uuoen haaston.

70. §. Rikoxen asiolsa pitä sen, jonga päälle
kännään, kohdasta!^ Oikeuden kassyn päälle wa-
stamaan tuleman: Jos ei hän sitä cee; niin mah-
la hän Kruunun eliOikeuden Kästpläisiloä Oikeu-
teen luotaa.

12. Luku.
Xumga tehcimän plcä, koffa haasts laiminlyö-

vän; ja la^Usizta czteiztä.
1. §.

laillisesti haastettu on,niin pitä päallekan-
«s^ dajan ja wastajan/ määrätyn päiwän päälle,
Oikeuden eteen tuleman; jos ei heillä laillista estec-tä ole. Namät owat lailliset estet: Jos joku on
sairas: Jos joku on Kmungan eli Waldakunnan
palweluxeen liikkelle käsietty/ eli lähtenyt: jos joku
istu wangiudcsa: jos joku wihollistloa, eli muulda
waaralda/ tulipalon, eli weden hädaldä estetän:
jos joku on järjeldans pois rulluc: jos mies eli
waimo,lapsi eli wanhemmar kuolewat sillä ajalla, ko-
sta jongun pitä itzensOikeudeneteensisälle laittaman:
Jos joku ennen on kutzuttu toiseen Oikeuteen wasta-
maan samalla ajalla. Koerelkon kultengin Tuomari
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asianhaarat naisä tiloisa. Jos muita esteitä edesanne-
tan; niin koetelkon myös Tuomariue, jos ne vnxn
siitä woimasta/ etta ne kelwam mahtawat. Jos
este on laillinen; niin lykätkö» Tuomari asian luaal-
la ensimmäiseen Karaiään,ja kaupungisa pangon
hän riita-kumpaneitten ereen toisen päiwän: ja
vlkon he wclkapaät, seka maalla että kaupungisa,
tuleman Oikeuteen ilman uutta haastota.

2. §. Jos joku on estttöinnä pois, koffa hän
Oikeudelda edeshuutan,paallekandamaan eli wasta-maan; tehkön sakkoa Kihlakunnan Karajasa ja
Kanlnarin-oikeudesa yhden talarin, Lagmannin ja
Raastupaloikeudesa kapi calaria. Jos eikä päälle-
kandaja eikä wastaja tule ennen Karajan loppua;
wetäkön kumbikin kahdenkertaisen sakon. Jos wa-
staja tuleensinlmaiseen Kärajään/ ennenkuin se paa-
tetän, ja päällekandaja pois on; wetäkön sakkoa
kuin sanottu on, ja maxakon han wastajalle hä-
nen kuluturens, ellei hän lahimmäisesa Käräjäfa
maalla, eli yhven kuukauden sisällä Kaupungisa,
tvoi osotta, että hänellä laillinen este ollut on, ja
ettei hän ole taitanut sitä Oikeudelle tiettawaxi teh-
dä. Jos päällekandaja ei anna haasta asiaca Oi-
keuteen, ja täytä sitä silla ajalla, kuin nyc sanottuon; olkon wastaja hänen kandcstans wapa.

3- §- Jos päällekandaja tule ensimmäiseen Ka-
räiaan, eli"kaupungisa määrätyllä paiwallä siihen
Oikeuteen, johonga asia haastettu on, mutta wastaja
ei tule, eikä anna osotta laillista estettä: jos paal>
lekandaja osotta, ma wastaja on saanut haaston
laillisella ajalla: niin tuomitkon Oikeus asian sen
jälken, kuin tomus siinä ulosetzittää taitan, ja we>
takön tuomion sisälle, kuinga se> joka woittanut
on,pitä riitanveljellens, tuomiosta tiedon andaman,
niinkuin 4. §. sqnotan. Jos wastaja sitten nUe, en-
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ncn kuin laillinen wedon aika edeskuiunuc on, ja
anoo wedotaxens: jaasia on sen wenainen,ettäOi-
keuden tuomiota wastan weto panvaamahta, niin-
kuin edespäin räsä Kaaresa eroitetan; olkon hä-
nellä lupa siiben, ja Oikeus, kuhunga wedotcuon,
tuomitkon pää^asiasa. Jos ei hän tule sen ajan si-
sällä kuin sanottu on, cli jos asia on niin halpa,
että wetoo siinä ei sallittu ole; saakon woitta ta-
kaisin, niinkuin sturawaisesa §. sanotan: ja kay-
kön tuoznio senkaldaisesa takaperin womamiscn a-
siasa ulosmittauxeen, jos päällekandaja sitawaatii:
ja olkon hänellä walda,nosta sen, kuin ulosmitat-
tu ott/ jos hän täyden takauxen sen edestä pane.

