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ESIPUHE. FÖRORD.

Senjälkeenkuin n. s. Tammi-
kuun valiokunnan jäsenistön
enemmistö oli armollisessa
anomuksessa esittänyt suo-
menkielen yleisemmän käytön
hyödyllisyyden ja tarpeellisuu-
den hallinnossa ja tuomioistui-
missa sekä kysymystä valmis-
tamaan asetettu komitea anta-
nut mietintönsä ja tehnyt
asiassa ehdotuksensa, josta
m. m. Yliopiston Konsistori oli
lausunut mielipiteensä helmik.
28 p.nä 1863, annettiin elok. 1
p:nä 1863 K. A. »Suomen kie-
len asettamisesta yhdenmoi-
siin oikeuksiin Ruotsin kielen
kanssa kaikissa semmoisissa
kohdissa, jotka wälittömästi
koskewat maan nimen-omaan
suomalaista wäestöä», sekä
helmik. 20 p:nä 1865 K. A.,
joka sisälsi lähempiä ohjeita
uudistuksen toteuttamisesta.
Tämän asetuksen 2 §:ssä mää-
rättiin m. m. Yliopiston Kon-
sistorin tammik. 16 p:nä 186h-
antaman lausunnon perusteel-
la, että »Yliopiston laki-opilli-
seen tiedekuntaan asetetaan
nyt heti ylimääräinen Profes-
sori» »suullisten ja kirjallisten
harjoitusten kautta opettamaan
tiedekuntaan kuuluwia ylioppi-
laisia tottuneiksi ja tarkoiksi
laki-asioissa käyttämään suo-
menkieltä sekä puheessa että
kirjoituksessa». Huomioonot-
taen vallitsevat olot oli sa-

Sedan flertalet medlemmar
av det s. k. Januariutskottet i
en underdånig petition fram-
hållit det nyttiga och nödvän-
diga därav, att finska språket
bleve allmännare begagnat i
administrationen och vid dom-
stolarna och efter det en för
frågans beredande tillsatt
kommitté avgivit ett betän-
kande och framställt sina för-
slag i saken, varöver bl. a.
Universitetets Konsistorium d.
28 febr. 1863 yttrat sig, utfär-
dades d. 1 aug. 1863 en K. F.
ang. »finska tungomålets lika
berättigande med swenska
språket uti allt sådant, som
omedelbarligen berörer den
egentligen finska befolkningen
i landet» samt d. 20 febr. 1865
ev K. F. innehållande närmare
föreskrifter om reformens ge-
nomförande. Uti 2 § av sist-
sagda K. F. bestämdes bl. a. —
sladganden beträffande vilka
Universitetets Konsistorium d.
16 jan. 186b avgivit utlåtande
— att vid Universitetets Juri-
diska fakultet genast skulle
tillsåttas »en extraordinarie
Professor» »för att genom an-
ställande af muntliga och
skriftliga öfningar bibringa de
till fakulteten hörande stude-
rande wana och säkerhet att
uti juridiska ämnen begagna
finska språket i både tal och
skrift». Med beaktande av rå-



maan pykälään myös sisälly-
tetty seuraava säännös: »JoWei
tätä nykyä kukaan, joka on
tehnyt tarpeelliset opinnäyt-
teet professorin wirkaa war-
ten laki-opillisessa tiedekun-
nassa, olisi halullinen ja sowe-
lias tähän wirkaan rupea-
maan, olkoon Konsistorilla oi-
keus, tiedekunnan esityksestä,
sen toimittajaksi toistaiseksi
määrätä sijais-opettaja, joka
on suorittanut joko lain-opin
kokelaan taikka tuomarin ja
kamerali-tutkinnot».

Koska »oli odotettavissa,
ettei ketään lain määräysten
mukaisesti pätevää hakijaa
määräajan kuluessa ilmoittau-
tuisi», julistettiin maalisk. 22
p:nä 1865 sekä virka että vi-
ransijaisuus haettaviksi. Huh-
tik. 27 ja toukok. 17 p:nä 1865
ilmoitettiin kuitenkin Konsis-
torissa, ettei ketään hakijaa
ollut ilmaantunut. Viransijai-
suus julistettiin senjohdosta
haettavaksi seuraavan elokuun
aikana, mutta niiltä hakijoilta,
jotka tällä kertaa ilmoittautui-
vat, todettiin puuttuvan vaa-
dittu pätevyys, jonka johdosta
viransijaisuus syysk. 16 p.nä
1865 julistettiin kolmannen
kerran haettavaksi. Viran-
sijaisuutta haki filosofian
maisteri ja molempain oikeuk-
sien kandidaatti Wilhelm La-
vonius. Sittenkuin Lainopilli-
nen tiedekunta jouluk. 8 p:nä
1865 oli julistanut »hakijan
asianmukaisesti toteennäyttä-
neen pätevyytensä sekä hä-

dande förhållanden hade i
samma paragraf intagits även
en sålydande bestämmelse:
»Skulle för närwarande någon,
som aflagt erforderliga speci-
mina för professorstjenst i ju-
ridiska fakulteten, ej finnas
willig och lämplig att ifråga-
warande befattning emottaga,
ege Konsistorium, på fakulte-
tens framställning, till dess
handhafwande tillswidare för-
ordna en vikarierande lärare,
som aflagt antingen juriskan-
didat- eller domare- och ka-
meralexamen.»

Emedan »det var att för-
vänta att ingen sökande, med
i lag stadgad kompetens, in-
om den bestämda tiden kom-
me att anmäla sig», ledigan-
siogos d. 22 mars 1865 såväl
tjänsten som vikariatet. Den
27 apr. o. 17 maj 1865 anmäl-
tes emellertid i Konsistorium,
att inga sökande yppat sig.
Vikariatet anslogs därå ånyo
ledigt att ansökas inom påföl-
jande augusti månad, men de
sökande, vilka denna gång an-
mält sig, befunnos icke inneha
erforderlig kompetens, varför
vikariatet d. 16 sept. 1865 för
tredje gången lediganslogs.
Vikariatet ansöktes av filosofie
magistern juris utriusque kan-
didaten Wilhelm Lavonius.
Sedan Juridiska fakulteten d.
8 dec. 1865 förklarat sökanden
hava »behörigen styrkt sin
kompetens och jemväl ådaga-
lagt sig äga nödiga insikter i
finska språket», blev han av



neliä myös olevan tarpeelliset
tiedot suomenkielessä», mää-
räsi Konsistori hänet jouluk. 9
p:nä 1865 »toistaiseksi hoita-
maan yllämainitun ylimääräi-
sen professuurin viransijai-
suutta» tammik. 1 p:stä 1866
lukien.

Lainopillisessa tiedekunnassa
selitti molempain oikeuksien
kandidaatti Lavonius tammik.
19 p:nä 1866 »suunnitelmanaan
siitä tavasta, jolla hän maini-
tussa kielessä» — suomessa —
»tulisi opetusta antamaan, ettei
hän aikonut ainoastaan opas-
taa opiskelijoita kieliharjoi-
tuksissa, jotka aina opiskeli-
jan suomenkielen tuntemuk-
sen mukaan tulisivat olemaan
käännöstehtäviä, ainekirjoitus-
ta ja lainopillisten kirjelmien
laatimista tällä kielellä», vaan
myös järjestäisi »suullisia
puheharjoituksia johtonaan
lain teksti ja voimassaolevat
asetukset» sekä, että »näitä
harjoituksia saattaisi edeltää
suomenkielellä laaditut luen-
not lainopillisissa aineissa.»
Tiedekunta hyväksyi opetus-
ohjelman ja samoin tammik.
29 p:nä 1866 Konsistori. Se
lienee pääasiallisesti toteutet-
tukin. Mainitut luennot lain-
opillisissa aineissa lienevät
kuitenkin olleet merkityksel-
tään toisarvoiset, eivätkä —
mikäli säilyneistä muistiin-
panoista voi päättää — si-
sältäneet mitään yhtenäistä
luentokurssia, vaan muodosti-
vat eksegetisen tulkinnan lain

Konsistorium d. 9 dec. 1865
»förordnad att tillsvidare
handhafva vikariatet för
ovannämnda e. o. profession»,
räknat från d. 1 jan. 1866.

Inför Juridiska fakulteten
anmälte juris utriusque kandi-
daten Lavonius d. 19 jan. 1866
»såsom plan för sättet, hvarpå
undervisningen i nämnda
språk» — finska — »skulle af
honom meddelas, att han äm-
nade icke allenast handleda de
studerande uti språköfningar,
iwilka, alltefter de studeran-
des kännedom af finska språ-
ket, komme att utgöras af öf-
v er sättningar, ämneskrifning
och uppsättandet af juridiska
skrifter å nämnda språk, utan
ock med ledning af lagens
text och gällande författnin-
gar anställa muntliga talöfnin-
gar, hvilka kunde föregås af
å finska språket utarbetade
föreläsningar i juridiska äm-
nen». Undervisningsplanen
blev av fakulteten och d. 29
jan. 1866 av Konsistorium
godkänd. Den torde ock hava
blivit i huvudsak fullföljd. De
antydda föreläsningarna »i ju-
ridiska ämnen» lära dock
hava varit av underordnad
betydelse och icke innefattat
— så vitt av bevarade anteck-
ningar kan slutas — nå-
gon sammanhängande föreläs-
ningskurs, utan utgjorts av
exegetisk tolkning av en del
lagrum i lagens första balkar.
— Respektive fakulteters för
läseåret 1866—7 uppgjorda un-



ensimäisten kaarien eräistä
kohdista. — Asianomaisten
tiedekuntien lukuvuodeksi
1866—7 laatimat opetusohjel-
mat hyväksyi Konsistori tou-
kok. 30 p:nä 1866. V. t. ylimää-
räisen professorin Lavoniuksen
osalta näyttää ohjelma pää-
asiassa sisältäneen edellisen
kevätlukukauden opetusohjel-
man toistamisen. Joka tapauk-
sessa piti hän syyslukukauden
aikana lokakuun alusta jouluk.
4 p.vään Naimakaaresta ja
osista Perintökaarta sarjan
luentoja, jotka sisälsivät esi-
tyksen Suomen avio-, vanhem-
pain- ja holhousoikeudesta.
Ensimmäinen luento oli pää-
osaltaan luonteeltaan selittävä,
eksegetinen, mutta sen jälkeen
muuttui esitys systemaatti-
seksi.

Tosin oli jo Elias Lönnrot
lukuvuonna 1861—2 luennoinut
»suomenkielen omituisista il-
maisukeinoista laki-opillisessa
tyylissä» ja ylimääräinen yli-
opistolehtori K. G. Borg oli
myös muutamina lukukausina
antanut suomenkielessä käy-
tännöllistä opetusta, joka ehkä
oli sopiva myös tuleville laki-
miehille, mutta v. t. ylimääräi-
sen professorin iMVoniuksen
luennot syyslukukautena 1866
olivat ensimmäiset luonteel-
taan systemaattiset oikeustie-
teelliset luennot, jotka lain-
opillisen pätevyyden omaava
yliopisto-opettaja oli suomen-
kielellä Suomen valtioyliopis-
tossa pitänyt. Siitä syystä

dervisningsprogram godkän-
des av Konsistorium d. 30 maj
1866. För tillförordnade e. o.
professor Lavonius vidkom-
mande synes programmet i
sak hava inneburit en upp-
repning av föregående vår-
termins undervisningsplan.
Under höstterminens lopp,
från början av oktober till
och med d. 4 dec, föredrog
han emellertid en föreläs-
ningskurs över Giftermålsbal-
ken och delar av Årvdabalken,
innefattande en framställning
av Finlands äktenskaps-, för-
äldra- och förmynderskaps-
rätt. Den första förelåsningen
var av övervägande exegetisk
natur, men därefter blev
framställningen systematisk.

Visserligen hade redan Elias
Lönnrot låseåret 1861—2 före-
läst över »finska språkets
egendomliga uttryckssätt i ju-
ridisk stil» och extraordinarie
universitetslektorn K. G. Borg
hade jämväl ett antal terminer
meddelat praktisk undervis-
ning i finska, vilken måhända
var lämpad även för blivande
jurister, men tillförordnade e.
o. professorn Lavonius före-
läsningar höstterminen 1866
voro de första rättsvetenskap-
ilga föreläsningar med syste-
matisk karaktär, vilka av en
juridiskt kvalificerad akade-
misk lärare hållits på finska
språket vid Finlands statsuni-
versitet. Av denna orsak sy-
nes denna föreläsningskurs,
även om den, rättsvetenskap-
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näyttää tämä luentosarja tar-
joavan määrättyä kulttuurihis-
toriallista ja ehkä kielitieteel-
listäkin mielenkiintoa siitä
huolimatta, että se, oikeustie-
teellisesti arvosteltuna, ainoas-
taan esitti aikansa lainopilli-
sen tieteisopin ja vallitsevat
cikeuskäsitteet. Tämän joh-
dosta, ja koska 100 vuotta on
kulunut siitä päivästä, helmi-
kuun 24 p:stä vuonna 1832,
jolloin Wilhelm Lavonius syn-
tyi, saatetaan hänen yllämai-
nitut luentonsa nyt painetta-
viksi.

Luennoitsijan käsikirjoitusta
on painettaessa sananmukai-
sesti ja kirjaimellisesti seu-
rattu. Vain poikkeuksellisesti
on, väärinkäsitysten välttämi-
seksi, joku epäselvyys tai il-
meinen kirjoitusvirhe alku-
tekstissä osoitettu sulkumer-
keissä olevalla kysymysmer-
killä tai hakasienvälisellä li-
säyksellä.

Julkaisemisesta on huolehti-
nut Suomen Lainopillinen
Yhdistys — jossa yhdistyk-
sessä Wilhelm Lavonius oli
toimekas jäsen — ja ovat hä-
nen poikansa tehneet julkaise-
misen taloudellisesti mahdolli-
seksi. Toimitustyön on suorit-
tanut allekirjoittanut, Wilhelm
Lavoniuksen vävy.

O. Hj. Granfelt
Professori.

Helsingissä
helmikuun 24 p:nä 1932.

ligt bedömd, endast återgav
gällande juridiska doktrin och
rådande rättsuppfattning, dock
erbjuda ett visst kulturhisto-
riskt och kanske även språk-
vetenskapligt intresse. Med
hänsyn härtill och då 100 år
är gångna från den dag, d.
24 februari år 1832, Wilhelm
Lavonius föddes, befordras
hans förenämnda föreläsnin-
gar nu till tryck.

Vid tryckningen har förelä-
sarens manuskript ordagrannt
och bokstavstroget blivit följt.
Endast undantagsvis har, till
undvikande av missuppfatt-
ning, en otydlighet eller ett
uppenbart skrivfel i origina-
let antytts medelst frågetec-
ken inom parentes eller tillägg
inom klämmer.

Utgivandet sker gertbm Ju-
ridiska Föreningen i Finland
— i vilken förening Wilhelm
Lavonius var en verksam
medlem — och har ekono-
miskt möjliggjorts av dennes
söner. Redigeringsarbetet har
utförts av undertecknad, Wil-
helm Lavonius svärson.

O. Hj. Granfelt
Professor

Helsingfors
den 24 februari 1932.





1866 Syyslukukauden luennot.
1734 vuoden lain selitys.

Naimis- [ja Perintö-] kaari.

[Avioliitto, Wanhemmat ja Holhous.]

[Avioliitto.]

[Avioliiton solmiminen.]

Millä tavalla naiminen alkaa? Avioliitto peruste-
taan?1) Jo Uplandin laki Ä. B. I: »Moder skal kunu
bidiae.» Ja sama on Helsingin laissa. Maalaki:2) »Wil
man sig konu bidhia, tha skal han Giftoman och skyl-
lasta Fränder henne at hitta, och bön sina börja.» Kau-
punki laki:3) »Will man sik Konu bidia eller fästa, tå
skal han henne skyldaste Fränder åth hitta, och böön
sina börja.» Mutta ennen niitä muutoksia, kuin 1864 v.
asetuksessa Lokakuun 31 p. tapahtui, oli neito naitta-
jalta anottava; 1:1 N. K.4) — [Upl.l. Ä. B. I] »Han skal
fadhur haenner, och naestu fraender hitta, ock thera
god-wilia leta.» Samat Helsingin laissa. Maa ja Kau-
punki laki (—?—)

Kuinka naittajan valta syntyi neidon yli?
Erikois-ihmisellä, etenkin naisella, joka oli heikompi,

puolustusta enemmän vailla, muinoin ei ollut sama va-
paus, kuin nyky-aikana. Erikois-ihminen seisoi suvun

*) 1:5 N. K.; N. K. 4:1, 6, 7 ja 13:8.
2) Landsklagen Gift. balken.
3) Giftmålabalker 1 capitl.
4) Rik. K. 22:4, 5.



vallan alla, sillä niinkuin Nordström 11 siv. II osassa
sanoo: »ätternas medlemmar deltogo i åtgörandet af alla
väsentligare familjeangelägenheter», joka suku oli mui-
nais ajan henkilö. Naiminen oli ensin kaupan muotoi-
nen *) ja tämän kaupan päätti kosija neidon naittajan ja
lähimmäisten sukulaisten kanssa. Hänelläkin piti ole-
man sukulaistensa lupa. Ja naittaja oli lähimmäinen
sukulainen isän suvussa. Uplannin laki antaa tämän
oikeuden ensin isälle, sitten äidille. Samaten H.L.2) Maa-
laki kieltää tämän oikeuden naiselta ja antaa sen lähim-
mäiselle miespuoliselle sukulaiselle isän tai äidin suvussa.
Kaupunki laki antaa sen ensin sille, jonka isä tai äiti on
nimittänyt ja jos ei se nimitys ole tapahtunut kuin maa-
laki. Näiden lakien sääntöjen jälkeen tulee 1734 v. lain
N. K. 1:1 ja sitten 1864 v. 31 Lok. [aset.].

Kuinka on selitettävä että sääntö viime mainitussa
asetuksessa on vastoin entisiä ja ilmautunut meidän ai-
kana? 3)

Suvun merkitys on hävinnyt, suku hajonnut, erikois-
ihmisen merkitys noussut, ensin miehen ja nyt meidän
aikana naisenkin. Senpätähden viimeinen asetus tässä
asiassa.

Nyt on meille selvä 1734 v. säännöt naittajasta,
mutta N. K. 1:1. »elköön väkivallalla ottako tahi salaa
tykönsä vietelkö» muistuttaa vielä muinaisempia aikoja,
kuin ne, jolloin naimista kaupalla tehtiin. 2 § on ver-
rattava P. K. 20:2 ja tästä kuin siitä että isän suku-
laisilla oli etu-oikeus äidin sukulaisten edellä niinkuin
3 §:stäkin näkyy on nähtävä että sanalla »sukulaisten»
tässä §:ssä on ymmärrettävä isän sukulaiset.4)

3 §.5) Setä = farbror; eno = morbror.

*) Nords t röm: II 12.
») Nords t röm: II 13.
3) Bolin: Familjen; Snellman: Läran om Staten.
•) Schrevelius: III 9 ja 10.
5) P .K. 20:6.



4 § *) näyttää että naittaja ei saa käyttäidä väki-
valtaisesti, sillä häntä ylempänä on vielä tuomari = se
on valtio.

5 §2) jo tulkittu.
6 §. Mutta kuinka vanha naittajan pitää oleman?