4. §. Joka silla tawalla tuomion woitmnut on,
tiettawaxi tehkön sen, sitten kuin weeomisen aika
ohitze ou, riiraweljellens: eli etzikön ulosmittaustasen päälle, niin aikaisin, että rma-weli taita an-
daa asian haastetta laywimäiseen Kärajaan maalla,
ja kaupungisa yhden kuukauden sisällä, ctziäxens
lvouraa sitä takaisin. Ellei hän sitä tee, joka woit-
tanm on; namitkon se joka kadotri, saman ajan,
sitten kuin hän tygösanoean. Jos koetellan, että
han köyhyden tähden ei woi tuomiota täyttää, senajan sisällä kuin sanottu on; olkon hänellä kuiten-
gin waloa ekia takaperin woilcoa. Jos st kuin tuo-
mittu on, on senkaldainen, että takaperin woicta-
minen hyödyttömäxi tule, jos tuomio täytettäisi!!,
min alkön silloin täytettäkö. Jos se joka kadotta-
nut on, laiminlyösen ajan kuin nyt cdcsvandu on;
niin ei pidä hänellä sitten oleman takaisin vooitta-
misesta mitan puhumista.

5. §. Jos wastaja on esietöinnä pois Lagman-
nm Oikeudesta, eli Raostupa Oikeudesta, kosta
asia Kanmärin Oikeudesta sinne tullut on; tuomit-
ko» Oikeus niiden perustllsten päälle, fuin päälle
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kanda;a edeswclä. Jos wastaja eoesanoa itz^ns,
welomlftn ajan sisällä ollcsa, ja pyytä wedota; ol-
kon se hänelle sallittu, niila til^isa, kuin 3. §. sa-
notan. Jos asia on wahemmastä arwosta, eli wa-
siaja ei anna itzens niin edes.' älkön naulitko ta-
kaperin woirroa siinä^ mutta olkon tuomio y)ahwa.

6. §. Jos loku eteen pannulla ajalla pois on
siinä aslasa, kuin julkisen ylöslyömankantta Oi'
keudcn owen päälle haastettu on; niin ei pioa ha»
nellä sitten ybtään puhetta siinä oleman, joko se on
paailekandaja eli wastaia.

7. §- Jos päallckandaja eli wastaja ei tuleKihla-kunnawkatzelnlupccn eteen pannulla painalla,mm«
ta lombikumbi pois oli: niin pangon Z^uonmri sen
ulos toiftxi ajari, joko laillista estettä edesannetan,
eli ei. Jos myös silloin jombikumdi pois on, ja
ei osota laillista estettä; käykön kahclmns ci Ntä
wähcmmln edcs, ja tuomitkon Oikeus sen jälken
kuin perustuet siellä koeleldaa taitan, niin myös
Oikeudenkäymisen kulutuxista. Jos se joka kadot-
ti, ja ei laina ollut, ano laillisen ajan sisällä we>
dota; sitä ei pidä häneldä kielttäman: jos ei hänsttä tee, olkon katzelmus-tuomio wahwa. Jos jo-
ku on pois Lagmannin katzelmuxesta; olkon sama
laki: kuitcngin ei sitä wastan mahda wetoa pan-
da,mutta kaykön sen kantza niinkuin 25. Lugusa
10 §. aseman.

13. Luku.
Esteistä Tuomana nastan.

F3offa paallekandaja eli wastaja tahto Tuomarin
»3^ hyljalä, tehkön sen siiwolliftsti, ja tuomitkon
Tuomari itzs siitä esteestä. Nämät owat la lliset
estet: Jos Tuomari on jommankumman kanpa,sii«

nä
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na langoudesa ell heinlolaisuOesa, josa sen 2. Lu>
gun jalken Naimisen Kaaresa, awioskastya ei mah-
da rakettaa: longa alla myös ymmärretan hänennepaisens ja orvanans langoudesa, ja ci heimolai-
sudesa: eli jos Tuomari on hänen riitakumpanins/.
eli julkinen wihamiehens: eli jos Tuomarilla, eli
hänen sukulaisillans, kuin nyt nimitetyt owat, on
osa siinä asiasa, eli jos he taitamat siitä jotain
erin-omaista hyödytnstä eli wahingota odottaa: eli
jos hän on ollut toistsa Oikeudesa Ttldmari sama-sa asiasa, eli on ennen ollut asian.ajaja siinä, eli
todistanut, eli ennen niinkuin Kästylämen josakusa
Oikeudesa, eli Kuningan Kastynhaldian tykönä,
jongun paäcörm asettanut, joka sitä asiaa koste:
eli jos hänellä itzclla on samankaldainen asia toi-
stsa Oikeudesa. Jos Tuomari tietä, että scnkaldai-
ncn este hända wastaan on,ehkä se ei ole Oikeuden-
hakialle tiettäwa; astukon il-estans pois Oikeudesta.

2. §. Jos joku,säädyttömästi hyljä Tuomarin;
weläkön sakkoa Kihlakunnan ja Kamnarm Oikeu-
desa kymmenen talaria, Lagmannin ja Raastupa
Oikcudesa kaxikymmenda talaria, Howrätisa wii-
sikymmendä talaria.

3- § Jos este koetellan lailliseri KihlakunnanTuomarila,Lagmanlna, eliPormestaria wastan sii^
nä Kaupunqisa, josa ei muuta kuin yxiPormesta^ri ole, ja Raastupa-oikeus ilman hänetä ei löytä
tuomio«woiwari; aftttakon Howrätti toisen hänensiaans, paallekandajan anomisen ja kulmuren pääl-
le, ja seisahtakon se kulums sitten sen päälle, jo-
ka asian kadotta.

4- §- Jos joku hyljätan Kihlakunnan eli Lag-
mannin laudalda; pangon Kihlakunnan Tuomari
ja Lagmanni, jos tarwitan, toiftn hänen siaans,
niin kauwan kuin st asia ratkaisten. Jos Kämnä-

S 4 , bi



ri cli Raadimies hyljätän: llinnttakön Raastupa-
oikeus sen, joka hanen siasans istuman pita, ios
Oikeus ci ot: nluuroin tuomio<woipa. Jos kaikki
Kamnann-olrnwesa bvljarän; kukukon "Raastupa-
vikeus tois'r, ;otka sen asian tuomitzewac. Iosko«ko Raastuwan oikeus hyl.ätty on; saarakön siitä
Howratri. Jos niin taioais tapahtua, etta niin
nwnda Howrätin Jäsenistä estetraisin, ecrä O^eus
siina aftasa ci oie räysinstunur; tehkön Howrätn
ftn Kumngalle titttawaxi, ioka silloin aftrca toiset
heioän siaans. Eimahda Pormestaria cli Raadimis.
siä hyljättaä, kosta poika cli wawy onKamnärin>
vikeudesa tuominnut; Ei mahda myös kääkän
Hommansa istuimestans nostettaman, kosta poika
cli wawy Ala-ockcudesa tuominnut on: ios ci niin
ole, etcä beidän paallens wiran rikofen tähden lails
liststi sislla kannccan.

14. Luku.
Bmnga Olkeuden edesä pjrä päällekannettaman

ja wastarraman;nnn mpös tuulustelemiseftaluu-sanolda, ja rväärMelemyslwalajta.
1. §.

Kihlakunnan, Kamnärin, Lagmannin, ja Naas-
stuwan oikeudesa niisa wahemmisa Kaupungei-sa, pitä kande suu-sanalla edeswedettaman; jos

asian arwo ja pituus, eli muut afiamhaarat ei
waadi, että se kirjallisesti tapahtua mahca: ja sil>
loin ei pidä Oikeuden etzijille salllttanmn,usiamba-
ta kuin yhden kirioituxen kuntmangin sisalle^panna;
jos asia ei ole sitä suuremmasta arwosta.