Ei sanottu laissa; 21 vuotinen ainakin, ja piisaa vaikka
holhoja 25 vuotinen.3)

Mutta avioliittoa vastaan voipi löytyä avioliiton es-
teitä (Impedimenta matrimonii.) Ne jakaantuvat kah-
teen osaan: 1 ksi määrä-sääntöinen (absolut) ja 2 ksi suh-
teellinen (relativa hinder).4)

A. Määrä-sääntöiset esteet:
1) Kuin ei naittaja suostu; sen saapi tehdä vaan

kuin avioliitto luultavasti tulisi onnettomaksi, sillä muu-
toin on N. K. 6:4; 7:1. Ainoastaan nuoret neidot tarvit-
sevat naittajan suostumuksen.5) Erittäin huomattava on
N. K. 2:10 ja 3:10, että isä ja äiti antakoot suostumuk-
sensa, vaikka ei käytäntö sitä niin selitä, vaan seuraa
N. K. 1:2 — 2) Kuin naimiseen aikova on alaikäinen.
1:6 N. K. ja asetukset sen alla. Tämän ohessa sopii
kysyä josko hyvin vanha on estetty naimiseen mene-
mästä? Ei; 1696 v. kirje 9. p. Kesäkuuta (Nehrman:
Föreläsningar öfv. Gift B) ja 1699 v. kirje Marraskuun
2 p. (Wallqvist Eccl. Sami. 2, sid. 163). Waan jos hy-
vin vanha tahtoo naida hyvin nuorta, niin se on evättävä
(afråda). (Prest. art. 1560. — 3) Waillinainen tieto
Kristin opissa. Kirkko laissa 15:11 sanotaan että ei
pidä ketään kihlata, joka ei taida Lutherin Katekis-
musta ja ole käynyt Herran Ehtoollisella. — 4) Ennen

*) N. K. 3:3 ja 6:4; Oik. K. 10:8.
2) N. K. 4:1, 61, 7 ja 13:8.
3) Schrevelius: III 13. Katso asetukutset laki-kokouksessa

lapin rengistä ja talonpoikais pojasta. Edellinen 18, jälkimäi-
nen 17 vuotinen, Kunink. asetus 18 p. Maaliskuuta 1748 ja 8
p. Joulukuuta 1756, Kunink. kirje 15 p. Helmikuuta 1745.

4) Palmen: Juridisk handbok.
5) 1864 v. asetus Lokak. 31 p:nä.



oleva naiminen tahi kihlaus, joka ei ole purettu. Siihen
on tarpeellista että Tuomiokapituli on antanut täydelli-
sen erokirjan, sillä sitten vasta on ero laillisesti tapahtu-
nut; 13:2. N. K.1) — 5) Luonnollinen saamattomuus eli
sopimattomuus avioliittoon. 13:8 N. K. lausuu tosin vaan
siitä kuin avioliittoon saamatoin »petollisesti viettelee
toisen avioliittoon» ja Uskonnon opettajat pitävät sem-
moisen avioliiton luvallisena, mutta toisesta ajatuksesta
on Nehrman Jurisprud. Civ. pag. 201. § 60. Yhtäläisenä
esteenä pidetään kuin jollakulla on parantumatoin tart-
tuva tauti, jospa vaan senkin verran että siirty lapsiin,
niinkuin pieksiäistauti; Kunink. kirje 1757 v. 25 p. Mar-
raskuuta. Semmoinen este on myöskin mielipuolisuus.
Sitä vastoin kuuromykkä ei ole estetty naimiseen mene-
mästä, jos voipi vihkiäisissä ilmoittaa tahtonsa; 1755 v.
kirje 10 p. Tammikuuta. — 6) Wankeus; Kunink. kirje
1754 v. Elok. 28 p. sisältää niimttäin että se, joka on
tuomittu vissin ajan vankeuteen, ei saa mennä avioliit-
toon vankeusaikana; eikä elinkautinen vanki saa avio-
liittoon mennä; 1745 v. Kunink. kirje Tammik. 24 p;
mutta jos eri syitä on, antaa Keisari armon. Tässä mai-
nittakoon vielä että naimista sotavankien kanssa pyydet-
täköön (?) kieltää Kunink. kirje 1719 Marraskuun 5 p.
— 7) Wenäjän sotamiehen poika, jota vanhempainsa tai
sukulaistensa tykönä kasvatetaan, älköön naimiseen
menkö, ennenkuin oikeaan palvelukse [e] n tullut on ja
älköön hänelle siis sitä ennen kihlausta suotako; Keis.
Kirje 1835 v. Lokakuun 12 p. — 8) Älköön Juutalainen
muuta kuin omaa uskolaistansa täällä naiko; 1782 v.
Asetus Lokak. 12 p. — 9) Kuin ei pesän osittaminen2)
ole tapahtunut; 12:1 N. K., 12:2 N. K. — 10) Kuin ei
kuulutusta ole ollut. — 11) Kuin ei suru-aika ole men-
nyt ohitse; 12:3 N. K. Sillä tahdottiin estää turbatio

*) Schrevelius: 111 15.
2) Afvitra = göra veterligt = julistaa, eikä osittaa. Med

afvitring menas bodelning = Schrevelius: III 17.



sanguinis. Tätä sääntöä ei voi sovittaa eroitettuihin
puolisoihin. — 12) Kuin joku huorin tähden on eroi-
tettu, niin hän ei saa mennä uuteen avioliittoon, ennen-
kuin syytöin on kuollut tai nainnut j . n. e.; 13:2 N. K.
Tällä tarkoitetaan että syytöin voisi mennä syyllisen
kanssa naimiseen uudestaan. — 13) Este (Epäilys)
(Käävi) naimista vastaan on pidettävä avioliiton esteinä.
Kuin joku ilmoittaa että este löytyy, minkätähden eivät
kaksi nimitettyä ihmistä saa naida toisiansa; 7:3. N. K.
Tulevan oikeuden istuntopäivään on se haastettava, jota
vastaan estettä on ilmoitettu, se on ylhämiestä ja mor-
sianta vastaan ja hän on naittajan vallasta vapaa, mutta
naittajaa vastaan, jos hän on naittajan vallan alla. Jos
tämä on vaariin otettu, niin ei voi naiminen tapahtua,
ennen kuin Oikeus on päättänyt ja tuomio on saanut
laillisen voiman; N. K. 7 luk. päällekirjoitus.

B.) Suhteelliset esteet, ovat niinkuin sanottu sem-
moisia, jotka estävät naimisen vaan vissin henkilön
kanssa; ja tärkein näistä esteistä on

1) Läheinen sukulaisuus ja lankous, jotka ovat ol-
leet esteinä avioliitolle kaikkina aikona niillä kansoilla,
joilla on ollut vähänkin sivistystä. Mitkä näiden kielto-
jen syyt ovat? 1) Että kuin läheiset sukulaiset ovat
(unitas carnis) ikäänkuin yksi liha, niin on naiminen
heidän välillänsä melkein samaa kuin itsensä saastutus.
— 2) Näillä kielloilla tahdotaan estää haureutta perhe-
kunnissa. — 3) Että ei muutamat perheet liian paljon
toisistansa eroaisi ja että ystävyyttä useampain sukujen
välillä asetettaisiin. — 4) Että avioliitto semmoisten ih-
misten välillä synnyttää häiriötä perhekunnallisissa
oloissa; niin että se, joka voisi vaatia kunnioitusta toi-
selta, naimisen kautta tulee kuuliaisuuden tilaan ja että
sukunimitykset sekoitetaan. — 5) Että suku-rakkaus ei
ole yhteen sopiva sen kunnioituksen kanssa, jonka toi-
nen vississä tapauksessa tulee toiselle näyttää. Mutta
näillä syillä kyllä on arvonsa, niin lienee se syy kuiten-



kin arvollisin että kansoilla on joku siveydellinen tunne,
joka päättää semmoiset yhdistykset häpeällisiksi ja ilet-
täviksi. Ja tämän tunteen juuri on että se on Jumalan
asettama. Waikka kaikilla sivistyneillä kansoilla on ol-
lut vakuutus semmoisten yhdistyksien luvattomuudesta,
niin ovat kieltojen rajat kuitenkin olleet erilaiset, kanso-
jen tapain mukaan. Kristityt kansat ovat Jumalan (Mo-
seksen) laista katsoneet mitkä rajat ovat määrättävät.
Sieltä nämä määräykset tulivat Canonilaiseen lakiin ja
sieltä muinaisruotsalaisiin; vaikka kyllä semmoisia kiel-
toja jo löytyi ennenkin pakanallisena aikana, jolloin
avioliitot lasten ja vanhempain sekä sisarusten välillä
pidettiin kiellettyinä. Muinais-ruotsalaisten lakien kiellot
olivat: F r ä n d s i m i s s p i a e l 1 ) ja a e t s k u s p i s e l l
naiminen tai makaaminen kielletyissä sukupolvissa;
S i f f s k a p s s p i s e l l on sitä samaa kielletyissä lan-
kouspolvissa ja G u d s i v a l a g h s s p i s e l l tai hen-
gellinen heimolaisuus, joka syntyi siitä että kaksi henkeä
kummina olivat saattaneet saman lapsen ristiäiselle ja
sentähden pidettiin lapsen ja sen vanhempain sukulai-
sena. Canonilaisen lain ja Paavi Innocentius'en käskyn
mukaan kesti tämä kielto 4:teen sukupolveen asti ja löy-
tyy muinais-ruotsalaisten lakien kirkkokaarissa. Alussa
sukuhäväistykselle ei ollut muuta rangaistusta kuin hen-
gellinen ja kirkkorippi, mutta 1439 vuoden asetuksessa
sille pantiin maallinenkin rangaistus läheisemmissä pol-
vissa.2) Lankouden suhteen määräsi Canonilainen laki
että kuin mies ja nainen copula carnali tulevat yhdeksi
lihaksi, niin oli mies tai nainen toisen puolison kanssa
samassa sukupolvessa, kuin tämä itse oli ja siitäpä seu-
rasi että lankous syntyi salavuoteudestakin. Uskon-
puhdistuksen jälkeen käännyttiin Moseksen lakiin takai-
sin. Niin sääti 1571 vuoden kirkon sääntö että avioliit-
toa ei saisi päättää viidennen sukupolven sisäpuolella; ja

*) Nordström: II 17.
2) Nordström: II 19.



kielto kummisuudesta hävisi tykkänään. Jo Upsalan
kokouksessa 1572 kiellettiin avioliitto serkuksien välillä.
Maalaki (—?—) Kaupunki laki (—?—) 1734 vuoden
laki 2:3 N. K.1)

Kuin tahdotaan määrätä milloin avioliitto sukulai-
suuden tahi lankouden tähden on kieletty, niin vaariin
otetaan 1) että lukua lasketaan Canonilaisen luvunlaskun
mukaan; 2) — 2) Se on yhden tekevää, jos heimolaisuus
on syntynyt avioliitosta tai salavuoteudesta (2:9. N. K.),
mutta todellinen sukulaisuus pitää kuitenkin oleman avio-
liittoa estääksensä. — 3) Mitä laki säätää miehestä on
myöskin sovitettava naiseen; 2:7 N. K. — 4) Näissä kiel-
loissa ei tehdä eroitusta täysi- ja puolisukulaisten välillä;
2:9 N. K. 3)4)

Ne tapaukset, kuin avioliitto lakimme mukaan suku-
laisuuden ja lankouden tähden on kieletty, voipi jakaa
kahteen osaan: 1) Kuin eri-lupaa (dispens) ei anneta;
2) Kuin eri-lupaa annetaan.

A) Kuin eri-lupaa ei anneta.
1) Suoraan ylenevässä ja alenevassa sukupolvessa

on avioliitto oma kielletty; 2:1 N. K., P. K. 1, Rik. K. 59:1.
2) Sivusuvussa on avioliitto kielletty kuin kum-

paisetkin liittoon menijät tahi yksi heistä on suorastaan
yhteisen kannan alla eli semmoisten välillä, jotka ovat
sisaruksia tahi semmoisia sivusukulaisia, että heidän vä-
lillänsä on respectus parentelae; 2:2. N. K., Rik. K. 59:2,
3 & 4.

3) Ensimmäisissä lankoudessa on avioliitto myös-
kin välttämättömästi kielletty, kuin lankous on suoraan
ylenevässä tai alenevassa polvessa; 2:4 N. K., 59:2 Rik. K.

B) Kuin eri lupaa annetaan.

*) Schrevelius: I 25.
•) Yhdenmukainen luvunlasku.
') Schrevelius: I 26.
4) Helskylda = gemensam stamfar, stammoder; Half-

skylda = gemensam stamfader eller moder.



1) Ensimmäisessä sivulankoudessa on avioliitto
kielletty jollei hallitsija siihen anna lupaa;1) 2:5 N. K.,
59:6, 7 & 8 Rik. K. — 2) Toisessa lankoudessa on avio-
liitto myöskin kielletty, jollei kuningas siihen anna lu-
paa; 22:6 N. K., 59:9 Rik. K. — 3) Poika elköön, isänsä
eläissä, ottako äitiä, jonka tytär on isällä vaimona, ettei
kunnioitusta vanhempain ja lasten välillä loukattaisi;
2:8 N. K.2) Tässä sanat, »isänsä eläissä» ovat mieleen
pantavat. — Ja samateny) jo että tämä kielto ei pysy
voimassa, jos isä salavuoteessa on maannut äidin. Sillä
2:9 N. K. sääntöä ei voi käyttää tähän tapaukseen, kuin
ei sukulaisuutta ole, eikä kunnioitusta. Tämä § on sovi-
teltava vaan lapsiin ja vanhempiin ensimmäisessä pol-
vessa.4) — 4) Jotka keskenänsä ovat huorin tehneet ei-
vät saa mennä toistensa kanssa avioliittoon; 2:11 N. K.')
Tämä sääntö on saanut alkunsa siitä, että kokemus on
näyttänyt, että ne, jotka huorin ovat tehneet, päästäk-
sensä avioliittoon, väjyyvät syyttömän henkeä vastaan.
Tämä kielto ei ole sekoitettava 13:2 N. K. kanssa. —
5) 1812 vuoden asetus art. 15 [edellyttää] että erisiskoi-
set saavat mennä avioliittoon. Juutalaisista on eri sääntö
1782 v. Toukok. 27. p. § 23, että saavat mennä naimisiin
keskenänsä, mutta ei muiden kanssa. — Mitä [muuten]
avioliittoihin kristittyjen ja kristimättömien välillä tulee,
niin näyttää Corinth. 1:7, 39, 9:5 sisältävän kieltoa sitä
vastaan. Niin päättää ainakin Schauman kirkkolaissaan
(siv. 380). Niitä on ennenkin pidetty kiellettyinä. — Wih-
doin on sanottava että saamattomuus ei aina ole määrä-
sääntöinen, vaan voipi olla suhteellinenkin este. Ja eri-
ikäisten ihmisten välillä on avioliitto evättävä.

Avioliiton esteiden vaikutus.

*) Holmbergsson: De connubio inter cognates.
2) Schrevelius: I 71—79.
») 1752 v. Jouluk. 23 p. K. K., 1774 v. Elok. 8 p . K. K.
4) Paimen: Käsikirja 93, Handbok 175.
•-) N. K. 13:1, 2; 12:3; P. K. 8:7; Rik. K. 55:56.



Muutamat näitä avioliiton esteitä ovat semmoisia että
eivät yksinänsä estä avioliiton päättämistä, vaan vielä
purkavat jo ennen tehdyn (Impedimenta dirimentia).
Tätä laatua ovat kaikki ne esteet, jotka löytyvät N. K.
2:ssa luvussa. Katso 2:12 N. K. ja samaa laatua on sekin,
joka löytyy 13:2. N. K. Että yksi avioliitto on mitätön,
kuin toinen puoliso kuuluu toiseen avioliittoon on tietty.1)
Että niissä tapauksissa kuin mainitaan N. K. 13:8. avio-
liitto puretaan on myöskin selvästi sanottu. Toden-
mukaiselta näyttää myöskin että jos elinkautinen vanki
on tehnyt avioliiton, niin se on mitätön; 1745 v. K. K.
Tammikuun 24. p. — Niinpä jos joku on mennyt avio-
liittoon, jota vastaan laillista estettä on ilmoitettu, on
sekin mitättömänä pidettävä.

Löytyypä taas muitakin avioliiton esteitä, jotka ovat
semmoisia, että ne kyllä estäävät avioliittoon menemistä,
mutta jos avioliitto sittenkin on syntynyt, niin se pysyy
(Impedimenta impedientia). Sitä laatua on jos ei nait-
taja ole antanut suostumuksensa; 2) samaten jos jomman
kumman puolison tieto kristinopissa oli vaillinainen.
Niinpä on myöskin selvä että ei avioliitto sentähden ole
mitätön, että toinen puolisoista ennen on ollut muulle
ihmiselle kihlattu, jospa tämä kihlauskin oli voimassa
kuin seuraava avioliitto tehtiin. Että sen avioliiton pitää
oleman mitättömän, johon leskimies tai vaimo on men-
nyt, vaikka pesän osittaminen ei ole tapahtunut, ei N. K.
12:1. sanota eikä siihen kelpaavata syytä näy olevankaan.
Muut avioliiton esteet ovat taas sitä laatua että ne ainoas-
taan vaikuttavat avioliiton ylöslykkäystä, mutta jos avio-
liittoa sittenkin on tehty, pitää aviopuolisoin muuttaa
toisistansa siksi että ylöslykkäys aika on ohitse tahi heille
on kielletty muuttaa yhteen tämän ajan loppuun asti. Tätä
laatua on se seikka että suruaika ei ole kulunut; 12:3.
N. K. Sama olisi varmaan vaikutus jos henkilö, joka on

*) K. K. 1741. v. Heinäk. 31. p.
2) N. K 1:1 & 6:4.



tuomittu vissin aikaiseksi vangiksi, joutuisi avioliittoon
ennen vankeus ajan loppua; 1754 v. K. K. Elokuun 28 p.
Samaa voipi päättää semmoisesta avioliitosta, johon ala-
ikäinen on mennyt; 1:6. N. K.

Muutamat avioliiton esteet ovat semmoisia että jos
niitä löytyy, pitää avioliittoa evätä, mutta jos semmoi-
sesta epäyksestä ei huolita, niin avioliitto ei ole kielletty.
Wielä vähemmän se on mitätön jos se jo on tehty. Tätä
laatua ovat [erilainen kristin]usko ja suuri erilaisuus
vanhuudessa.

Avioliitto-esteiden taukoaminen.
Avioliitto-esteet voivat tauota eri tavalla eri laatunsa

mukaan. Jos naittaja kieltää suostumuksensa, niin pitää
hänellä siihen oleman kelvolliset syyt. Muutoin antaa
tuomari avioliitto-luvan; N. K. 1:4 ja 6:4. Jos nainen on
aatelis-säätyä, niin on Kuninkaan lupa pyydettävä; Aat.
Etuus-oikeudet 1723. v. Lokak. 16. p. § 29. Ne syyt,
joiden tähden naittaja voipi kieltää suostumuksensa ovat
vaikeat luetella, mutta tässä mainittakoon: 1) Jollei mies
taida elättää naistansa; 2) Jollei miehellä ole hyvää ni-
meä ja mainetta; 4:3. ja 6:2. N. K. ja hän muutoin on
pahantapainen; 3) Jos ennen on ollut naimisissa ja hän
on ollut avioliiton purkautumiseen syypää; 4) Jos on tuh-
laaja; 5) Jos avioliittoon kävijät ovat aivan eri säätyä.
Kunink. päätös 1683 v. maaliskuun 7. päivältä sanoo
tosin että »ei mitään avioliittoa säädyn eriläisyyden täh-
den kiellettäkö tahi evättäkö», mutta sillä tarkoitetaan
ainoastaan että erinäisyys säädyssä ei ole mikään välttä-
mätöin avioliiton este, mutta kokemus näyttää kuitenkin
että suuri erilaisuus tässä suhteessa usein synnyttää onne-
tonta avioliittoa, niin että se kyllä voipi olla hyvinkin
kelvollinen syy naittajalle kieltää suostumuksensa; 6) Jos
mies on koetellut laittomilla keinoilla voittaa naisen suo-
sion (6:4. N.K. »laillisesti hankitaan», 2:10 ja 3:10. N.K.);
7) Kaikki lailliset avioliiton esteet ja kaikki lailliset syyt
avioliiton tahi kihlauksen eroittamiseen; Ja vihdoin 8)



Kaikki ne seikat, jotka tekevät sen todenmukaiseksi, että
avioliitto tulisi onnettomaksi. Jos este on ennen oleva
kihlaus, niin ei ole mikään, joka estää että se keskinäi-
sellä suostumuksella kumotaan; 4:4. N. K.