2. §. Jos päällekandaja culeKälnnäriwoikeu?
teen määrätyllä paiwalla, ja julkisen ylöslmudon
alla sisälle anda kandens kirjallisesti, ja wastaja
silloin lä<nä on; kirjontakon Oikeus stn päälle, ey

ta
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ta hänen kahdexan paiwäa stn jalken wastamau
pilä: Jos hän laiminlyö silloin tuila sisälle nlös'.
!u«don ajalla, muna tule wastauren kantza eiinen
ke!loo kahtiuoistakymmendä; wctäkön sakkoa yhden
talarin. Jos hän peräti pois on, cli tule walmi-
stamatoinna, ilman laillista estettä; wetakön sakkoa
kari talaria: ja käykön jällens ylöshulNo asiasa
edes, kahdexan paiwäa sen jalken. Jos ci ban sil^
tengan rnlc wastauxen kantza sisälle; wctäkön sak-
koa kuin sanottu on, ja tuonucrakon asiasa pääl-
lekandajau kanne-kirjan pää!!!.': kuitez^gin mahca
hän suu'sana!la kuulielda, jos hän sitä coMpäin
ano; olkon myös hänelle myöden annettu, jos
hän kadottanut on, vxdota tuomiota wastan. Jos
päallekandaja laiminlyö stn paiwan, jona hänen
riita^w'ljenö wastauren pitäis wastawortaman;
wetäkön sakkoa yhden calarm. Kämnäri^oikeudesa
Tukkhuimlsa olkon ylöshuucainisen hetki kello yhs
dexän.

3. §. Paallekaildajan pita/ ehkä kujaOikeu-
dmkayminen aljetan, kaikki hänen pcrusturens ja
todistuxcnskohta edespaneman, ja wastajan samal^
la tawalla. Jos joku ehdollans pidätta cykönans ne'
todistuxet, jotka asian walisiurexi tulewat; wetä^
kön sakka wusi cli ky-umencn talaria, cli enäni-
män, sen jalken kuin Tuomari koettele hänen sii-
nä wikapaän olewan.

4. §. Kaikki uloskirioituxer niistä todistnxista,
kuin eteen osocetan, pua taikka Oikeuden Käffyläi«
silda, cli muilda ustottawilda iniehi!da, wahMste»
tll: oleman/ clta ns owac kaikisa juuri yhcäläistt
paakirjain kansia: ja pua sittcngin pää^kirjat ylös
tiaylMämän, jos Oikeus el; riiza>wcli sitä naatit,

5. §. Paallekalidajan pita tekemän kanne^kirjans
lyhykäistä ja selkiä.n, ilman kaakkia esipuhetta ia
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ymbäri käymistä, ja asian laioan silna kohta il<
moittaman, ja sitten misä itze riita seiso: wätäkön
myös sitälikm selkiäsii sisälle, mitä hän päälle sei-so, ynnä perustusten kantza kuin siihen omat. Jos
hänellä on usiambi kanne kuin yxi; ulospanaon ne
kungin erinänsä: ja wastatkon riitwweli samasa
järjestyresä. Ei mahda naihi», kirjoihin micaän se-
koitenaa, kuin ei oikein asiaan tule. Jos joku
toisin teke, weräkön sakkoa wnsi eli kymmenen ta-
lare, ftn jalken, kuin Tuomari sen kohmlliseri
löytä.

6. §. les se, joka kaipauxcns eli wastauxens
kirjallisesti edestuonut on, niisä on anonut, että
r.lyös suusanalla kuulduxi tulla: eli jos hän sitä
sitten pyytä; eli Tuomari sen itze tarpellisexi löyrä;
määratkön Tuomari wissin paiwän ja ajan siihen,
jos ei st kohca mida tapahtua. Joka silloin este-
töinnäpois on, wetäkön sakkoa Kamnarm oikeudesa
kaci talaria, Lagmannin ja Raastnpa-Olkeudesa wii-
si talaria, Howrätisä kymmenen talaria. Jos eihän
tule, kosta hän toisen kerran tygö sanottu on;
kunltakon se läsnä olewainen, ja tuomitkon Oikeus
asiasa. Eipidä riitaweljesten suusanaisen kuuldelemi-
sen alla/ päälle seisoman, eli Tuomarin salliman,
evä se ylöskirjoitmamanpitä, kuin jo kirjain si-
sälle wedetty on. eli ei asiaan oikein tule. Mitä
suusanaisen kuuldelemisen alla ylöskirjoicetan,se pi-
tä rmakumpanein edesä ylöslueuaman, jos he si-
tä waatiwat, eli Oikeus itze sen kohtullisexi löytä:
Jos riltaweli silloin ei tunnusta omarens sitä,kuin
kirjoitettu on; olkon Olkeuvella toden puoli sanoa,
mitä puhuttu ja wastattu on. Jos joku tahto sa-nansa ja mielensä selittää, sitä ei pidä kielttämän:
koettlkon kuittngm Tuomari, mistä woimasta se ol-
la malM.

7. §.



?. §- Jos joku solwaise rmaweljens Ol^euoen
edesä, puheifa eli kirjoicuxia, harjays- ja hawai-stys-sanoilla, halwendawaisilla sommilla, eli käy-
töpllä; wetäkön sakkoa wiisi, kymn^enen, eli kau^
kymmcndä talaria. eli enammän, sen jalken kuin
rikos on. Jos se käy miehen kunnian päälle; luo-
mickon myös sama Oikeus sen yliye: murca ios se
joka soilnais, tahto hänen lailiiststi siilin sitoa;
niin lykmkön Tuomari sen siihell Oikeuteen, jonga
ala rikos tule. Jos joku pubu eli kirjoitta cpakun-
nioittawaiftsti Tuomarila wastan; wetaksn kahden-kertaisen sakon, eli korkeimman, niinkuin Tuoma-
ri, kusa se tapahtunut on, kohtulliseri löytä: rukoil-
kon myös julkisesti andexi, zos rikos sen ansaille.
Jos hän härlstcle cli uhka Tuomarila, eli anda hä-
nelle hawaistys-sanoia, eli sortaa hänen arrooans
ja kunniaans; a!>dakon Howrätti sen wikapään
päälle siellä kannelkaa, ja rangaistakon hän sen läb
ken kuin 18. Lugusa 8. §. Pahantegon Kaaresa saat-
ty on.

8. §. Jos jokukirjoitta eli puhu Oikeuden ede-sa, sitä kuin hän tietä ei toden olewan, ja tahtosen kautta saattaa Tuomaria harhailemaan: Jos
hän siihen sidocan; wetäkön sakkoa Kihlakunnan ja
Kamnärin-oikeudesa wiisi talaria, Lagmannin ja
Raastupa oikeudesa kymmenen talaria, Howrätisa
karikymmenda Malaria, cli cna nmän/ sen jalken
kuin Tuomari sen koeuele.

9. §. Waaryttelemys^walia ei pidä riitakum-
panein anoman toinen toiseldans, yhdcsakan Oikeu-
desa: kuuengin olkon Laamannin, cli Raastupa-
oikeudella, niinmyösHowrauila, walda, kosta pää-
asia sinne tullut on, päälle panna lommalle kummalle
riitaweljista, cli molemmille tämän wäaryttelemys-
walan, ilman ylöslykkamista Oikeudenkäymisesä

wam
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wanntlttiwap, jos totuutta ei muuton taka löyt-
tää: Minä IX. wannonJumalani ja hänen pyhän
Ewangeliumins kautta, etten unna muma tiedä
cnga ymmärrä/ kuin etta minulla on Oikia asia/
ja etten minä sitä aia wihasta eli pahasta sisusta:
ei pidä minun myös yhtään timawätä walhttta
eli pecosta eoesäni pitämän, elipycäman aikaa wii-
wyttaa, eli asiara pimittää, eli jotain salata, kuin
oikian ylöswalistureri siinä tule, mutta andaa sen
kaikki rcbelliftsti tiettawari; niin totta minua lu>
mala auttakon hengen ja sielun puolesta. Jos Oi-
keuden etzia ei tahdo eli woi täta walaa tehdä;ol-
kon asiansa kadottanut. Wannokon myösasian-aja-
ja saman w<Uan, kossa Tuomari sen tarpellisexi
koettele. Jos eihan woi sitä, ja päämies on pois
olewainen, pangon Oikeus määrä -päiwän hänenecems, tekdaxens walan, likimmäiscn Tuomarin e-
desä, siellä kuin hän oleffelc, ja wasta^nns car-
pellisten kysymysten päälle.