Kuninkaan eri-lupaa (dispens) on useimmissa ta-
pauksissa, kuin avioliitto muutoin on kielletty, se keino,
jolla avioliiton este voipi tauota. Niin 1:6. N. K. ja Ku-
nink. kirje 1745. v. Tammik. 24 p. 13:2 N. K.

Voipi kysyä josko eri-lupaa voipi antaa muissakin
tapauksissa kuin laissa mainituissa. — Ei, jos loukkaa
kolmannen miehen oikeutta; 13:2 N. K. Niinpä niissä
kin tapauksissa, joiden perusteet ovat siveydellisiä tai
uskonnollisia peri-ajatuksia. Siis ei hallitsija voi antaa
eri-lupaa kiellettyissä sukupolvissa; 2:1, 2 ja 4. N. K.

Avioliittoon menemisen edustukset.
A) Kihlaus, a) tekeminen on edustava suostunto,

jonka kautta mies ja nainen sopivat vastedes keske-
nänsä tehdä avioliitto.1) Semmoinen kihlaus jo löytyi
muinaisimpina aikoina ja kuului siihen silloin a) itse
suostunta tahi välipuhe kihlaus-kokouksessa, jossa östg.
1. mukaan heimolaiset »kolmannen sukupolven sisäpuo-
lella» piti oleman läsnä, b) Naisen myötenanti, niinkuin
sekin, että nainen oli joutunut naima-ikäiseksi, joka Hel-
singin lain mukaan näkyi ollen kahdestoista kymmenes-
vuosi. Wielä aikaisempina aikoina ei kuitenkaan ollut
tarpeellista että nainen antoi suostuntonsa, vaan seurasi
naisen vallan-alaisuudesta suvun alla ja lapsen isänsä
alla, että naittaja heidän tahdotta voi heidät naittaa.
c) Sen kauppahinnan määrääminen (mundr) tahi niiden
lahjojen määrääminen, joita kosijan avioliittoa täyttäissä
piti naittajalle antaa ja joilla Göthalaissa oli nimi uingaef,
vingiaf ja Svealaissa faestnadhae fae. d) Käden-annot ja
vissi määrä takausmiehiä todistajina yhden verran kum-
maltakin puolelta. Kuin kaikki tämä oli täytetty oli nai-
nen sulhasen laillinen morsian.

*) Nordström: II 15.



Kuinka naittajan suostumus siihen on tarpeellinen,
näkyy 3:1, 2, 10 ja 3:10. N. K. ja 1864. v. Lokakuun 31
p. Sitten kuin kihlaus on tapahtunut, vaihetaan tavalli-
sesti sormukset, jonka tähden N. K. 17:1. »kihlasormus'»
kin mainitaan; vaan eipä tämäkään ole pää-asiallista ja
yhtä sitoavaista on jos suostunto tehdään suusanalla tai
kirjallisesti; 3:2 N. K. Wasta tämän jälkeen on heillä
nimi »kihlakumppanit», miehellä »ylkä» ja naisella
»morsian»; 3:8, 9. N. K. Niinkuin muut suostunnat, voi-
vat kihlauksetkin tapahtua ehdoilla ja ajan-määräyksillä.
Mutta kirkkolaki kyllä säätää että niitä pitää evätä, sen-
tähden että ne viivyttävät avioliittoa, joka monessa suh-
teessa on vahingollista. Edellisessä tapauksessa on kyllä
makaaminenkin ehdon jättäminen hiljaisuudessa; 3:9
N. K. Toiselta puolen voipi kihlauksia, niinkuin muita-
kin suostunnoita vahvistaa, esim. kihlauslahjoilla, jotka
ovat ikään kuin kihlausraha (oerrha sponsalitia). Sama
on asian laita niiden lahjojen kanssa, jotka jälkeenpäin
annetaan (sponsalitia largitas); 3:6, 7. N. K. Niinpä
voipi määrätä uhkasakkokin, jonka sen pitää maksaa,
joka purkaa suostunnon.

A) b) Vaikutus.
Ennen kuin kihlauksen vaikutuksesta nykyaikana

puhumme, on sen lähimmäinen seuraus muinaisaikana
muistettava. Kihlausta seurasi muinoin Gipt ja giftar-
mal. edellinen se tekemys, kuin naittaja antoi morsiamen
ylkämiehelle vaimoksi ja jälkimäinen se puhe, jota nait-
taja samassa tilaisuudessa piti.1)

Kihlauksen etevin vaikutus nykyaikana on molem-
minpuolinen uskollisuus, josta seuraa että jos kumpanen
heistä sitten kihlaa toisen, niin on jälkimäinen kihlaus
mitätöin ja niin on jos jälkimäinen nainen maataan; 3:5.
N. K. Mutta jos toinen kihlakumppani tahtoo tehdyn
uskottomuuden tähden hakea kihlauksen eroa, niin sitten

J) Tästä puhuu Paimenkin laveammin luennoissaan;
Nordström: II 21.



toinen kihlaus, vaikka alusta aikain mitätön, saapi lail-
lisen voiman; 3:5. N. K. Woipiko ketä kihlattua pakoit-
taa naimiseen? Ei, vaikka tosin Örebron Artiklat 6. p.
Toukokuuta 1586. säätivät että kihlattuille piti vissi aika
määrättämän, jonka jälkeen heidän lain ja kirkon sään-
töjen mukaan, »pitää täyttämän sovitun avioliittonsa».
Sillä tätä sääntöä ei seurattane. Salainen kihlaus ei syn-
nytä mitään oikeussuhdetta kihlattuin välillä, josta seu-
raa että jos salaan kihlattu sitten laillisesti kihlaa toista,
niin on jälkimäinen kihlaus pysyväinen, eikä uskotoin
velkapää sakkoon tahi vahingon korvaukseen. Tämmöi-
nen salainen kihlaus voipi vaan silloin tapahtua kuin
nainen on niin nuori että tarvitsee naittajan suostumuk-
sen tahi ei ole ottanut semmoisesta vaaria että kihlausta
voisi näyttää toteen. Mitä semmoinen kihlaus vaikuttaa
jota makaaminen seuraa näyttää N. K. 3:10. ja 1755. v.
Kesäkuun 23 p.

A) c) Taukoaminen.
Kihlaus voipi tauota seuraavilla tavoilla: 1) Jos

kihlatut todella täyttävät heidän keskenänsä sovitun avio-
liiton; 2) Jos kumpanen heistä menee toisen kanssa avio-
liittoon, sillä vaikka tosin on kielletty sille, joka on kih-
lattu, mennä toisen kanssa avioliittoon (4:5. N. K.), niin
se ei kuitenkaan ole mahdotonta että niin voipi tapahtua,
ja kuin kerran loinen kihlatuista on mennyt kolmannen
hengen kanssa avioliittoon, niin se on pysyväinen ja kih-
laus taukoaa; 3) Jos yksi heistä kuolee; 4) Kihlauksen
purkamisella (N. K. 4. 1. päällekirjoitus) tahi Kihlauksen
erolla (N. K. 3:7.) jolla meidän laissa (4. luku N. K.)
tarkoitetaan ei vaan sitä tapausta, kuin todellinen kihlaus
puretaan (nimenomainen kihlauksen ero), vaan myöskin
kuin kihlaus sanotaan olleen alusta aikain mitätöin.
(Declaratio millitatis). Ne tapaukset kuin kihlaus alusta
aikain on mitätöin ovat seuraavat: a) Jos liittokumppa-
nit yleensä eivät ole kelvolliset suostunnoita tekemään,
esim. N. K. 4:2, 7. b) Jos ei ole vapaata ja todellista



suostumusta; siitä syystä on kihlaus mitätöin a) jos
jompikumpi on kihlaukseen pakoitettu; 4:1. N. K.; b) jos
jompikumpi on petoksella siihen vietelty, (4:7. N.K.), tahi
»jos tuntematoin mies tulee ja sanoo nimensä tahi sää-
tynsä muuksi, kuin se on; 4:6. N. K.; c) jos jompikumpi
on erhetyksessä semmoisen toista koskevan seikan
suhteen, joka on pidettävä kihlauksen kelvollisuuden
salaisena ehtona, niinpä 4:2 N. K. tahi 4:2. N. K.
Kaikissa näissä tapauksissa voipi ainoastaan se, joka on
pakoitettu tahi vietelty, vaatia että kihlauksen pitää pe-
räytymän ja myöskin hylätä tämän oikeutensa suoras-
taan tahi äänettömästi esim. makaamisella; 4:1, 6. N. K.;
c) on kihlaus myöskin mitätöin jollei naittaja siihen ole
suostunut tahi on suostumukseen vietelty tai petetty.
Woipihän sentähden jälkeenpäin suostua; 3:1 N. K.; d)
Jos muutoin joku este löytyy kihlatessa, jonkatähden
avioliitto näiden ihmisten välillä on laissa kielletty; N. K.
3:6. Jos este on väli-aikaincn, niin tietysti se ei vaikuta
mitään sitten kuin aika on kulunut. Niinpä kuin ala-
ikäinen tulee täysiikäiseksi, leskimiehen tai leskivaimon
suruaika mennyt ohitse, pesä on ositettu.

Warsinainen kihlauksen ero tapahtuvi seuraavista
syistä: a) Jos jompikumpi ei näytä toiselle sitä uskolli-
suutta, johon on sitoutunut. Siihen kuuluu: l) jos jompi-
kumpi kihlaa toisen vieraan; 3:5. N. K.; 2) jos jompi-
kumpi kihlauksen jälkeen makaa toista; 4:3. N. K; 3)
jos jompikumpi omin päinsä (13:6 N. K.) menee pois ja
hänen suostumuksetta jääpi pois vuoden ja päivän, 4:8.
N. K; 4) jos jompikumpi, syytä siihen ilmoittamatta,
kieltää avioliiton täyttämistä kuin toinen sitä vaatii. —
b) Jos kihlaus on ehdollinen ja ehto on tapahtunut, jos
se on purkavainen tahi varmaa on että se ei tule tapahtu-
maan jos ehto on ylöslykkääväinen. — c) Yleiseen sem-
moiset muuttuneet seikat, jotka, jos olisivat tapahtuneet
ennen kihlausta ehkä olisivat vaikuttaneet että kihlaus
ei olisi tapahtunut tahi ainakin antaneet syytä siihen



luuloon että avioliitto ei voi tulla onnelliseksi; 4:2; 3, 5
N. K. Semmoisissa tapauksissa on etenkin selvä että
kaikki ne syyt, jotka vaikuttavat avioliiton eroa, vielä
helpommin voivat synnyttää Kihlauksen eron. — d) Kih-
lauksen jälkeen syntyneet avioliiton esteet, olkootpa vaki-
tuisia tai suhteellisia esim. senlaatuinen lankous että ei-
vät saa keskenänsä (—?—) (Affinitas supervenieus). —
e) Jos Kihlakumppanit sopivat erota, jolleivät ole yhdessä
ma'anneet; 4:4. N. K. Koska semmoisessa tapauksessa
heidän välillänsä on avioliitto (3:9. N. K.), jota siis ei voi
purkaa paitsi niissä tapauksissa, kuin avioliiton ero muu-
toin on laissa myönnytetty. Muutoin näkyy sem-
moinen sovinto kihlauksen erosta voivan tapahtua sa-
nalla tahi sanatta esim. niin että toinen lähettää kihlaus-
lahjat ja kihlaussormuksen ja toinen ottaa sen vastaan
ja antaa asian olla sillaan. 4:4. N. K. sisältää että so-
vinto on Tuomiokapitulille ilmoitettava, niin on tämä
tapa kuitenkin tykänään tauonnut. Mutta kuin oikeus
päättää kihlaus eroon, asianomaiset lähetetään Tuomio-
kapituliin erokirjaa saamaan. Sitten kuin kihlaus
näin on tauonnut, niin ovat seuraukset siitä etenkin seu-
raavaiset: 1) Jos kihlaus on tauonnut jommankumman
kuoleman kautta tahi siitä syystä, että jompikumpi on
käynyt avioliittoon toisen kanssa tahi kihlaus-eron
kautta, niin ei ole mikään joka estäisi vapaata olevata
uuteen kihlaukseen tai naimiseen. — 2) Kihlauslahjojen
suhteen tekee laki seuraavan eron: a) jos kihlaus on pu-
rettu jommankumman kuoleman kautta, niin on 3:8.
N. K. seurattava; b) jos taas kihlaus taukoaa sillä että
kihlakumppanit menevät naimisiin, niin ovat kihlaus-
lahjat kumpaisten omaisuus, vaikka ei mikään estä, että
jos toinen sitten kuolee, niin saapi jälelle jäävä pitää
kihlauslahjansa, etu-oikeutenansa, joITei niiden arvo
nouse laissa määrätyn korkeamman määrän yli; 17:1.
N. K; c) jos jompikumpi on syypää kihlaus-eroon, pitää
hänen antaa takaisin, mitä on saanut, jota vastoin syy-



töin saapi pitää ne lahjat, jotka on saanut; N. K. 3:6.
Jos taas kumpaisetkin ovat enemmän tai vähemmän
syypäät, niin 3:7. N. K.; d) jos taas kihlaus purkautuu
keskinäisen sovinnon kautta, niin se on liittokumppanien
vallassa sopia kihlauslahjoistakin ja niiden jakamisesta.
Jos eivät ole sopineet, niin ottaa kumpanenkin omansa
takaisin ja antaa taas minkä on saanut. — 3) Jos uhka-
sakko on määrätty toiselta tai toiselta ja kihlaus sitten
purkautuu hänen syyllisyyden tähden, niin on tietty että
tämä on toiselle maksettava.

B) Kuulutus
tuli tavaksi Kristin kirkon kautta; ensimäiset kristityt
rupesivat nimittäin pappiensa valvonnan alla päättää
näitä tärkeitä asioita ja siihen anoa papin siunausta
(benedictio sacerdotatio).1) Wähittäin tule tavaksi julki-
sesti kysyä seurakunnalta josko sillä oli estettä aivottua
avioliittoa vastaan ja kirkon kokouksessa 1215 teki Inno-
centius III tämmöisen julkisen ilmoituksen välttämättö-
mäksi velvollisuudeksi, sillä lisäyksellä että se pappi,
joka sitä laimin löi kolmeksi vuodeksi oli virastansa
eroitettava. Tästä syystä käski Innocentius kirjeessä 5.
p. Huhtikuuta 1216 että Ruotsissakin kuulutusta käytet-
täisiin saman edesvastauksen uhalla papille, joka rikkoi
tätä vastaan ja säännöt tästä pantiin sitten kirkkolaki-
loihin ja Maalakiinkin. 1572 vuoden Kirkkoasetuksessa
säätään sitten että ennen kuin avioliitto tehdään pitää
pappien tutkisteleman josko mitä esteitä löytyy ja siitä
sj^ystä pitää kolmena sunnuntaina kuuluttaa ennenkuin
parikunta vihitään.

Kuulutuksella tarkoitetaan: 1) kuin avioliitto on oi-
keudellinen laitos ja koskee kolmannen miehen oi-
keutta, sillä antaa tulevalle avioliitolle julkisuutta, niin
että niillä, jotka sitä vastaan tahtovat tehdä muistu-
tusta, siihen olisi tilaisuutta, esim. jos joku kolmas
on jommankumman kihlakumppanin kanssa ennen

*) Nordström: II 24.



kihlattu. 2) Kuin avioliitto on kirkollinenkin laitos,
niin pidetään tarpeellisena ilmoittaa se seurakunnalle
että voisi seurata sitä esirukouksellansa. Tavallista on
että se tapahtuu vähän ennen vihkimisiä. N. K. 7:2. jäl-
keen pitää sen tapahtuman »kolmena sunnuntaina» s. o.
perätyksin. Kuulutus julistetaan sen seurakunnan saarna-
tuolilta, jossa morsian asuu. Kunink. asetus 21. p. Mar-
raskuuta 1794. Siinä mainitaan kihlakumppanien nimet
ja arvo, sekä jos kuulutus tapahtuu ensimäisen, toisen
tahi kolmannen kerran, ja sitten luetaan vielä lyhykäi-
nen rukous avioliittoon menevien siunaukseksi. Jos nai-
nen on ma'attu, sitä ei kuitenkaan saa mainita 1778 v.
Kunink. kirje Lokak. 17. p. Ennen kuulutusta pitää
kuitenkin seurakunnan kirkkoherran tutkia josko laillisia
esteitä avioliittoa vastaan löytyy. 1791. v. Asetus Loka-
kuun 26. p. (art. 4.) Ulkomaalaisesta 1798. v. Asetus
Jouluk. 12 p. Kuin nyt pappi tietää että ei minkään-
laisia esteitä löydy, niin hän myönnyttää kuulutusta 1750
v. Kunink. kirje 11. p. Joulukuuta, ja se julistetaan. Se
pappi, joka on toimittanut perukirjoituksen tai pesän
osittelemisen aviopuolison jälkeen, ei saa antaa kuulu-
tuksen jälkeenjääneelle puolisolle, joka tahtoo mennä
uuteen naimiseen; 1750. v. Kunink. asetus Joulukuun 11.
p. (art. 7.). Jollei pappi myönnytä kuulutusta, niin voipi
siitä valittaa Tuomiokapitulissa, joka siitä päättää ja tä-
män päätöksen yli saapi valittaa suorastaan Keisarilliselle
Majesteetille; 1687. v. asetus Helmikuun 11. p.

Kuulutuksen edellisistä säännöistä on monta poik-
keusta: Niihin kuuluu: 1) että vajanaisen avioliiton
edellä ei ole kuulutusta; — 2) sota- ja siviilivirkamiehille
palkatuissa rykmenteissä pitää rykmentin papin julistaa
kuulutusta, vaikka morsian on toisesta seurakunnasta;
1760 v. Kunink. kirje. Huhtikuun 17. p., 1801. Touk.
3 p. Kunink. Päätös; — 3) välistä on luvallista että kuu-
lutus tapahtuu vaan kerran a) 7:2. N. K. Se Kirkon-
asetus, jota tässä mainitaan, ei löydy, vaan ainoastaan



ehdotus semmoiseen vuodelta 1736; b) jos morsian tai
sulhanen on sairas vuoteellansa; Kirkkolaki 15:18. Sem-
moinen kuulutus kolme kertaa perätyksin voipi tapahtua
joko sunnuntai tai muina pyhäpäivinä. Mutta vihkiäiset
eivät saa tapahtua ennen kuin kaksi päivää kuulutuksen
jälkeen. — 4) jos Wenäläinen tahtoo Suomessa mennä
avioliittoon, niin 1836. v. asetus Marraskuun 4 p. ja 1812
v. asetus Huhtikuun 1. p.