ia. §. Ei mahda nkoxen asioisa wääryttele-
mys walaa waadittaman, joko ne owat wähem-
mät eli suuremmat.

15. Luku.
Laillisesta edeswastajasta cli asian-ajajasta.

1. §,
<L3ikoren asioisa wastatkon se itze, jonga päälle

kannetan: Jos T'lomari koettele, että hän Oi-
kcudenkaymisesä apua tarwihe, niin sallitan hänen
pitä asian^ajajan kantzans. Mies mahta myös wai-
mollens, ia edeswastaja wallawalaiselle, senkaldai-sesa tilasa, awullinen olla. Muisa asioisa mahta,
laillisten asian-ajajain kautta,kannettaa ja wastat-
taa; )<l pita sittengin päämiehen Oikeuden eteen
nUeman, kosta Tuomari sttä waati.

2. §.
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2. §. Niiden, kuin muiden edestä puhua jakir-

joittaa zuahtawcu, pila oleman paitzi pahaa mainio-
ta, ia kunnialliset, rehelliset ja ymmartäwaiset
miehet. Ei pidä ketään sima yhteisesti pidmaman,
joka Oikeudelda, kusa asia ajetan, ci ole hywäri
luettu, ja saanut lmvan siihen. Jos Oikeuden etzia
tahio asttra asian ajajaxcns hänen sukulaisens/ eli
sen kuin hänen palwcluxesans on, eli jonga hän
muutoin hywin ustl'o; olkon se hänen wailasal-s.
Kuningan Kaffyläiset, joilla Kruunun ylöskandoa
ei ole, mahtamat myös puhua heidän ystawäins
edestä/ koffa heidän Esimiehens sen myöden anda-
wat, ja he heidän wirkaans sen kautla ci laimin-
lyö,eli jos ci se ole heidän wirkans welwollisutta
wastan.

3. §. Ei mahda kukan oZla asianajaja siinä
asiasa, johon hän ennen on kajonut toisesa Oikeu-
desa, niinkuin Tuomari, eli Oikeuden Kästylainen,
eli Kuningan Kaffynhaldian tykönä, wiran puole-
sta: Ei se, joka riitaweljen edestä on ennen ollut
edeswastajana samasa asiasa, eli ft, joka ihe hol-
hojan alla seiso: Ei myös se, jonga isä ett avpi,
poika eli roawy, weli eli heimo, Oikeudesa Tuo-
marina istu. Ei mahda yrikan M-oikeuden jäsen,
eliKäsiyläinen siellä, jokawuotiftn palkan naukltze,
andaa itziäns asian-ajajaxi siellä, eli josakusa Ala^oikeudesa, joka sen alla on: jos ei niin ole, että
hän puhu sukulaisens edestä orpanuxiin asti ja
kaMa,eli wallan^alaiftn edestä, jonga edeswastaja
hän on.

4. §. Ei inahda kukan paallekandaa eli wasta-
ta toisen edestä, ennen kuin hän, taikka suusanal-
la Oikeuden edesa, asian-omaiselda, siihen asttellu
on, eli näyttä hänen awoimen kirjansa sen päälle,
sinetin kantza. Jos päämies n mida itze kirjon-

taa;
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taa; niin pila waloakirjaii ustoctawain todljtaitten
kansia wahwistctun oleman,

5. §. Jos Kruunulla on osa josakusa riidasa;
asmakon Kulungin Käsiynhaldia ftn, joka Ala»
oikeudcsa Krummn Oikeuden edeswasta: Howrätisä
puhukon siinä asiasa Kuningan asianajaja. P<rin-dö-talonpoika mahta maan riidoisa itze asianajajan
otta: audakon kuiiengin sille, joka weron saa, ftncietcawaxi, että hän, jos niin tarwican, mahca
perindö-ralonpojaileawullinen olla.