Nyt voipi kysyä: pitääkö kuulutuksen seisattuman,
kuin estettä ilmoitetaan.1) Parasta lienee että sitä jatke-
taan, niin että vielä useammillakin olisi tilaisuutta il-
moittaa tyytymättömyyttänsä? Ja tähän voipi verrata
N. K. 5:8.

Sekin kysymys on suuresta arvosta, josko avioliitto,
joka on perustettu semmoisetta kuulutuksetta, on pysy-
väinen tai ei? N. K. 7:2 mainitsee vaan rangaistuksesta
papille, joka vihkii, vaan ei sano että avioliitto on mitä-
töin. Wihdoin on mainittava että jos kuulutus on ta-
pahtunut, mutta kihlatut sitten eroavat toisistansa, ja
taas uudestaan kihlaavat toisiansa, niin pitää uudestaan
kuuluttaa: Kunink. kirje 1797 v. Maaliskuun 8. p. Sitten
kuin on kuulutettu on kuulutustodistus papilta annet-
tava, joka sisältää että kuulutus on tapahtunut sillä pai-
kalla, jossa morsian asuu; 1794 v. asetus.

C) Wihkiminen (vigsel) (Benedictio sacerdotalis),3)
oli aikasemmin tavallinen kuin kuulutus. Paavi Alexan-
der III oli kirjeessä 11. p. Syyskuuta 1165—1181. Upsa-
lan Arkkipiispalle käskenyt sen; jonka jälkeen Innocen-
tius III vastamainitussa kirjeessä v. 1216. vielä kerran
käskee että tästä kirkollisesti juhlatavasta otettaisiin vaari,
joka käsky sittemmin saikin tilansa lakiloilla. Josko
vihkiminen taas oli avioliiton tarpeellinen ehto, siitä lait
eivät mainitse mitään varmaa paitsi östgöthalaki, joka
näyttää että vihkiminen oli avioliiton tarpeellinen ehto.

'•) Schrevelius: III 51.
-') Nordström: II 25.



Maa- ja Kaupunki-lait eivät kuitenkaan määrää vihki-
mistä, vaikka kyllä säätävät kuulutusta ennen naimista
ja vihkimisestä vaan ikään kuin sivumennessä mainitse-
vat. 1571 vuoden Kirkko-asetus kyllä määrää vihki-
mistä, vaan se sitä ei kuitenkaan lue avioliiton olentoon,
jonka paraana tunnusmerkkinä yhdessä makaaminen
pidettiin.

Wihkiminen on juhlameno, jolla avioliitto, ikään
kuin pyhitetään. Se kaavakirjoitus, jota vihkimisessä
nyt seurataan, löytyy kirkkokäsikirjassa. Kuin siitä ei
millään tapaa saa poiketa, niin voipi siitä johdattaa: 1)
että kumpaistenkin aviopuolisoin pitää avioliittoa päät-
täissä eli vihkimisessä olla itse saapuvilla, niin että tätä
suostuntaa ei saa päättää valtuusmiehen kautta; 2) että
se ei milloinkaan saa olla ehdollinen; 3) ainoastaan pappi
saapi vihkiä (2:12 N. K. Mitä pappiin tulee, niin art. 9;
10; asetukset 1773. v. Syysk. 15. p., Kunink. asetus v.
1794 Marrask. 21. p. art. 23). Wihkiminen tapahtuu
tavallisesti häätalossa, välistä kirkossa. (Wihkimisestä
ulkomaalla on 11. art. merkittävä).

Sitten kuin vihkiminen on tapahtunut, on muistu-
tus siitä piirrettävä kirkkokirjaan, niin että tiedettäisiin
että semmoinen vihkiminen on tapahtunut; Kirkkolaissa
24:8. mom. 9. art. 10.

Avioliiton vaikutukset.
Nämät ovat ne oikeussuhteet, jotka avioliiton kautta

syntyvät aviokumppanien välillä.1) Ne koskevat 1) heitä
itseänsä tai 2) heidän omastoansa. Edelliset ovat enem-
män siveydellistä kuin lainopillista laatua ja sentähden
vaikeat lakisäännöillä määrätä, josta syystä se on la-
kimme ansioksi luettava että se on jättänyt niin paljon
tästä sielun hoitajan päätettäväksi. Nämät aviokump-
pania itseänsä koskevat vaikutukset ovat taas jaettavat
kolmeen luokkaan: semmoiset, kuin ovat 1) molemman-

Palmen: Juridisk handbok 125; Suomennos: 87.



puoliset; 2) semmoiset, kuin ovat yksinänsä miehen oi-
keudet; 3) semmoiset, kuin ovat yksinänsä vaimon.

A) Aviokumppania itseänsä koskevat oikeussuhteet.
1) molemmanpuoliset oikeudet ja velvollisuudet.
Mitä ensiksikin tulee niinkutsuttuun aviovelvollisuu-

teen, Debitum conjugale,1) niin on lakimme käsitys siitä
että jos aviokumppanit rakastavat toisiansa, niin sem-
moista velvollisuutta ei tarvita. Jos taas toinen sitä
vaatisi, toinen kieltäisi, niin syy siihen ei voi olla muu
kuin eripuraisuus (N. K. 14 1.) aviokumppanien välillä
ja semmoisessa tapauksessa pitää heidän sielunhoita-
jansa kehoittaa heitä kristilliseen rakkauteen ja jollei
hänen muistutuksensa auta, niin ovat he Tuomiokapi-
tuliin kutsuttavat ja saavat siellä varoituksia. Jollei se-
kään auta, niin sitten syyllinen sakoitettakoon (N. K.
14. 1.) ja päätettäköön vuode- ja asumuseroon.2) —
2) Oikeus toisiltansa vaatia avio-uskollisuutta tämän sa-
nan varsinaisessa merkityksessä, niin että ei kumpanen-
kaan saa pitää lihallista yhteyttä vieraan kanssa; Rikos-
Kaari 55. 1. & 56. 1. — 3) Oikeus toisiltansa vaatia siivoa
ja kristillistä kohtelemista, johon myöskin kuuluu että
heidän pitää toisiansa auttaa kaikissa elämän suhteissa.
Mutta mikä kohteleminen oikeana on pidettävä, sille ei
ole muuta määrää kuin aviokumppanien sääty ja sivis-
tys ja muut elämän kohdat. Sentähden tässäkin sielun-
hoitajan maanittelemiset ovat sopivimmat apukeinot.
Waan jos se ei auta tai loukkaus on törkeämpää laatua,
niin sekin on maallisen rangaistuksen alainen; N:. K.
14:3. ja 36:1. Rikoskaari. — 4) Yhdessä asumisen oikeus
on myöskin molemmanpuolinen, täydellistä avioliittoa
seuraava oikeus, joka on tuleva niin toiselle, kuin toi-
sellekin aviokumppanille, vaikka naisen täytyy seurata
miestä; N. K. 9:1, 12:3; 10:1. oikeuskäymis-kaaressa.
Sitä vastaan mies ei saa kieltää naista luonansa asu-

l) Schrevelius: III 59.
•) 1. Corinthilaisten Epistola 7:3—6.



masta; 14:2. N. K. Pakkoa ei kuitenkaan saa käyttää,
jonkatähden, jollei mies tahdo antaa naisen asua luo-
nansa tahi hän ei tahdo asua hänen tykönänsä, se on
todistus »eripuraisuudesta» heidän välillänsä, joka on
parannettava niillä keinoilla kuin N. K. 14:1. ja 16:11.
Kirkkolaissa säätää. — Tästä yhdessä asumisen velvolli-
suudesta seuraa että toinen ei saa oman tahtoisesti, s. o.
kelvollisitta syittä ja poisjäämisen aikomuksessa matkus-
taa pois, menköönpä sitten ulkomaalle tai omaan maa-
han; 13:4. ja 14.2 N. K. Niinpä väliaikainenkin poisole-
minen ei aina ole luvallinen, jos on pitkällinen; N. K. 13:6.
Wihdoin on puolisoilla velvollisuus voimiensa mukaan
auttaa toisiansa elättämisessä. Tämä tosin on etenkin
miehen velvollisuus; 15:1. N. K. Mutta että ei vaimo-
kaan siitä ole vapaa, seuraa puolisoin velvollisuudesta
auttaa toisiansa; 15:2 N. K.

2) Aviomiehen erinäiset oikeudet
ovat oikeastaan seuraavat kaksi: 1) Aviomiehen isäntä-
valta näkyy jo olevan luonnon asettama ja on Ruotsinkin
lakiloissa ikivanha.1) Talon isäntä oli talossaan kaikki
valtias, niinkauvan kuin ei yhteistä rauhaa rikkonut ja
sitä osoittaakin nimensä Drott. Hän, talonisäntä, oli
perheen luonnollinen yliherra ja valtansa perheen yli
sitä suurempi kuin kansat lapsuudessaan aina pitävät
omistusoikeuden valtaan kuuluvana. Se valta, joka mie-
hellä oli naisen yli oli alusta aikain niin suuri että ei
ainoastaan voinut häntä rangaista, vaan myydä, ja vie-
läpä tappaakin. Wähittäin tavat kuitenkin lievittivät
tätä raakaa valtaa ja nykyaikana on aviomies perheen
pää, hallitsija ja asiainsa ohjaaja. Tietysti pitää hänen
monessa asiassa kuulla vaimonsa ajatusta, mutta hänellä
kuitenkin on päättävä valta ja vasta kuin käyttää tätä
valtaansa pahoin ja väärin, niin tuomarivalta siihen
käyköön käsin. — 2) Aviomiehen oikeus vaimonsa edus-
miehenä. Waimo on tilaltansa yhteiskunnassa estetty

*) Nordström: II 41.



hankkia itselleen sen tiedon ja taidon kansallisissa
asioissa että voisi itse ajaa asiansa oikeudessa ja vahin-
gollista olisi että erkenisi talon töistä; sentähden on oi-
kein että mies edellisissä asioissa on hänen edusmie-
hensä; N. K. 9:1. Tästä poikkeaa: a) Jos avio-vaimo
syytetään rikoksesta, voipi miehensä tosin auttaa häntä
käräjäkäymisessä mutta hänen pitää kuitenkin tulla oi-
keuden eteen ja itse vastata Tuomarin kysymyksille; 15:1.
Oik. K.; b) On luonnollista että jos mies ja vaimo itse
tulevat riitaan toistensa kanssa, tahi muutoin heidän
etunsa riitautuvat, niin aviomies ei voi olla vaimonsa
edusmies. 20:7. P. K. voipi päättää että vaimo saapi
avuksensa ottaa uskotun miehen, esim. jos mies naisen
suostumuksetta on myynyt hänen kiinteän omaisuuden
ja hän tahtoo hakea sen takaisin siltä, jonka sen on
ostanut; 11:8. N. K. Sillä tässähän miehen tulee kaup-
paa vastata ja siis ehkä voipi tulla vastaajaksi, kuin taas
vaimonsa edusmiehenä olisi kantajana; c) Niinpä myös-
kään ei aviomies voi olla edusmiehenä kuin on eroitettu
vuoteen ja asumushuoneen suhteen, sillä semmoisessa
tapauksessa hänellä ei voi päättää olla se hyväntahtoi-
suus kuin vaimoansa kohtaan pitäisi olla hänen edus-
miehenä ollessaan.

3) Waimon erinäiset oikeudet.
Waimon itsenomaiset oikeudet riippuvat etenkin

aviomiehen oikeuksista ja ovat niiden kanssa lähinr-
mäisessä yhteydessä. 1) Waimo kuuluu miehen sää-
tyyn; 9:1. N. K. Jos hän on aatelinen, tulee vaimokin
aateliseksi, vaan jos on aatelitoin tulee vaimokin aatelit-
tomaksi, jos ennen olisikin ollut aatelinen. Sentähden
ottaakin vaimo miehen sukunimen ja arvonimen, jos
semmoista hänellä on. Jos mies kuuluu jonkun eri oi-
keuden alle, niin nainenkin kuuluu saman oikeuden alle;
Oik. K. 10:1. Jos mies kuolee tai tulee eroitetuksi tai
rikoksen kautta hävittää aatelis-oikeutensa, niin tämän
ei pitäisi vaikuttaa naisen oikeuteen; N. K. 11:4. — 2)



Samaten kuin mies on vaimonsa edusmies, niin saapi
vaimokin vaatia että hän häntä todella suojelisi ja puo-
lustaisi kaikkea sitä vääryyttä vastaan, kuin joku muu
ehkä vaimolle tekee. — 3) Niinkuin mies on perheen
pää ja hallitsija, niin pitää, kuin mies on pois tahi muun
syyn tähden ei voi hoitaa perheen asioita, vaimon sem-
moisessa tapauksessa käydä hänen sijaansa ja oikeu-
teensa; N. K. 11:6. Muutamissa tapauksissa, niinkuin
jos mies karkaa vaimoltansa tahi vuode- ja asumusero
tapahtuu, voipi miehen tahtoakin vastaan isäntä valta
joulua (miehelle?) [vaimolle]; N. K. 13:4. ja 15:1.

4) Sovitteleminen vaillinaiseen avioliittoon.
Ennen mainitut oikeudet enimmissä tapauksissa ei-

vät sovi vaillinaiseen avioliittoon; niin näkyy N. K. 13:3.
että puolisot semmoisessa avioliitossa eivät saa asua yh-
dessä. Että mies semmoisessa avioliitossa ei ole vai-
monsa edusmies, näkyy N. K. 9:1. ja seuraa siitä vasta-
hakoisuudesta, kuin miehellä vaimoa vastaan on; N. K.
3:9. Tästä seuraa myös että semmoinen vaimo on kut-
suttava omaan asumus-oikeuteensa; Oik. K. 10:1. Ei
miehen isäntävaltaakaan voi löytyä, kuin eivät puolisot
asu yhdessä, josta voisi päättää että eivät tarvitse pitää
huolta yhteisestä elatuksesta, vaikka tällä säännöllä kyllä
on poikkeuksensa. Sitä vastoin ovat kummaltain puo-
lelta velvolliset avio-uskollisuuteen, vaikka aviorikos,
kuin eivät puolisot ole vihityt, ei (vät?) ole niin kovan
rangaistuksen alai(set?) [nen], kuin jos ovat vihityt; 9:2
ja 55:2 Rikos-Kaaressa.1)

B) Omastoa koskevat oikeussuhteet.
Luonnollista on että kumpanen aviokumppani tuopi

oman tavaransa yhteiseen pesään, jota he yhdessä eläes-
sään keskinäisiin tarpeisinsa käyttävät ja jota miehen
tulee hallita heidän molempain yhteiseksi eduksi ja hyö-
dyksi.2) Semmoista laillista omaston yhteyttä ei ennen,

*) Schrevelius: III 67.
£) Paimen: Lainopillinen Käsikirja; Nordström: II 49.



nimittäin muinaisruotsalaisten lakien mukaan, löytynyt
aviopuolisojen kesken, vaikka kyllä kumpanen puoliso
toi osansa pesään. Sillä uusille aviokumppaneille antoi
heidän sukunsa apua, jolla, kuin se pojalle annettiin,
Westgöthalaissa oli nimi hemgäf, neidolle annettuna
hemfylgdh, jospa nämäkin nimet käytetään sekaisin,
östgöthalaissa urgäf pojalle, omynd, urmynd tyttärelle.
Uplandin, muissa Svealaissa ja Maalaissa hemfylgh, gipt,
medgipt, medfylgdh. Tämä apulahja määrättiin, mitä
tyttären osaan tulee, kihlauspidossa. Mitä poikaan tu-
lee, niin näkyy urgäf olleen hänen laillinen osansa isänsä
pesässä. Uplandin lain mukaan saivat vanhemmat mää-
rätä kuinka suuri tämä osa piti oleman ja myöskin ottaa
sen takaisin, sillä se oli osa vasta jätettävästä perinnöstä
ja luettiin siitä pois. Maalaki näkyy myöskin jättävän
vanhempain valtaan antaa pojalle tai tyttärelle myötä-
jäiset (hemföljd) maassa tai irtaimessa tavarassa. Ja
kuin kerran oli annettu, niin sitä sai pitää niin kauvan
kuin antaja eli. Tavallista näkyy myöskin olleen, että
muut naittajat, kuin vanhemmat, lähimmäisten suku-
laisten kanssa antoivat apua naimiseen meneville. Jään-
nös siitä on maassammekin tavallinen kerääminen.

Ne läksiäis-antimet, jotka vaimo oli tuonut taloon,
sekä ylkämieheltä saadut lahjat, näkyvät olleen ainoat,
jotka hän taloa purkaissa, sai omaksensa. Sitä vastaan
näkyy sovinnainen (konventionel) eli kihlauksessa mää-
rätty omaston yhteys olleen tunnettu ja määrättiin, jos
lapsia syntyi avioliitossa, yhtä suureksi kumpasellekin
aviokumppanille, jospa kuitenkin niin että kumpasten
peritty maa siitä eroitettiin.1) Kuitenkin löytyy Islandin
laissa jo lain määräämä omaston yhteys, niin että avio-
mies sai kaksi osaa ja vaimo yhden osan, jollei toista
sovintoa oltu tehty. Waan jospa alkuansa ei ollutkaan
omaston yhteyttä Ruotsissa, niin se kuitenkin kohta muut-
tui laissa määrätyksi oikeudeksi, niin että aviokumppa-

Nordström: II 50.



neilla oli yhteys siinä, mitä avioelämässään olivat ansain-
neet. Uplandin laki sanoo suorastaan että se oli oikeus,
jonka Lait Pyhän Eerikin (f 1160) aikana, säätivät, ja
lain sanat osoittavat sen tapahtuneen vaimon hyödyksi.
Sama Uplandin laki määrää vaimon naima osan kolman-
neksi osaksi irtonaisessa omastossa, olkoonpa tämä peritty
tai ansaittu. Tästä eroitettiin kulta ja orjat, joiden suhteen
ei löytynyt naima-osaa. Mitä maata tai irtainta omai-
suutta ansaittiin, sillä oli Ruotsin laissa nimi siangaeköp,
bolköp ja naima-osasta ansio-maassa (aflingejord) sanoo
Uplandin laki: että mitä maata ja irtainta omastoa talon-
poika ja vaimo ostavat yhdessä, sillä on nimi siaengae-
köp, siihen olkoon vaimolla kolmas osa ja miehellä kaksi
osaa. Samat ovat Maalain peri-ajatukset ja vaimo nai-
tiin joka kolmanteen rahaan, kuin aviokumppaneilla oli
tai he vastedes saivat irtaimessa omastossa ja siitä, mitä
avio-elämässään ostivat, sai vaimo kolmannen osan ja
mies kaksi osaa. Toisellainen oli naima-osa Kaupunki-
lakien mukaan. Björköarätt määrää että niinkuin mies
naimisellaan sai puolen osan vaimonsa omaisuudessa,
niin sai vaimokin puolen miehen omaisuudessa. — Gott-
landin Kaupunkilaki tahtoo että vaimon kuoleman jäl-
keen mies, jollei lapsia ollut elossa tahi vaan yksi ainoa,
mies saisi kaksi osaa pesästä ja vaimon perilliset osan,
mutta jos oli useampaa lasta kuin yksi, sai mies vaan
puolen pesästä ja vaimo, jos ei yhtään lasta ollut tai
vaan yksi, puolen; mutta jos oli useampi lapsi, sai vaimo
kolmannen osan. Uudempi Kaupunkilaki antaa naima-
osan kaikkeen puoleen rahassa ja irtaimessa omaisuu-
dessa, mutta omasto maalla jaetaan maalain mukaan ja
jos vaimo kuolee lapsetonna ennenkuin miehensä, niin
saivat vaimon perilliset puolen ja aviomies toisen puolen.