6. §. Jos joku, jolla osa on asiasa, tahto toi-
sten edestä puhua; ottakon sen päälle heidän wal-
dakirjans.

7. §. Kaikisa waldaM'joisa pitä nimicettamän
Tuomioistuin, asia, ja mies joka sen ajaman pi-
laamin myösettä asianomainen tahto tytya siihen,
kuin edeswastaja siinä teke ja iaccä. Mutta eimah-
da asian ajaja toista siaans p^nna,eli asiata sowic-
ta, jos ei hänellä ole siihm sclkiara lupaa: Ei
mahda hän myös asiata korkiammasa Öikeudesa
ajaa,ellei walda-kirjamin tehty ole; kuitengin mah-
ta hän päämiehen oikeuden, wedon kautta walwoa.

8 §. Jos päämies kuole Oikeudenkäymisen al-
la;tehkön asian-ajaja sen Oikeudelle timäwaxi: ja
ne, jotka silloin asian-omaisexi rulewat, andakt
uuden waldakirjan.

9. §. Se joka Oikeudelda on luwan saanut,
ajaaxens Oikeudenkäymisen asioita, olkon welkapäa,
auttaman köyhiä ilman maxoca, Oikeuden edesä;
kosta Tuomari sen päälle pane.

ia. §. Asian-ajajan pitä rehellisesti ja kaikella
wireydella ajaman ftn asian /kuin hänelle ustotan,
ja alackirjoittaman kaikki ne kirjoituret, kuin hän
Oikcmeen sisälle anda. Ei malwa jongun sisälle pa-
non päälle tuomitta, jos ei se ole tchmäns ala pan-

NUt,
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NM, loka kirjan tehnyt on; kosia se iöyräll ec-
tä asianomainen ci ole ymmärtänyt itze sitä yiös-
panna.

11. § Asian-ajaialla eipidä woima oleman, Oi-
keudesa ylössanoa itziäns siicä asiasta, kuin hän
siellä alkanut on;ellei Oikeus koettele, syytä hänel-lä siihen olewan.

12. §. Ellei asian-ajaja ja päämies sowi wai-
wan palkasta, ja siltä ei ole missiä walipuhetccl
tehty; koeulkon Tuomari joka wiimein asiasa tuo-
minnuc on, mitä asian-ajaja kohtulliscsti on ansain-
nut: ia olkon hänellä walva, pidarcaa ne Qikeuoen-
käymisen kirjoltuxct, jolka hän kasiins saanut on,
siihen asti kuin hän saa marons.

13. §. Jos asian<ajaja laiminlyöhänen päamie-
hens oikeuden; olkon päamiehellä walda tygöpuhua
hända laillisesti, ja etziä wahingotans Mens. -

14. §. Jos asianajaja löytän yllyttänen, eli
wietellen jongun määrään Oikeudenkaymiften, eli
wastoin parembata tietoa ajanen määrää asiata, eli
pitänen edesans tiettämätä petosta, wctäkönsakkoa
kymmenen, karikymmenda, eli enämnian, sataan
talariin asti, eli karsikon wangiudella< ja alkön
myödenannettako hänelle enämmin ajaamuiden asioi-
ta Oikeuden edesa, aiman sen jälken kuin Tuomari
koettele hänen rikoxens oleman. Jos senkaldainenasian-ajaja mcm itzcns pois asiasta, ennen kuin st
päatörem joutu, wälttäxens sillä rangaistusta; kar-
sikön kuicengin kuin sanottu on. Jos joku tule ylu«
sewoimuxi, etta hän myös on salaisesti kirjoitta-
nut asiasa paamiehens riitameljen edestä, eli am-
tanut hända perustuella ja nenmoilla; metäkön
sakkoa sata talaria, cli rangaistakon wangiudella
wedellä )'a leiwallä, ja olkon kunniatoin.

15. §.
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