Paitsi naima-osaan oli vaimolla oikeus miehen erinäi-
sestä omastosta otettavaan huomenlahjaan, joka oikeus
on ikivanha germanilainen tapa, nimellä hindrardaxgaef,
morgongaef siitä syystä että se annettiin päivänä häiden



jälkeen ja voi siihen käyttää perintö-maatakin, joka oli
poikkeus tavallisista säännöistä.1) Uplandin laki säätää
että jos mies antoi huomenlahjan maana sai hän antaa
niin paljon kuin tahtoi, mutta tämmöistä lahjaa oli nai-
sella valta antaa takaisin. Kuin sekä maata että irtainta
omaisuutta annettiin, piti irtain omaisuus miehen kuol-
tua jakaa muun perinnön kanssa; vaan jos sitä annet-
tiin irtaimessa omastossa, niin oli irtain omasto yksi-
nänsä vaimon.

14:toista vuosisadalla alotetaan taas määrätä vissi
määrä omastoa huomenlahjaksi ja Maalaki säätää että
ritari huomenlahjaksi ei saisi antaa enemmän kuin 40
naulaa, vänni ei enemmän kuin 20 naulaa, vapaasukui-
nen ei enemmän kuin 10 naulaa; talollinen kolme naulaa
ja joutilas naulan. Huomenlahjaa sai antaa irtonaisena
omaisuutena tai maana. Jos vaimo kuoli ennenkuin
miehensä niin pidettiin huomenlahja aina lasten äidiltä
saatuna perintönä.

Tässäkin asiassa eroavat kaupunkilait maalaista.
Björköärätt salli miehen määrätä huomenlahjan suurem-
maksi tai pienemmäksi ja jos he lapsettomina eroavat,
niin ottaa talonemäntä huomenlahjan kanssansa; jos
lapsia saavat, niin hän ei saa huomenlahjaa. — Uudempi
kaupunkilaki taas säätää että huomenlahja ei saa nousta
korkeammaksi kuin »neljä naulaa ja kaksikymmentä
ruotsin rahaa» ja jos vaimo eli miehen jälkeen, niin sai
hän huomenlahjan vaan siinä tapauksessa, että hänellä
ei ollut lapsia hänen kanssansa, vaan jos lapsia oli, niin
hänen ei pitänyt saada huomenlahjaa.

1590. määrättiin aatelisten etuus-oikeuksissa että
huomenlahjaksi annettu maa annettaisiin sillä väli-
puheella että hän saapi pitää sen häiritsemättä »elin-
aikanansa», jonka jälkeen 17. p. Joulukuuta 1644. sää-
dettiin että ei maata huomenlahjana annettaisi ijänikui-
seksi omaksi ja että kuin vaim,o miehen kuoleman jäl-
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keen oli ottanut sen omaksensa, hän sai pitää sen rau-
hassa vaan niin kauvan kuin oli leskenä ja että se ei
pidettäisi lasten äiti-, vaan isä-perintönä ja nämä alussa
aatelisten hyödyksi annetut määräykset tulivat sittem-
min yleisiksi ja otettiin vihdoin nykyiseen lakiimme.

Wielä on mainittava siitä puolisoin oikeudesta, jolla
Gottlandin laissa oli nimi »hogsl oc id» ja löytyy muissa-
kin maakunta-laissa, jospa eri nimettäkin ja vihdoin
uudessa Kaupunkilaissa sai nimen etuosa, joka jo aika-
seen oli sekä miehellä että naisella ja näkyy miehelle
tulleen suoduksi hänen sotamiehenä ollessa ja vaimolle
emäntänä.1) Etu-osa ei myöskään ollut määrätty vissiksi
osaksi, vaan visseissä kappaleissa. Mies sai ennen pesän
osittelemista ottaa sota-aseensa, parhaan hevosensa satu-
lalla ja vuoteen kaikkine vuodevaatteineen; vaimo pyhä-
vaatteensa, sormuksensa, rintasolkensa ja täydellisen
vuoteen ja joutui tämä aviokumppanien osa heidän pe-
rillisillensä.2) Maalaki myöskin salli vaimolle ensin
jakamattomasta ottaa sänkynsä kaiken sen kanssa, mitä
siihen kuuluu ja täydet vaatteet ja miehen vuoteensa,
parhaan hevosensa, satulan ja aseensa ja vaatteensa ja
yhtäpitävät tämän kanssa ovat Kaupunkilait. Ja kai-
kista näistä säännöistä syntyi vihdoin N. K. 17:1.

Tämän historiallisen johdannon jälkeen tulee mei-
dän tutkia säännöt a) Naimaoikeudesta, jolla ymmärre-
tään naimisen kautta syntynyt kummankin aviopuolison
osa-oikeus aviopesässä. Kumpasten puolisoin omaisuus
pidetään yhteisenä omastona, johon kumpaisellakin on
oikeutta, niin että ei eroitusta tehdä sen välillä, mikä
ennen oli toisen tai toisen.8) Mutta vaikkapa naima-osa
siis oikeastaan tarkoittaa pesän varoja, niin on kuitenkin
itse asian luonnossa että tässä yhdyskunnassa, niinkuin
muissakin, puolisot ottavat osansa niin »voitossa kuin

*) Palmen: Om fördel af bo oskifto.
2) Se utförligare Palmen: Rättshistoriska bidrag.
3) Palmen: Lainopillinen Käsikirja 87.



vahingossa» (K. K. 15:8), niin että heidän osansa velassa-
kin riippuu naima-osasta; N. K. 11:3.

Tämä omaisuuden yhteys voipi olla yleinen (Com-
munio bonorum universalis), kuin ei mikään omaisuus
ole eroitettu, missä ei osaa olisi, tai osallinen (Commu-
nio bonorum particularis), kuin joku omaisuus on eroi-
tettu. — Oikeus-perustuksensa suhteen se voipi olla lain
säätämä, kuin se perustuu laki-sääntöön- tai suostunnol-
linen (conventionel) kuin se on määrätty ennen naimista
tehdyn sovinnon kautta (avioehdon kautta). Se alkaa
vihkimisellä (N. K. 10:1.) ja poikkeemalla se voipi olla
siviili avioliitossakin. Se ei kuitenkaan ole molemman-
puolinen. Se nimittäin joka karttaa vihkimistä, ei saa
naima-osaa; N. K. 3:9. & 10:7. Avioliittoaikana naima-
osa vaikutuksensa puolesta lepää, mutta kuin tämä kuo-
leman tai avio-eron kautta taukoaa, niin taukoaa naima-
osakin ja näyttää vaikutuksensa sillä että se on pesän
osittamisen sääntönä, perustuksena. — Wielä on mainit-
tava että naima-osa rikoksen kautta voipi osaksi tai tyk-
känään hävitä; N. K. 13:1, 4, 5; P. K. 6:3. Tämä omai-
suuden yhteys on eroitettava siitä omaisuuden yhtey-
destä (Communio bonorum prorogata), joka toisen
aviopuolison kuoltua saattaa syntyä jälelle jääneen puo-
lison ja kuolleen perillisten kesken; P. K. 11:1. — Sem-
moinen omaisuuden yhteys voipi löytyä sen kaltaisenkin
omaisuuden suhteen, johon naima-osaa ei ole ollut ja
oppi siitä kuuluu yhteen osien kanssa perintö-jaosta.

1) Lain määräämä naima-osa; N. K. 10. ja 1807.
vuoden asetus tämän luvun 2 §:n alla. Aviopuolisoin
omaston suhteen voipi tehdä kaksi kysymystä? Mikä on
yhteistä heidän omastostansa ja kuinka tämä yhteinen
omasto on jaettava kuin avioliitto puretaan? Maalain
jälkeen on osa omastoa yhteinen ja jaetaan, avioliittoa
puratessa, epätasaisiin osiin; Kaupunkilain mukaan on
kaikki omasto yhteinen ja jaetaan kuin avioliitto pur-
kautuu tasaisiin osiin. Kuin tätä tarkemmin tutkitaan,



tullaan seuraavaan päätökseen: että maalain jälkeen
kuuluu yhteiseen omastoon kaikki avioliitto-aikana an-
saittu omasto, kumpaisten puolisoin sukulunastuksella
saatu maa, semmoisen sukuun lunastetun maan arvo,
kuin toinen puolisoista kumpaisten yhteisillä rahoilla on
ostanut, irtonaista tavaraa varsinaisessa merkityksessä,
aineettomia (okroppsliga) tavaroita, niinkuin oikeuksia,
saatavia, ja osakkeita (aktier), korkorahoja ja veroa sem-
moisesta maasta, joka ei kuulu yhteiseen pesään; ja eri-
näiseen, eikä yhteiseen omastoon kuuluu: kaikki semmoi-
nen omasto, jonka toinen puoliso on perinyt sukulaisuu-
den kautta, eikä testamentin, kaikki semmoinen omasto,
jonka toinen puoliso on saanut sukulunastuksella, se
ansiomaa ja ne irtonaiset tavarat, jotka ovat perityn
kiinteän omaston ja maa-omastoon kuuluvien huone-
kalujen vastinetta, jos nimittäin huonekalut sen kanssa
ovat olleet, sekä semmoinen maa, kuin N. K. 11:7. mai-
nitaan. Kaupunkilain suhteen on voimassa mitä ennen
on sanottu sillä lisäyksellä että kaupungin omasto an-
nettuna perityn maatilan vastineena saapi viime maini-
tun omaston luonnon.

2) Suostunnollinen naima-osa. Wasta mainitut
säännöt naima-osasta eivät ole välttämättömästi pysy-
väiset, vaan ainoastaan välittävät. Siitä seuraa että niitä
avio-ehdoilla voipi purkaa tahi muuttaa. Avio-ehdoilla
ymmärrämme sitten semmoisia ennen avioliittoa asian-
omaisten välillä tehtyjä suostunnoita, joitten kautta lain-
määräämä naima-osa muutetaan tai kumotaan. Nämät
suostunnot ovat tehtävät ennen avioliittoa (N. K. 8:1.)
ja jos ne voimassaan ovat pysyvät niin on siitä otettava
vaari, mitä 1798 v. asetus Kesäkuun 28 p. ja Kunink.
kuulutus Lokak. 7. p. v. 1801. säätää.1) Olen ennen sa-
nonut että talonpoikais-säätyyn kuuluva nuorukainen
saapi käydä aviomieheksi, ennenkuin joutuu täysi-ikäi-
seksi, vaan avio-ehtoja hän tietysti ei saa päättää ala-

1) Katso ensimäinen art. 8. Luv. N. K. alla.



ikäisenä ollessaan. Avio-ehdon esineenä on yhteinen
omasto tai myöskin mikä on jommankumman puolison
yksityinen omasto, josta hänellä on valta päättää. Waan
tämäpä kaikki on voimassaan sittenkuin velka on mak-
settu. Perimys-maa tai sen vastine ei voi olla avio-ehdon
esineenä. Avioehto ei saa loukata velkojan oikeutta ja
ehtojen kautta on kumpaisenkin puolison ajatus omas-
ton suhteen tarkasti määrättävä. Kuin miehellä on pal-
jon velkaa on tavallista että hän luopuu naima-osastansa,
kuin vaimo on rikas. Mutta että tämmöisellä välipuheella
olisi pysyväisyyttä, on vaimon omasto tarkasti ja joka
kappale itsekseen luettava. Avio-ehdot ovat tehtävät en-
nen vihkimistä uskotuin miesten läsnä ollessa, joiden
pitää ne todistaa ja määrä-ajan sisällä vihkimisen jäl-
keen ne oikeuden huuto-pöytäkirjaan kirjoittaa. Sanat
»heti vihkimisen jälkeen» ovat niin käsitettävät, että
merkitsevät kahdeksan päivää. Aatelisten henkilöin
avio-ehdot ovat myöskin pantavat ala-oikeuksien huuto-
pöytäkirjaan. Jos avioehdossa on mitä virhettä, niin
sitä ei panna pöytäkirjaan tai pannaan, mutta tarkastus
jätetään tulevaisuuden huostaan siksi kuin riitamiehiä
ilmaantuu. Niin kuin jo ennen on osoitettu, niin avio-
ehto ei saa tehdä vahinkoa velkamiehen ja perillisten oi-
keudelle. Jos virhe on muodollinen, niin kumotaan
avio-ehto tykkänään, mutta jos se on aineellinen, niin se
kumotaan vaan osaksi. Pöytäkirjaan paneminen pitää
tapahtuman sen piirin Oikeudessa, missä maatila on, jos
avio-ehdot tapahtuvat 8 luvun 2 §:n mukaan, mutta jos
tännen asettuvat 8 luvun 3 §:n mukaan. Avioehdot ovat
seurattavat yhteistä velkaa maksaissa. Tämmöistä avio-
ehtoa ei saa muuttaa avioliitto-aikana.

b) Huomenlahja. Mistä tämä aviovaimon oikeus
osaan miehensä omastosta on saanut alkunsa, on jo en-
nen mainittu. Nytpä huomenlahja monessa suhteessa
kuitenkin on muuttanut luontonsa. Sillä, vaikkapa ni-
mensä on lahja ja N. K. 9:2 lausuu sen määräämisestä,



se ei ole miehen vallassa sitä kieltää tai antaa; N. K. 9:7.
Nyky-aikana on hyvin harvinaista että mies tekee sem-
moisen määräyksen, jonkatähden se on pidettävä lain
säätämänä oikeutena. 1) Huomenlahja on annettava
miehen omastosta, irtonaisesta tai kiinteästä, vaan ei
molemmista yhdessä; N. K. 9:2 ja 9:7. 2) Tämä huo-
menlahja otetaan miehen erityisestä pesä-osasta, sitten
kuin hänen osa velasta on suoritettu; N. K. 9:3, 4, 5 & 6.
Tavaran arvo määrätään peru-kirjoituksella, jollei se
muulla tavalla ole määrätty. Kuin ei miehen kiinteä
omasto siihen riitä, niin täytetään kasvulla kuusi sadalta.
»Jos ei irtainta tavaraa ole», niin N. K. 9:5. Jos siltä
näyttää että leskivaimo kohta tulee kuolemaan tai me-
nemään uuteen naimiseen, niin on hyödyllisempi miehen
perillisille antaa kiinteätä omastoa ja jos taas on syytä
päättää että hän jääpi leskeksi ja tulee kauvan elämään,
niin on edullisempi antaa irtainta omastoa. Waimo[n]
oikeus huomenlahjan saamiseen syntyy samassa kuin
tulee leskeksi. Miehen elämä-aikana tulee huomenlahja
annettavaksi vaimon kuoltua siinä tapauksessa kuin
P. K. 6:3, mutta silloin vaan »jos se määrätty on». Siitä
sakosta kuin vaimonsa surmaaja saapi maksaa näkyy
mikä suuri varomattomuus on ollut; Rik. K. 28. ja 38.
luku. Jos vaimo huorin tekee, niin hän kadottaa huo-
menlahjansa; N. K. 13:1. Siinä tapauksessa kuin N. K.
13:4. sanoo ei mikään huomenlahja tule kysymykseen,
kuin aviomies kadottaa kaiken osansa pesässä; N. K.
13:4 & 5. Huomenlahja häviää tavallisissa tapauksissa,
kuin kaikki miehen omasto menee velan maksamiseen.

c) Läksiäis-lepinko, on se omasto, joka annetaan
tyttärelle, vanhempainsa kodista lähtiessään ja aviomie-
hellensä muuttaissaan. Nykyisessä laissamme sillä ym-
märretään joku arvoinen lahja, jonka vanhemmat anta-
vat aviopojalle tai tyttärelle sillä ehdolla että se perintö-
jaossa annetaan takaisin tai ainakin luetaan lahjanotta-
jan perintöosaan kuuluvaksi; N. K. 16:1. Kuin laki sa-



noo että läksiäis-lepinko on lahja, seuraa siitä, että se on
vanhempain vapaassa tahdossa josko semmoista tahto-
vat antaa tai ei. Mitä P. K. 12:10. säätää, näyttää että
se ei ole läksiäis-lepinkoa. Sillä nämä kulutukset ovat
vanhempain velvollisuus. — Läksiäis-lepinko on oikeas-
taan vasta tulevan perinnön tilaus. Tästä voimme päät-
tää että semmoinenkin omaisuus, jota muutoin ei voi
antaa lahjaksi esim. perimysmaa ja sukumaa, kyllä saapi
antaa läksiäis-lepingoksi kuin se on sitä laatua, että sitä
saapi periä. Semmoinen lahja pitää oleman arvoinen;
P. K. 12:9. Mutta mikä arvoinen on, se riippuu siitä
minkälainen lahjoittajan varallisuus on, sillä mikä toisen
kädessä on arvoinen lahja, se on toisen kädessä vähän-
pätöinen. Parasta lienee määrätä tätä sillä lailla että
jos lahja on niin suuri, että sitä voipi pitää lahjoittajan
pää-omastosta otettuna, eikä ainoastaan hänen vuotui-
sesta korosta ja tulosta, niin se on läksiäis-lepinkona
pidettävä. Että läksiäis-lepinkoa ei saa antaa muulle
kuin aviopojalle tai tyttärelle seuraa siitä, että se on pe-
rinnön tilaus, sillä äpärä-lapsilla, niin kuin tietty on, ei
ole perimys-oikeutta heidän vanhempainsa jälkeen. Ta-
vallisinta on että läksiäis-lepinkoa annetaan lasten, eten-
kin tyttärien naimisissa, mutta välttämättömästi se ei
suinkaan kuulu avioliittoon, niinkuin N. K. 16:1. näkyy-
kin.

Siitä tavasta, jolla läksiäis-lepinko on annettava sää-
tää N. K. 16:1: 1) että se on kirjaan pantava, niin että
sitten tiedettäisiin, mitä on annettu; 2) irtaimelle tava-
ralle on kohtuullinen hinta määrättävä, sillä nämä voi-
vat helposti kadota, niin että ei enään ole mahdollista
niitä arvata. Walitusta siitä että arvous olisi kohtuuton
tuskin voinee tehdä; sillä jos läksiäis-iepingon saaja päät-
tää arvauksen liian korkeaksi, on hänellä valta kieltää
vastaanottaa läksiäis-iepingon. Wielä vähemmän voivat
muut sisarukset valittaa että se olisi liian alhainen; sillä
kuin vanhemmat voivat antaa täydeksi omaksi, he myös-



kin taitavat määrätä alhaisen hinnan; 3) että siitä myös-
kin on otettava kuittikirja. Että kaikki tämä ei kuiten-
kaan ole muuta kuin hyviä neuvoja näkyy selvästi N. K.
16:2. — Epäilyksen alaista näkyy olevan minkä oikeu-
den läksiäis-lepingon ottaja saapi siihen, mitä hänelle
annettu on. Nautinto-oikeuden hän siihen saapi ainakin
ja jos se antaa tuloa tai korkoa, saapi hän pitää sen oma-
naan; N. K. 16:1. ja P. K. 12:9. Warmaa on myöskin
että sitä ei saada pitää »omaksi» annettuna (16:1. N. K.)
ja että päinvastoin läksiäis-lepinko pidetään antajalle
kuuluvana, hänen omanansa; K. K. 17:2. Mutta voisi
kysyä, jos lepingon saaja saapi myydä, minkä saanut on.
Näyttää siltä kuin pitäisi tehdä eroitusta kiintonaisuuk-
sien ja irtonaisen omaisuuden välillä. Sillä kiinteästä
omastosta sanotaan nimittäin N. K. 16:1, että lepingon
saajan »pitää pitää huoneet ja maan voimassa, niinkuin
laki säätää», josta voipi näyttää siltä että hän ei saa
myydä sitä, vaan olisi nautinto oikeutensa suhteen pi-
dettävä lampuodin vertaisena. Sitä vastaan edellytetään
N. K. 16:2 että läksiäis-lepinkona saatu huonekalu voipi
olla pois, siis myytykin ja K. K. 17:2 että läksiäis-lepinko
voipi olla »muuksi muunnettu eikä jälellä», niin että ei
mitään takaisin voittamisen oikeutta anneta lepingon
saajalle. Läksiäis-lepingon takaisin antamisesta on voi-
massa [l)j että kuin se ei ole muuta kuin edeltäpäin
annettu perintö, se on takaisin anneltava kuin antaja
kuolee. Sanoista »jos toinen heistä» kuolee, voisi kyllä
päättää että kuin toinen vanhemmista on antanut lepin-
gon, tämä olisi takaisin annettava silloinkin kuin toinen
kuolee, mutta tämä tarkoittaa varmaan sitä tavallisinta
tapausta että läksiäis-lepinko on annettu kumpaisten
vanhempain yhteisestä omastosta; N. K. 16:3. Sitä vas-
taan ei näy olevan tarpeellista että lepinko annetaan
takaisin kuin se on annettu toisen yksityisestä omastosta
ja antaja vielä elää. Josko annettu, takaisin annettaissa,
on itse tavarassa takaisin pantava tai luettava läksiäis-



lepingon ottajan perintö-osalle, riippuu etenkin siitä, jos
yhdenvertaista omastoa löytyy, jota muut sisarukset voi-
vat saada, tahi ei; P. K. 12:4. — 2) Läksiäis-lepinko on
myöskin takaisin annettava lepingon saajan kuollessa,
kuin nimittäin kuolee lapsetonna. Waan jos hänellä on
lapsia, niin jaetaan läksiäis-lepmko heidän välillänsä,
kunkin perintö-osan mukaan ja sitten pitäkööt kunkin
osansa samoilla ehdoilla, kuin ensimäinen läksiäis-lepin-
gon ottaja. Kuin sitten yksi näistä kuolee, niin jaetaan
sitten samalla lailla hänen osansa muiden välillä, ja kuin
kaikki kuolevat, niin joutuu läksiäis-lepinko takaisin
antajalle; N. K. 16:3. — 3) Että läksiäis-lepinko ei joudu
takaisin antajalle, kuin saajan täytyy luopua omastos-
taan, vaikka se kyllä eroitetaan hänen pesästään on
selvä K. K. 17:2. — 4) Mutta jos antajan täytyy luopua
oikeudestaan, niin on läksiäis-lepinko takaisin annettava,
sillä se on edeltäpäin annettu perintö, mutta ennen kuin
perintöä saapi ottaa, on velka suoritettava; P. K. 10:1.
Jollei niin olisi, voisi läksiäis-lepinkoa helposti käyttää
väärin velkojien haitaksi. — Jos se avioliitto puretaan,
jonka päättäessä läksiäis-lepinko on annettu, niin tätä
lepinkoa ei tarvitse antaa takaisin. Läksiäis-lepingon
kanssa annetaan kaikki sekin takaisin, jolla se on kart-
tunut, sitten kuin se korko ja tulo on luettu pois, jonka
se on antanut. Mutta sitä vastoin on lepingon saajalla
oikeus lukea itselleen sen tarpeellisen ja hyödyllisen
kulutuksen, jonka vastaan otettuun tavaraan on käyttä-
nyt. Mutta mitään korvausta hän ei saa semmoisista
kulutuksista, jotka ovat tehdyt tulon synnyttämiseen ja
sitä varten että pitää maan ja talot voimassa (N. K. 16:1),
eikä myöskään siitä tehdystä »verosta ja ulosteosta»;
M. K. 16:2. — Jos mikä vastaan otetusta lepingon otta-
jan syyllisyydestä on tullut vahingoitetuksi tai hävite-
tyksi, niin hänen pitää siitä antaa korvaus. Enemmän
epäilyksen alaista on josko hänen myöskin pitää antaa
korvaus siitä vähennyksestä, kuin saatu tavara tavallisen



käytännön tai tapahtuneen onnettomuuden kautta on
kärsinyt. N. K. 16:2. loppusanat osoittavat että se on
läksiäis-lepingon saajan tehtävä ja sitä samaa näyttää
40. tuomarin ohje: vaaran kärsivä saakoon hyödyn ja
hyödyn saava kärsiköön vaaran. Jos voipi näyttää to-
teen että läksiäis-lepinkoa on annettu, vaan ei kuinka
paljon ja minkä arvoista, niin lepingon ottajalla on valta
antaa takaisin, minkä sanoo saaneensa, mutta sen pitää
tapahtuman valalla vannotulla, s. t. s. hänen pitää sa-
malla kertaa vannoa mitä hän on vastaan ottanut ja
minkä arvoista se on ollut. Epäilemättä pitää hänen
serttähden perukirjoituksessakin antaman valalla alle-
kirjoitetun luettelon siitä; P. K. 9:1.

d) Etu-osa. Tämän oikeuden syntymisestä ja alusta
olemme jo ennen puhuneet ja tulee meidän nyt ainoas-
taan tutkistella nykyisen lakimme sääntöä siitä; N. K.
17:1. Siinä sanotaan että etu-osa on otettava jakamatto-
masta irtaimesta tavarasta ja samaa sanotaan myöskin
velasta P. K. 10:1., jonkatähden epäilystä on syntynyt
josko velka pitää olla maksettuna ennenkuin etu-osa
otetaan tai josko se saapi olla maksamatta, mutta kuin
ajatellaan että etu-osan ottaminen kuuluu pesän jakoon
ja että ei pesää jaeta, ennenkuin velka on suoritettu, niin
seuraa siitä että etu-osaa ei saa ottaa ennen kuin velka
on suoritettu; P. K. 10:1. ja 12:3. — Sitäkin on epäilty,
josko etu-osa vaan silloin saapi olla voimassaan, kuin
yksi puolisoista on kuollut tahi silloinkin kuin avioerolla
puretaan.1) Lain sanat näkyvät kyllä antavan syytä
edelliseen päätökseen, mutta kuin ajatellaan että jos toi-
nen on syypää avioeroon, se ei ole kohtuullista että toi-
nen siitä syystä kärsii (N. K. 11:4.), niin näkyy jälki-
mäinen ajatus olevan se, joka on noudattava, ja syyttö-
män puolison pitää saada ennen pesän jakoa ottaa etu-
osansa. Nehrman sanoo myöskin että jos mies tekee
huorin, hän myöskin kadottaa etu-osansa, josta epäile-

*) Palmen: Om fördel af bo oskifto.



mättä voipi päättää hänen ajatuksensa olleen, että vaimo
saapi säilyttää omansa. Perilliset sitä vastaan eivät ole
oikeutetut saamaa etu-osaa. Kuin laki säätää että etu-
osana saapi ottaa »mitä vaan tahtoo», niin semmoista
oikeutta voisi väärin käyttää, jonkatähden se lisää »mutta
ei kuitenkaan enempää kuin kahdennenkymmenennen
osan siitä»; N. K. 17:1. Poikkeus tästä säännöstä on
»kuin pesä on köyhä ja vähäinen», mutta tässä taas sana
»hiukan» on määrättävä. Woipi sanoa että nämä kap-
paleet nousevat hiukan kahdennenkymmenennen osan
yli kuin yhteensä ovat kahtavertaa kalliimmat. »Joka-
päiväisen vuoteensa» kuuluu vuodevaatteetkin, niinkuin
näkyy niistä muinais-ajan lakien pykälistä, jota ennen
olen maininnut. Pitovaatteilla myöskin on ymmärret-
tävä pyhävaatteet, niinkuin ennen mainitut muinaisajan
lait sen selittävät. — Onpa vieläkin kysyttävä: onko vel-
kaa maksaissa kiinteä omasto otettava tai irtonaiset, sillä
siitä voipi riippua, josko etu-osa tulee suureksi tai pie-
neksi. Mutta kuin ei mitään siitä ole sanottu laissa, niin
ovat yleiset säännöt velan suorittamisesta noudatettavat.
Etu-osan kadottamisesta tosin ei mainita mitään, mutta
ajatellessa missä yhteydessä tämä etu-osa on naima-osan
kanssa, on syytä päättää että kuin naima-osa katoaa,
katoaa etu-osakin. Wihdoin on vastattava siihen kysy-
mykseen josko etu-osa kuuluu siviili avioliittoonkin ja
kuin muistetaan ne peri-ajatukset, jotka semmoisesta
avioliitosta ovat voimassa, niin seuraa että kuin tuomari
tai Keisari on tuominnut kaksi henkeä aviopuolisoiksi,
niin on kyllä syytöin puoliso, mutta ei se, joka vasta-
hakoisuudesta on kieltänyt kihlauksen, etu-osaan oikeu-
tettu.

Sittenkuin olemme puhuneet niistä osista, jotka ovat
aviopuolisojen pesä, jospa nämä osat eivät tulekkaan
ilmi ennenkuin avioliitto purkautuu, tulee meidän nyt
puhua



Pesän hallinnosta,
aviokumppanien elinaikana. Tämä kuuluu, yleisesti pu-
huen, aviomiehelle yksinään niin kauan kuin avioliitto
kestää, eroitiiksetta, josko omasto on yhteinen tai jom-
mankumman puolison erinäinen. Waimolla sitä vastaan,
miehen suostumuksetta, ei ole mitään hallinto-oikeutta ei
irtaimen tai kiintonaisen omaston yli (N.K. 11:6. ja K.K.
1:8.), jonkatähden ei vaimokaan miehen luvatta ja suostu-
muksetta saa mennä takaukseen; K. K. 10:13. Mutta
vaikkapa näin onkin, niin on siitä kuitenkin poikkeuksia
vaimon eduksi: 1) että vaimo hallitsee sisällistä taloutta,
jonkatähden hän saapikin päättää sitä koskevia väli-
puheita ja liittoja sillä seurauksella että mieskin niistä
vastaa, kuin ovat tehdyt pesän hyödyksi (K. K. 18:3), ja
muinaisissa laissa sanottiin että vaimo vihkiäisissä sai
vallan lukkojen ja avaimien yli; 2) kuin mies on heikko-
päinen, poissa oleva tahi vaimostansa karannut; [siitä
säätää] N. K. 11:6.; 3) että kuin mies semmoisten syiden
tähden kuin P. K. 19:4. pannaan holhousmiehen alle,
niin taukoaa tietysti hänen hallintonsa; 4) että jos avio-
vaimo pyytää pesän eroa, niin se pesä ei enään voi jäädä
miehen hallittavaksi, vaan jätetään uskottuin miesten
haltuun;1) 5) jos mies ja nainen eroavat vuoteen ja asu-
muksen suhteen ja mies on siihen syypää, niin voipi
myöskin vaimo tai tuomarin määräämät uskotut miehet
hänen siassansa hallita pesää; N. K. 15:1 & 2. Tästä
voipi myöskin päättää että vaillinaisessa avioliitossa
miehellä ei ole semmoista hallinto-oikeutta, koska se on
hän, joka on syypää että avioliittoa ei vihkimisellä täy-
tetä. Ehkäpä N. K. 9:1. voisi päättää että miehellä vail-
linaisessa avioliitossa ei ensinkään ole semmoista hal-
linto-oikeutta; 6) saapi vaimo testamentilla antaa omasta
osastaan pesässä; P. K. 17:6. 7) N.K. 11:1. — Niiden
syiden tähden kuin N. K. 11:6. mainitaan mies kuitenkin
saapi myydä naisen omaisuutta, koska vaimokin sen

Katso siv. 532 art. 70 Lakikokouksessa.



saapi tehdä. — Waan jos mies olisi myynyt vaimonsa
omaisuuden, niin kauppa sentähden ei tule mitättömäksi,
vaan N. K. 11:7. Jos taas maata ei ole eikä irtainta
omastoa, niin sitten N. K. 11:8., kuitenkin sillä eroituk-
sella, että jos vaimon omasto on myyty yhteiseksi hyö-
dyksi, niin hänen kuitenkin pitää maksaa oman osansa
kauppahinnasta; N. K. 11:3. — Kuinka N. K. 11:8m
loppusanat ovat käsitettävät: onko perillisillä kanneaikaa
jos vaimo itse sitä ei hyödyksensä ole käytänyt? Sen
päätöksen perusteeksi, että semmoista kanneaikaa ei
enään ole, voisi mainita että perillisillä yleiseen ei ole
parempaa oikeutta, kuin kuolleellakaan, jonka sijaan
perilliset ovat astuneet. Mutta päinvastaisen ajatuksen
perustukseksi taas voipi sanoa, [a)] että N. K. 11:8 näkyy
myöntävän perillisille tämän oikeuden semmoisetta rajoi-
tuksetta; b) että myöskin näyttää kohtuulliselta, että jos
vaimo, eripuraisuutta välttääkseen, on jättänyt tämmöi-
sen oikeuden käyttämättä, niin se ei pidä olla perillisille
vahingoksi; c) silloin ei ole perillisilläkään syytä koetella
taivuttaa vaimoa käräjä-käymiseen; d) ja että tämmöi-
sen käräjä-käymisen estämistä varten muinaisruotsalai-
set ja ulkomaankin lait ovat kieltäneet semmoista lain-
käyntiä vaimon elinaikana.

Welkain suorittamisesta.
Samaten kuin aviokumppanien omasto on joko yh-

teinen tai erinäinen, niin ovat heidän velkansakin joko
yhteiset tai erityiset ja nämä jälkimmäiset joko avioliitto-
aikana tai sitä ennen syntyneet. Yleiseen on se pää-
sääntönä x) että kaikki velka, jonka jompikumpi avio-
kumppaneista on tehnyt ennen naimista, pidetään eri-
tyisenä, jollei sitä erittäin voi näyttää toteen, että se sit-
tenkin on tehty avioliiton tähden (N. K. 11:3) ja kaikki
velka, joka on tehty avioliittoaikana, pidetään yhteisenä,
jollei voi toteen näyttää että se on syntynyt miehen tai

x) Palmen: Om betalning af makars gäld, rättshistoriska
bidrag.



vaimon erinäisestä syystä ja menetyksestä, ja että toinen
puoliso siitä ei ole mitään hyötyä saanut, mikä ei kui-
tenkaan niin ole käsitettävä että se puoliso, jonka syystä
vahinko on syntynyt olisi velvollinen antamaan toiselle
korvausta siitä. Näistä eri veloista ovat seuraavat sään-
nöt voimassa:

a) Toisen puolison ennen avioliittoa tehty erityinen
velka maksetaan 1) entisestä tavarastansa; N. K. 11:2.
Mutta tässä on taas kysyttävä että jos velallisella puoli-
solla ennen avioliittoa oli sekä sellaista omastoa, jossa
toinen voipi saada naima-osaa, ja semmoista, jossa toi-
nen ei voi saada naima-osaa (»erikois-maata»; N. K.
11:2). Onko velka sitten maksettava naima-osallisesta
tai erikois-maasta? Jos edellinen menee velan suoritta-
miseen, niin toinen puoliso ei saa mitään naima-osaa
siinä, mutta tämä naima-osan oikeus tulee säilytetyksi,
kuin velka maksetaan erikois-maalla. Ja erikois-maalla
se on ensin suoritettava, niin että toisen naima-osa tulisi
säilytetyksi. Waan jolFei erikois-maa piisaa velan mak-
suun, niin otettakoon naima-osallinen maa sitä varten ja
toinen puoliso saapi vaan naima-osaa niin paljossa kuin
on jälellä sittenkuin velka on maksettu, sillä sen enem-
pää velallisella oikeastaan ei ole. — Tästä voipi vieläkin
päättää 2) että jos velallinen puoliso avioliitto-aikana on
perinnyt jotain naima-osallista (communicabelt) omas-
toa, niin on tämäkin otettava velan maksuun ja toinen
puoliso saapi naima-osaa vaan niin paljossa kuin on jä-
lellä, sittenkuin tämä velka on suoritettu. Jos ei tämä-
kään riitä, niin otetaan vihdoin velallisen naima-osa toi-
sen puolison naima-osallisessa omastossa, johon, niin-
kuin jo ennenkin on mainittu, kuuluu tulot hänen eri-
kois-maastansa; vaan elköön siitä enempää otettako,
»kuin mitä pesään jo on tullut, tahi olisi tulla pitänyt
siihen aikaan, jolloin velallinen — —»; N. K. 11:2.

b) Puolisoin yhteinen velka maksetaan 1) heidän
yhteisestä omastostaan siihen asti, kuin sitä piisaa; 2)



jollei se riitä, niin jäännös täytetään kumpasenkin eri-
tyisellä omastolla, sen osan mukaan, kuin kummallakin
on avio-yhtiössä, olkopa tämä sitten lain tai avio-ehdon
kautta määrätty, sillä kummassakin tapauksessa pitää
kumpaisellakin olla osansa voitossa ja vahingossa; N. K.
11:3. ja K. K. 15:8.; 3) jos kummalla puolisoista ei ole
erityistä omastoa, tai ei ainakaan sen verran, kuin hänen
osaansa kuuluu, niinkuin äsken sanottu on, niin toinen
puoliso, jos se on vaimo, ei ole velvollinen täyttämään
se, mikä puuttuu; vaan jos se on mies, ja hänellä on eri-
tyistä omastoa, niin hänen tulee sillä täyttää, mikä puut-
tuu vaimon osassa; N. K. 11:3. Näistä säännöistä poik-
keaa kuitenkin 1) jos kumpasetkin puolisot ovat velan
maksoon sitoutuneet; N. K. 11:3. loppusanat; 2) jos mies
luopuu omastostansa ja vaimo, erikoismaan omistajana,
vaatii pesän eroittamista, niin on kaikki, mikä erikois-
maasta luovutuspäivään asti on tullut yhteiseen pesään,
velkamiehille annettava, vaan ei kauemmaksi.

c) Toisen puolison avioliitto-aikana tehty erityinen
velka maksetaan, niinkuin N. K. 11:4. voipi päättää, hä-
nen omasta kiinteästä omastosta ja yleiseen hänen eri-
tyisestä omastosta, hänen naima-osastaan eli osasta yh-
teisessä omastossa ja ovat, mitä siihen järjestykseen tu-
lee, missä omasto on otettava, U. K. 5. luv. säännöt seu-
rattavat.

Jos nyt taas katsomme puolisoita lainan antajan
kannalta, niin voipi puolisojen velka taas olla kolmen
laatuinen: 1) velka toiselle puolisolle; 2) koko avio-
yhtiölle = kumpaisillekin puolisoille; 3) kolmannelle
hengelle. Tämä eroitus on siitä syystä arvollinen, että
kuin velka on ensimmäistä tai toista laatua, niin se hä-
viää osaksi ainakin yhdistymisellä (Confusion). [a)]
Niinpä voipi toisen puolison ennen avioliittoa tehty velka
olla velka a1) toiselle aviokumppanille — Tässä tapauk-
sessa häviää niin paljon velasta, kuin vastaa velallisen
avioliiton kautta saatua naima-oikeutta, koska velallisella



tulee olemaan niin paljon itseltään saamista. — [tai a')]
kolmannelle hengelle. — Siitä on jo ennen lausuttu. —
Sitä vastaan semmoinen velka ei voi olla [a2] koko avio-
yhtiölle, sillä ennen avioliittoa semmoista ei löytynyt. —
b) Yhteinen velka voipi myöskin olla b1) toiselle puoli-
solle esim. jos mies on myynyt vaimonsa tai vaimo mie-
hensä erikoismaan, s. t. s. sen kiinteän omaston, jossa
toisella ei ole naima-osaa, omaksi hyödykseen; N. K.
11:7; [tai] b3) kolmannelle miehelle. — Siitä on sama
sääntö voimassa, kuin ennen on mainittu — [ba)j. Sitä
vastaan ei tämäkään velka voi olla koko avio-yhtiölle,
koska siinä tapauksessa koko velka yhdistymisellä hä-
viäisi samassa kuin se syntyykin, s. t. s. se ei voi syntyä-
kään, esim. kuin yhteinen omasto myydään yhteiseksi
hyödyksi. — Wihdoin voipi c) toisen puolison avio-
aikana tehty erinäinen velka olla c1) toiselle puolisolle;
N. K. 11:7; — Tässä tapauksessa ei mikään osa velasta
häviä yhdistymisellä, koska velallinen ja velkoja ovat
tykkänään eri henkiä. — c2) koko avio-yhtiölle esim. jos
toinen avio-aikana on maksanut erityisen velkansa kum-
pasten osalla pesässä; N. K. 11:5; — Tässä tapauksessa
häviää yksi osa velasta yhdistymisellä, sen verran kuin
vastaa velallisen omaa osaa pesässä. — [tai] c3) kolman-
nelle miehelle. Siitä ei ole mitään erinäistä sanomista.
— Wihdoin on muistutettava että velan eri lait myöskin
voivat keskenänsä kilpailla, mutta tästä ei synny muu-
tosta ennen mainituissa säännöissä eikä heidän esioikeu-
desta muuta ole mainittava, kuin että kaikkien suhteen
K. K. 17:15 on voimassa. Se eroitus on kuitenkin yhtei-
sen ja erinäisen velan velkojien välillä että edellisillä on
valta tarttua kumpaistenkin omastoon, jota vastaan eri-
näisen velan velkojat vaan voivat saada maksunsa ve-
lallisen erikoismaasta ja pesän naima-osasta.

Olemme viimeiksi puhuneet aviokumppanien omas-
tosta, kuinka se on hoidettava ja heidän velkansa mak-
settavat. Ennenkuin tutkinnossamme menemme eteen-



päin, tahdomme tässä huomata mitä maamme terävä-
mielisin ajattelija J. W. Snellman sanoo aviokumppanien
omastosta. Hänen sanansa löytyvät kirjassaan »Läran
om Staten» siv. 47—52 ja ovat: »Kaikki lainsäädäntö per-
heen omastosta on perustettava sille yleiselle päätteelle
että perheen omasto todella pitää oleman perheen, ei
ainoastaan vanhempain yhteinen tahi jommankumman
puolison erityinen omasto, vaikkapa vanhemmat ovat
sen luonnolliset hoitajat. Tästä seuraa että vanhemmilla
ei pidä olla valtaa testamentilla antaa omastoa, olkoonpa
peritty tai ansaittu, muille kuin lapsillensa. Semmoinen
laki, joka salli että lapsia ainoassakaan tapauksessa
voipi tehdä perinnöttömiksi, saapi todella kutsua raaka-
laiseksi (barbarisk). Jos lapsi on kelvotoin hoitamaan
omaisuutta, niin voipi tätä homoudella varjella hukkaami-
sesta, samalla kertaa kuin lasta estetään valtion kuor
maksi lankeamasta. Sen heittäminen kurjuuteen, joka
itseänsä sitä vastaan ei voi puolustaa, olisi tosin raa-
kuutta. Wielä suurempata raakuutta se on jos, niin-
kuin välistä tapahtuu,1) lapsi tehdään perinnöttömäksi
sen tähden että se täysi-ikäisenä esim. on hakenut sem-
moisen vaikutuspiirin tahi on mennyt semmoiseen nai-
miseen, joka ei ole ollut vanhempain mielen mukaan ja
nämä siis ovat kostaneet lapsillensa sen puolesta että se
laillisella oikeudella on vetäytynyt pois vanhempain
mielivaltaisista, ehkä itsekkäistä aikomuksista sen tule-
vaisuudelle. Waikkapa nyt perheen side purkautuu las-
ten täysi-ikäisyyden kautta ja astumalla isänsä talosta,
niin perheen omasto sillä ei kuitenkaan kadota luon-
toansa olla perheen-jäsenien elatuksena ja heidän oma-
valtaisuutensa turvana. Johdon-mukaista näkyy olevan
että lapsien heti perheestä ulosastuessaan, nryöskin pi-
täisi saada osansa omaisuudesta, koska se yhtä verran
on vanhempien velvollisuus voimiensa mukaan auttaa
heidän taloudellista itsevaraisuutta kuin edistää heidän

*) N. K. 6:2 ja 1864. v. asetus § 2.



hengellistä itsenäisyyttä. Mutta kuin lainsäädännön
myöskin yhtä verran tulee pitää huolta vanhempien
iällisyydestä, joka kohta voisi joutua vaaraan, jos ei lap-
silla ole rakkautta heitä kohtaan ja kuin omaston jaka-
minen useimmissa tapauksissa tekisi sen riittömäksi van-
hempain toimeentulemiseen, niin se sääntö että omasto
vasta vanhempain kuoltua pitää joutuman lapsille on
pidettävä älyllisyyden määräyksenä (klokhetsregel), sillä
aikaa kuin jätetään vanhempain ymmärrykselle ja rak-
kaudelle tässä asiassa määrätä mielensä mukaan.

Mutta jos se [on] älykkäästi tehty ja kohtuullista että
vanhemmat kuolemaansa asti hoitavat perheen omastoa,
niin näkyy sitä vastoin se lainsäädäntö olevan älytön,
joka myöntää kumpaisellekin puolisolle saada pitää eri
omastonsa; sillä tällä lailla puretaan se yhteisyys huo-
lenpidoissa ja harrastuksissa puolisojen kesken, joka on
perhekunnan ehtona. Kumpaisten omasto on perheen
ja kumpaisten pitää sentähden oleman sen hoitajat.
Ruotsissa esim. säätääkin yleinen laki että perheen kiin-
teätä omastoa ei saa myydä kumpaisten aviopuolisojen
suostumuksetta. Muutoinkin pitäisi vaimon antaa kir-
joitetun suostumuksensa kuhunkin sen arvoiseen hank-
keesen, että siitä kirjoitettu suostunto tehdään. Tie-
tysti pitää tässä tehdä eri rajoituksia eri säädyille, niin
että esim. kauppiaan tai pankkiirin yksinänsä pitää
saada toimittaa ne asiat, jotka kuuluvat hänen toimituk-
seensa ja joiden hyödyllisyyttä tai vaarallisuutta joka eri
tapauksessa hänen vaimonsa ei taida arvostella. Mutta
silmin nähtävä vika se on lainsäädäntössä että mies yksi-
nään saapi ottaa lainaa, panna irtonaista omastoa pan-
tiksi ja sillä tapaa saattaa perheen velkoihin, usein vai-
mon tietämättä. Moni tuhlari on sillä tapaa saattanut
perheensä häviöön, joka ehkä olisi tullut estetyksi, jos
hän vaan vaimonsa tiedolla olisi saanut ryhtyä semmoi-
siin hankkeisin. Niinpä kyllä, mies olisi usein tullut
siitä estetyksi jo sen kautta yksinänsä että olisi täytynyt



vaimollensa ilmoittaa aikomuksensa. Yleiseen perheen
omaston kysymyksessä ei kyllin olla myönnytetty naisen
oikeudet, joiden tässä suhteessa pitää oleman tykkänään
samanlaiset kuin miehen, vaikka, missä hellempi kes-
kuus puolisoin välillä löytyy vaimo aina mielellänsä
myöntää miehen etevämpää ymmärrystä ja tietoja. Ih-
misellä on terävä silmä omalle hyödyllensä ja vaimon
lailla turvattu osallisuus perhe-omaston hallinnossa har-
voin estää tämän karttumista, mutta kyllä usein sen tuh-
laamista, joka nyt ei harvoin seuraa miehen yksivaltai-
suudesta omaston yli. Häntä alaikäiseksi määrääminen
on tätä vastaan heikko keino, koska sitä vaan voipi
käyttää jos hän on mieli-puoli tai hyvinkin irstäinen.
Tämmöisen tilan häpeä kieltääkin tätä hanketta ylei-
semmästi käyttämättä.

Samoilla yleisillä oikeus-perustuksilla kuin naisen
äsken vaadittu oikeus olla osallisena perhe-omaston hoi-
tamisessa on myöskin hänen oikeus saada yhtä suuren
perinnön kuin perheen miespuoliset perilliset, jonka oi-
keuden monen maan lainsäädäntö jo onkin myöntänyt
Tässäkin asiassa käskee äly että nainen asetetaan niin
oma-valtaiseen tilaan kuin suinkin mahdollista, koska
hän sitten vähemmän on pakoitettu vastaan mielipitoansa
mennä naimiseen vaan ajallisen toimeentulemisensa täh-
den. Tämä seikka on hyvin tärkeä, koska siitä var-
maan yhtä monta onnetonta avioliittoa syntyy kuin nuo-
ruus-rakkauden malttamattomasta vaalista. Sillä muis-
tutuksella, jota yhtäläistä perintö-oikeutta vastaan voipi
tehdä, että etenkin maa-omastoa sitten ei helposti voi
säilyttää suvussa, on vaan valeellinen arvo, jospa itse
asia pidettäisiinkin hyvin arvollisena. Sillä tämä seikka
tasaantuisi, kuin nuori mies omaston säilyttämiseksi
voipi turvautua vaimonsa omastoon.

Sen oikeuden että esikon pitää periä muiden edellä,1)

P. K. 16:1 ja 12:5.



häviämistä vaatii nykyajan sivistys. Yleinen oikeus-
tunto ja perheen olento vaativat sen hylkäämistä. Ei
minkäänlaisia valtiollisia syitä löydy sen voimassa pitä-
miseen, yhtä vähän kuin mikään laitos, joka on perheen
luontoa vastaan, voipi olla valtiolle hyödyllinen. Jos
esikko-omastoja vaan rajoitetaan maan aateliin, niin
voivat tosin esikko-omastojen haltiat olla hallituksen pys-
tyssä pitäjinä. Mutta se on asian luonnossa että valtio
sillä tapaa perheen nuoremmissa pojissa saapi useampaa
tyytymätöntä kutakin majoraattiherraa vastaan ja tä-
män avun arvo tulee aina vähäisemmäksi, jota enem-
män nouseva sivistys päästää maanviljelijän tilanhaltian
alamaisuudesta vapaaksi. Perus-säännöllisissä maissa
on monta semmoista nuorempaa poikaa vastapuolueessa
ja itse Ranskan valtiokumouksella, jonka ensimmäinen
johdattaja, Mirabeau, oli perinnöttömäksi tehty poika,
oli heidän suostunnossa tai mietoudessa olevaisia oloja
kohtaan, liittolaisensa.»

Avioliiton purkautumisesta (hajoonta).

Tavallisin tapa, jolla avioliitto purkautuu, on jom-
man kumman puolison kuolema. Mutta vaikkapa sillä
itsenomainen yhteys puolisoin välillä häviää, niin siitä
ei sentähden voi päättää että myöskin kaikki aviolii-
tosta seuraavat itsenomaiset oikeudetkin taukoavatkin.
Waikka mies on kuollut, pitää leskensä sittenkin hänen
nimensä, virka-arvonsa ja säätynsä, niin että jos hänellä
sentähden on ollut etu-oikeuksellinen lainkäynti paikka,
niin hän kuuluu sen alle miehensä kuolemankin jälkeen.
Mutta omaston yhteydessä se tekee olennaisen eroituk-
sen. Wainajan perilliset ja elossa oleva puoliso joutuvat
nyt satunnaiseen yhteyteen jälelle jääneen omaston suh-
teen ja jos pesä, ennen kuin se jaetaan saapi jonkun
kasvun tai kärsii jonkun tappion, niin se jaetaan kaik-
kien pesään osallisten välillä heidän osansa mukaan.
Mutta jos eloon jäänyt puoliso perinnön, lahjan, testa-



mentin tahi muun sattumuksen kautta puolisonsa kuole-
man jälkeen saapi jotain, niin se tulee vaan hänen hyö-
dyksi. Niinpä on kaiken muun kanssa, mitä eloon jää-
nyt puoliso toisen kuoleman jälkeen ansaitsee sem-
moista, että se ei ole yhteydessä yhteisen pesän kanssa.
Perintöjaossa on tietysti kumpaisenkin erityinen omasto
ensin pois eroitettava ja sitten tehdään niinkuin P. K.
12:3 säätää. Jos sitä vastaan toinen puoliso ei ole kuol-
lut, vaan ainoastaan pidetään kuolleena, niin siitä avio-
liitto ei purkau. Jos poissa ollut tai kuolleena pidetty
aviokumppani tulee takaisin, niin N. K. 13:6. — Wasta
mainittu tapa ei kuitenkaan ole ainoa, jolla avioliitto
purkautuu. Se voipi myöskin purkautua avio-erolla,
joka sana kuitenkin otetaan avarammassa merkityksessä,
niin että sillä ei ainoastaan ymmärretä totisen avioliiton
eroa kumpaisten aviokumppanien elon aikana (varsinai-
nen avion ero, divortium) vaan semmoistakin, jota pää-
tetään olleen alusta aikain mitättömän (annullatio, dec-
laratio nullitatis). Wihdoin on mainittava vielä kolmas-
kin avioliiton ero, nimittäin vuode ja asumusero, (skill-
nad till säng och säte, separatio quoad thorum et men-
sam). Koska nyt tämä ei ole täydellinen ero, niin otta-
kaamme se ensin tutkittavaksemme.

A) Wuode- ja asumus-ero.
Avioliitto on oikeastaan purkaamatoin liitto, mutta

semmoisia seikkoja voipi ilmantua että se aviokumppa-
nien elinaikana tulee puretuksi joko joksi ajaksi tai ikui-
siksi päiv[i]ksi, jos vikoja on ollut sitä päättäissä tai sit-
temmin sj^ntyneet ja se sillä tavoin muuttuisi käsitteensä
vastakohtaksi. Jo Augustinus lausui aviopuolisoin oi-
keudesta vuode- ja asumuseroon sovinnon koetukseksi ja
tätä hyväksyi kanonilainen laki koko katolilaisena ai-
kana, niinkuin myöskin sittemmin protestantillinen
kirkko. Muinaisemmat Ruotsin lait tästä asiasta ovat
lausumatta. Mutta sittenkin katolinen papisto kanoni-
laisen lain sääntöä käytti ja protestantillinenkin papisto



sen esimerkkiä avioliiton purkamisessa seurasi. Wasta
1686 vuoden Kirkkolaissa tästä tarkempia määräyksiä
löytyy 16. luvun 11 §, jossa sanotaan että jos viha ja kat-
keruus niin ovat päässeet voitolle aviokumppanien kes-
ken, että eivät voi rauhaiseen yhdis-oloon yhdistyä, niin
he ovat seurakunnan papistolta sovintoon kehoitettavat
ja jolFeivät siitä paranna vikansa, niin he ovat Tuomio-
kapituliin kutsuttavat, vielä sielläkin muistutettavaksi.
Jos eripuraisuus vielä sittenkin kestää heidän välillänsä,
he ovat kutsuttavat sen piirikunnan oikeuteen, jossa asu-
vat; Oik. K. 10:1 & 10. Siellä ovat taaskin sovintoon
neuvottavat; O.K. 20:2 ja N. K. 14:1. Jolleivät siitä-
kään parannu, niin he kutsutaan uudestaan Oikeuteen
ja siellä päätetään eroon, niin että tavan mukaan sakon
uhalla kielletään toistensa tykönä käymästä muuten
kuin vierasten miesten läsnä ollessa. Käytäntö on mää-
rännyt ero-ajan vuodeksi ja että ajan pitää oleman näin
pitkän sanoo Calonius'kin. Mutta jollei tällä ajalla pa-
rannusta synny, niin voipi uudestaan päättää eroon.
Kuin nyt eroavat, täytyy kysyä kumpanenko heistä pi-
tää muuttaa. Siihen antaa N. K. 15:1 &2. vastauksen.
Tämä eroitus ei saata mitään muuta muutosta puolisoin
itsenomaisissa oikeuksissa ja omastonsuhteissa kuin että
miehen edusmiehenoikeus sillä aikaa ei ole voimassa.
Tietysti tämä ero loppuu, kuin oikeuden määräämä aika
on kulunut, mutta kysyä voipi josko puolisot saavat
muuttaa yhteen ennen tätä aikaakin? Oikeuden päätös
sitä ei näy sallivan, mutta tähän taas voipi vastata että
kuin puolisot ovat sopineet, niin on eroituksen perustus-
kin loppunut, jonkatähden se ei myöskään ole tarkoi-
tuksen mukaista että se jatketaan.

B) Mitättömäksi päättäminen.
Ne syyt, minkätähden avioliitto alusta aikain on

mitätön, ovat seuraavat:
1) Kuin ei puhdasta suostumusta ole s. t. s. kuin

jompikumpi heistä on avioliittoon petetty tai pakoitettu



tahi myöskin oleimollisen erhetyksen kautta avioliittoon
saatettu. Esimerkiksi N. K. 4:6. tai N. K. 13:8. Ei ole
välttämättömästi tarpeellista että se on toinen tai toinen
joka on pettänyt tai pakoittanut. Se voipi olla joku
muukin ihminen, joka sen on tehnyt. Mitkä erhetykset
ne ovat, jotka tässä ovat olennollisina pidettävät, voipi
olla epäilyksen alaista, mutta lienee päätettävä että sem-
moiset syyt ovat olennolliset, jotka olisivat vaikuttaneet
sen että jos tunnetut olisivat olleet, niin ei avioliittoa
olisi syntynyt. Niin esimerkiksi se erhetys on olennolli-
nen, jos joku puolisoksensa olisi saanut tykkänään toi-
sen ihmisen, kuin tahtoi saada; mutta sitä vastaan avio-
liitto ei ole mitätöin jos erhetys vaan koski ihmisen ikää,
varallisuutta tai itsenomaisia puolia yleiseen. — Että toi-
sen tietämättömyys siitä että toinen kihla-aikana on se-
kauntunut kolmannen hengen kanssa on olennollinen
erhetys näkyy N. K. 13:7. — Mutta vaikka avioliitto
jonkun vastamainitun syyn tähden on mitätöin, niin sitä
kuitenkin voipi parantaa sillä että joku alusta mitätöin
tekemys jälkeenpäin päätetään kelvolliseksi. Siinä ta-
pauksessa kuin N. K. 4:6. mainitaan päätetään selvästi
että avioliitto ei peräy, jos sovintoa tehdään. Niinpä
N. K. 13:7. jos nainen ennen kihlausta on sekantunut ja
mies sen antaa anteeksi. Että avioliitto siinäkin tapauk-
sessa, kuin toinen kihlauksen jälkeen on ollut salavuo-
teessa voipi jäädä pysyväksi, jos syytön antaa rikolliselle
anteeksi, näkyy selvästi jos N. K. 13:1. ja 7. verrataan
toisiinsa. Epäilyksen alaista on josko se on voimassa
siinä tapauksessa kuin N. K. 13:8 mainitaan.

2) Kuin vihkiminen on laitoin, kuin joku sen on
toimittanut, joka ei ole pappi; N. K. 2:12. Tässä ta-
pauksessa on luonnollista että mitättömyyttä ei muulla
voi auttaa kuin uudella laillisella vihkimisellä.

3) Kuin purkaava este estää avioliiton kelvollisuu-
den. Tässäkin voipi olla epäilyksen alaista jos mitättö-
myys on kestävä tai ei. Warmaa on että jos avioliiton



voimassa pitäminen olisi sotiva siveyttä vastaan, niin
sen pitää peräytymän ja jollei jompikumpi puolisoista
sitä vaadi, niin virallisen syyttäjän pitää se tehdä. Niinpä
on niin läheisten sukulaisten avioliitto purettava, että ei
eri-lupaa voi antaa. Toisissa tapauksissa taas voipi avio-
liitto, jospa alusta alkainkin mitätöin, visseillä ehdoilla
pysyä; 13:6. N. K. loppusanat, jos nimittäin ensimäinen
puoliso siihen suostuu. Samaten voinee päättää että jos
heimolaiset tai lankoudessa olevat ovat menneet avio-
liittoon ja hallitsija saapi antaa erilupaa, niin se voipi
hallitsijan luvalla tulla pysyväiseksi; N. K. 13:2. Waan
jos nyt avioliitto ennen mainituista syistä on mitätöin,
on kysyttävä josko ne, jotka aviokumppaneina itseänsä
ovat pitäneet, taitavat itsestänsä erota? Kuin semmoi-
nen avioliitto on tullut päätetyksi vihkimisellä, niin se
virallisesti myöskin on mitättömäksi päätettävä. Kuin
avioliitto nimittäin on semmoinen suostunto, että se mo-
nella tavalla vaikuttaa kolmannen miehen oikeuteen, niin
on myöskin suuresta arvosta että sekä siihen rupeami-
nen kuin sen purkaminenkin saapi semmoisen julkisuu-
den, että ei kukaan sen kautta tulisi petetyksi.

Waikutus. Mitätöin avioliitto on samaa, kuin jos
avioliittoa ei olisi ollutkaan. Sentähden seuraa avio-
liiton mitättömäksi päättämisestä että se kadottaa lailli-
sen vaikutuksensa tahi mikä on samaa että se ei synnytä
minkäänlaisia niitä vaikutuksia, jotka seuraavat lailli-
sesta ja kelvollisesta avioliitosta; että esim. mies ja nai-
nen eivät saa minkäänlaista naima-osaa toistensa omas-
tossa, vaan kukin ottaa, mitä hän pesään on vienyt; N.K.
5:3. Jos toinen on houkutellut toista semmoiseen avio-
liittoon, se myöskin on selvää, että hänen pitää toiselle
palkita sen kulungin ja vahingon, joka siitä kelvotto-
masta avioliitosta on seurannut ja antaa ne lahjat takai-
sin, jotka syyttömältä on saanut, jota vastoin syyttö-
mällä näkyy olevan oikeus pitää ne lahjat, jotka rikolli-
selta on saanut; N. K. 13:7 ja 8. Tykkänään poikkeuk-



sitta edelliset säännöt eivät kuitenkaan ole. Jos nimit-
täin semmoisessa avioliitossa jotakin on ansaittu omalla
ahkeruudella, niin se epäilemättä on jaettava heidän vä-
lillänsä sen naima-osan jälkeen, kuin kummallakin siinä
olisi ollut, jos avioliitto olisi ollut kelvollinen; N. K. 5:3.
Ja jos nainen on hyvässä luottamuksessa, niin hän saapi
vielä huomenlahjansakin; N. K. 5:3. Kuin avioliitto N. K.
13:7. mukaan on kelvotoin siitä syystä että jompikumpi
kihlaus-aikana on maa'annut toisen kanssa, niin pitää
naima-osaa myöskin annettaman ja että siviiliseuraukset
sitten ovat samanlaiset, kuin jos jompikumpi tehdyn
avioliiton jälkeen olisi tehnyt huorin, näkyy samasta
§:stä ja kuin seuraavassa sanotaan että rikollinen siinä
mainituissa tapauksissa ei saa nauttia naima-osaa pe-
sässä niin olemme siitä epäilemättä oikeutetut päättä-
mään, että tässäkin tapauksessa, vaikka avioliitto on
mitätöin, syyttömän sittenkin pitää nauttia naima-
oikeutta toisen omaisuudessa.

Warsinainen avioliiton-ero,
on se asia, kuin itsessään laillinen avioliitto kumotaan
jälkeenpäin ilmaantuneitten syiden tähden, jotka eivät
ole löytyneet avioliittoon mennessä. Nämä syyt ovat
joko yleisiä, semmoisia kuin laki mainitsee tahi erinäi-
siä, semmoisia kuin laki ei mainitse, mutta joiden täh-
den eri-lupa voipi vaikuttaa eron.

Kuin avioliitto on koko elämäksi päätetty liitto, niin
syyt avio-eroon pitää oleman mitä tärkeimpiä ja ne ovat-
kin seuraavat:

a) Huorinteko (N. K. 13:1.), jonka nimityksen alla
tietysti semmoisetkin huoririkokset ymmärretään, jotka
ovat törkeämpää laatua ja joilla on toinen nimi, niin-
kuin suku-rutsaus ja kahden-naiminen. Enemmän voisi
epäillä josko eläimiin sekaantuminen on luettava avio-
eron syyksi. Syy miksi lakimme siitä ei mitään mai-
nitse on nähtävästi se, että voipi päättää että nainut
mies hyvin harvoin tekee semmoisen rikoksen ja että



RikosK. 10:1. määrää siitä kuoleman rangaistuksen. Jos
huorinteon pitää oleman avio-eron syynä, niin se on 1)
laillisesti toteen näytettävä. Ajatukset ovat olleet eri-
laiset siitä mikä oikeastaan on toteen näytettävä ja
kuinka se on toteen saatava. Jos ensimäisessä suhteessa
tahtoisi olla hyvinkin tarkka vaatimuksissaan, niin näyt-
tää tosin siltä kuin jos todellinen sekaannus (res in re ja
effusio sanguinis) olisi toteen näytettävä. Näyttää siltä
kuin jos Kirkkolaki vaatisi niin tarkan todistuksen;
Kirkkolain 16:6. Toiselta puolen näyttää että ei koh-
tuudella voi vaatia enemmän kuin että sen laatuinen ta-
paus on toteen näytettävä, että kuin se on todistettu ei
kukaan tervejärkinen ihminen juuri voi epäillä syytetyn
uskottomuutta. (Esim. Nudus cum nuda.) Jollei tähän
tyydyttäisi, niin siitä syntyisi suurin kovuus syytöntä
puolisoa vastaan. Mtiä taas siihen tulee kuinka huorin
rikos on toteen näytettävä, niin säätää Kirkkolaki 16:6.
että sen pitää oleman »muilla syillä ja omalla tunnus-
tuksella» todistettu, joka on niin ymmärrettävä että oma
tunnustus tämmöisessä rikoksessa ei piisaa täyteen todis-
tukseen, kuin sillä ehkä ei ole muuta nojaa kuin puoli-
soin keskinäinen suostumus päästäksensä avioliitosta;
Kunink. Kuulutus 1798 v. Joulukuun 5 p. — 2) Syyttö-
män puolison pitää oleman anteeksi antamatta. Anteeksi
antamisen ei huoli tapahtua suorastaan sanoilla; se voipi
tapahtua äänettömyydelläkin. Semmoisena äänettömänä
anteeksiantamisena on pidettävä a) jos syytöin on maan-
nut syyllisen kanssa sitten kuin on saanut tietää että hän
huorin oli tehnyt (N. K. 13:1. on pitänyt vuode-yhteyttä
hänen kanssansa), josta seuraa että vaan vuode-yhteys,
eikä erikseen sekoitus ole toteen näytettävä, b) On
sekin äännetöin anteeksi-antaminen jos ei syytöin nosta
kannetta rikoksesta puolen vuoden sisällä sen jälkeen
kuin siitä sai tietoa. Wirallisella syyttäjällä kuitenkin
on valta tämänkin ajan kuluttua siitä haastaa, vaikkapa
hän ei saa vaatia avioliiton purkamista. Ei ole tarpeel-



lista että anteeksi antaminen tapahtuu ennen kuin eron
käräjän-käynti alkaa ja saapi se myöskin tapahtua oi-
keus-käymisen aikana sovinnolla, johon tuomarin, kuin
sen pitää sopivana, koetelkoon saattaa syyttömän puo-
lison sovintoon; Oik. K. 20:2. Sitten kuin oikeus kerran
on päättänyt avio-eroon, se ei enään s}^yttömän puolison
vallassa määrätä, josko ero on tapahtuva tai ei; 1795. v.
Heinäkuun 20. Kunink. Päätös, art. 3 ja 4. Jos huorin-
teon kautta sukurutsaus on tapahtunut, niin siinä an-
teeksi antaminen ei auta; 1807. v. Maalisk. 23 p. Selitys
art. 2. — 3) Jos kumpasetkin puolisot ovat huorin teh-
neet ja toinen ei ole toisen kanssa tullut sovitetuksi, niin
sitten ei eroa synny; N. K. 13:1 loppusanat. Lain sää-
täjä näkyy tällä tahtoneen estää että kuin toinen avio-
kumppani on tehnyt huorin, ei toinen kostaaksensa te-
kisi samaa rikosta. Tästä voipi taaskin päättää, että jos
se, joka on tehnyt huorin, on saanut rikoksensa anteeksi
toiselta, ja tämä sitten tekee huorin, niin ei mikään estä
edellistä eroa pyytämästä. Eikä sekä estä eroa, että
sittenkuin oikeus on päättänyt avio-eroon, syytöin puo-
liso sekaantuu sa [la] vuoteessa ennen kuin Tuomiokapi-
tuli on antanut ero-kirjeen; Kunink. kirje 1699. Jouluk.
9. p. — 4) Tietysti ei siitä synny eroa, kuin toinen puo-
liso tosin on maa'annut toisen kanssa, mutta se on ta-
pahtunut semmoisessa tilassa, että sitä ei voi pitää eikä
rangaista huorintekona, esim. jos vaimo on maattu väki-
vallalla, tai erhetyksestä on maa'annut semmoisen kanssa,
jonka piti miehenänsä tahi kuin hänellä oli syytä pitää
miehensä kuolleena. Sitä vastoin huorinteon käsite ei
tule kumotuksi sen kautta että puolisot ovat olleet erote-
tut vuoteensa ja asumuksensa suhteen. Avio-eron suh-
teen sekään ei ole mistään arvosta jos huorinteko on
tapahtunut omassa valtakunnassa tai vieraassa maassa.

b) Omantahtoinen luopumus (malitiosa desertio)
tapahtuu, kuin toinen puoliso luvattomasti eroa toisesta,
hänen tyköönsä enään tulemalla. Tämä luopumus voipi



olla kahta laatua, todellinen N. K. 13:4 mukaan ja ar-
veltu 13:6 alkupuolen jälkeen. Ensimaiseen kuuluu 1)
häjyys ja ynseys toista vastaan, näytetty puheessa ja
teoissa, niin että menee ulkomaille sen maan ulkopuo-
lelle missä laki on voimassa. Jos taas oleskelee omassa
maassa, niin N. K. 14:2. — Tämmöiseen luopumukseen
kuuluu myöskin 2) että pois meneminen tapahtuu sillä
mielellä että ei enään olla ja asua hänen kanssansa.
JolTei aikomus ole semmoinen, niin sitten ei synny avio-
liiton ero. Sitä vastaan ei ole tarpeellista että tämä ai-
komus on tehty ennenkuin matkalle mentiin. Saattaa
myöskin olla että on menty »tarpeellisille matkoille»
(N. K. 13:6.) tai huvin vuoksi tahi että joku on karannut
velkojen tähden tai tehdyn rikoksen tähden ja että aiko-
mus luopua toisesta puolisosta vasta sitten on syntynyt.
Waan eipä tämäkään aikomus huoli olla täydellisesti
toteen näytetty. On siinäkin jo kyllä että semmoisia
seikkoja löytyy, jotka tekevät sen toden mukaiseksi. —
3) Kotona olevan puolison ei ole pitänyt tehdä avio-liiton
rikosta, sillä sitten on N. K. 13:1 ja 6 voimassa.

c) Jos kuka on lähetetty elinkautiseen vankeuteen
Siperiaan. Syyt, minkätähden semmoinen avio-ero on
myönnetty, ovat: 1) että semmoinen ihminen ei voi puo-
lisollensa ja lapsillensa antaa sitä apua, kuin puolison ja
isän tai äidin tulee antaa; 2) että semmoinen vanki tai
maanpakolainen on niinkuin se, joka on asettunut ulko-
maalle »kansallisesta yhteiskunnasta tykkänään eroitettu»;
3) että jos ei näiden syiden tähden eroa myönnettäisi,
niin tulisi syytöin puoliso syvemmin tuntemaan rikolli-
sen rangaistusta ja siitä kärsimään. — Tässä on myöskin
tila vastata siihen josko luopumus evankelisesta uskosta
on syy avio-eroon, ja lienee tähän vastattava että syyttö-
män puolison pitää odottaa viisi vuotta, mutta jollei luo-
puja sillä aikaa ole kääntynyt takaisin Evankeelliseen us-
koon, niin voipi ero tapahtua; P. K. 7:4.

Avio-[er] on eri [-luvan] sy[y]t ovat: Jollei toinen
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puoliso sovi elämään yhdessä toisen kanssa; tahi jos
toinen tulee parantumattomaksi mielipuoleksi tahi hä-
nellä on peritty pieksäjäis-tauti tahi muu kova tauti,
joka saattaa olla avioliiton esteenä tahi rangaistaan
maanpakolaisuudella tahi elinkautisella vankeudella.
Nämät syyt eivät ole laissa mainitut siitä syystä, että,
niinkuin lakikomitea v. 1725. sanoi, jos niitä lakiin pan-
taisiin, voisivat ne helposti antaa syytä rikoksiin jonka-
tähden olisi parasta heittää se asia kuninkaan armon
valtaan. Ja kuin eri-lupaa annetaan, pitää kukin osansa
pesässä. Ainoastaan kovia rikoksia päättäissä sanotaan,
kuinka pesä on jaettava.

Kuinka avio-ero tapahtuu.
Säännöt tästä kuuluvat oikeastaan Oikeus-käymis-

kaareen, vaan kuin siinä myöskin on eri sääntöjä, taval-
lisesta lainkäynnistä eroavia, niin ne ovat tässäkin mai-
nittavat. Siihen kuuluu ensisti että kuin oikeus on avio-
eroon päättänyt, niin ovat riitaveljet Tuomiokapituliin
lähetettävät siellä ero-kirjaa saadaksensa. Wielä on
laissa eri sääntöjä siitä mikä on noudatettava, kuin eroa
haetaan oman-tahtoisen luopumuksen tähden. Ensisti-
kin on tutkittava josko eronnut on tehnyt päätöksensä
eroamisesta jo ennen poismenemistänsä ja silloin on seu-
rattava mitä N. K. 13:4; Oik. K. 10:10 ja 11:4. — Siinä
kuulutuksessa, jolla poismennyt kutsutaan oikeuden
eteen, on hän myöskin velvoitettava yön ja vuoden si-
sällä tulemaan takaisin. Joll'ei hän tällä aikaa tule, eikä
näytä laillista estettä, niin voipi Oikeus, joll'ei kotona
oleva ole tehnyt huorin, päättää avio-eroon, jonka jälkeen
Tuomiokapituli, niinkuin sanottu on, antaa ero-kirjan.

Jos matkustaminen taas on tapahtunut jossakin
laillisessa toimituksessa, niin että alusta aikain ei ole
mitään syytä arvella mitään aikomusta luopua kotona
olevasta puolisosta, niin saattaa sittenkin tapahtua että
on syytä siihen luuloon että poismennyt sitten on tehnyt
semmoisen päätöksen. Syynä siihen voipi olla että mat-



kaan mennyt niin kauvan on ollut pois, eikä ole mitään
tietoja itsestään antanut. Siinä tapauksessa voipi ko-
tona oleva puoliso ilmoittaa sen tuomarille, joka, jos hän
tietää missä hän on, määrää hänelle vissin ajan, jonka
sisällä hänen pitää tuleman takaisin. Jos hän silloin
voipi näyttää laillista estettä s. o. kelvollisia syitä, minkä-
tähden hän ei voi tulla takaisin, niin tietysti ei mitään
eroa voi myönnyttää. Sama on myöskin jos voipi lailli-
sesti näyttää toteen että kotona oleva puoliso niin on
hairahtunut että hänellä ei ole oikeutta eron saamiseen.
Mutta jolFei hän voi näyttää laillista estettä, eikä voi
syyttää kotona olevata »irstaisuudesta tahi muusta sopi-
mattomasta elämästä» tahi jos hän semmoista ei voi
näyttää toteen, ja jos tuomari heidän entistä elämää
tutkiessa havaitsee että kotona oleva puoliso on »siivosti
ja kunniallisesti» elänj^t, niin Oikeus, sittenkuin vuosi on
kulunut siitä ajasta, joka poismenneelle oli määrätty,
voipi päättää eroon, jonka Tuomiokapituli ero-kirjan
antamalla vahvistaa ja panee toimeen. Jollei taas tie-
detä, josko matkaan mennyt elää, tahi missä hän oles-
kelee, niin pitää Oikeuden samalla lailla, kuin ennen on
nimitetty, antaa hänestä kuuluttaa. JolFei hän sitten-
kään tulee kuuden vuoden sisällä, jotka luultavasti ovat
luettavat siitä ajasta, kuin hänestä viimeeksi oli tietoa,
niin siitä voipi päättää hänen joko kuolleen tahi päättä-
neen luopua kotona olevasta puolisostaan, jonkatähden
Oikeus voipi antaa tälle lupaa mennä uuteen naimiseen.
Oikeus saapi jo tätä ennenkin antaa semmoisen luvan
»jos siihen otollista syytä» on, jos nimittäin jollain ta-
valla on saatu todenmukaiseksi että matkaan mennyt on
kuollut, tahi että hän ei tahdo tulla takaisin tahi että
hän ulkomaalla on tehnyt avio-rikoksen. Woipi kysyä
josko Oikeuden tässäkin tapauksessa pitää tuomita eroon
ja Tuomiokapitulin antaa erokirjan tahi ei? Tähän on
vastattava sen mukaan, kuin on syytä ennen luulla pois-
menneen olevan kuolleen kuin että vapaa-tahtoisesti olisi



luopunut vaimostansa? Edellinen on se, joka parahiten
näkyy sopivan yhteen lain ajatuksen kanssa. Sillä tässä
on huomattava että laki tässä asiassa ei mainitse avio-
eroa, eikä ero-kirjaa, vaan ainoastaan lausuu siitä että
tuomari saapi myöntää toisen naimisen; N. K. 13:6.

Avio-eron vaikutuksesta.
Avio-eron vaikutukset ja seuraukset voipi jakaa

kahteen pääluokkaan, nimittäin: a) semmoisiin, jotka
koskevat aviokumppanien keskinäisiä oikeussuhteita ja
b) semmoisiin, jotka koskevat heidän oikeussuhteita lap-
sia kohtaan. Edelliset ovat taas 1) semmoisia, jotka
koskevat aviokumppanien itsenomaisia oikeuksia ja 2)
semmoisia, jotka koskevat heidän omastollisia suhteita.

a1) Että avio-eron kautta se yhteys taukoaa, joka
ennen oli aviokumppanien välillä, en tietty. Mutta ky-
syä voipi josko eroitettu vaimo saapi pitää miehensä
nimen, säädyn ja arvo-nimen. Lienee tämäkin myönny-
tettävä. Toinen kysymys on taas se, josko eroitetut
aviokumppanit saavat mennä uuteen avioliittoon. Tä-
hän on vastattava N. K. 13:2 ja sen alla olevien asetuk-
sien mukaan. Kuin taas hallitsija myöntää avioeron, se
on hänen vallassa myöskin määrätä josko eroon syypää
saapi mennä uuteen naimiseen. Jos toinen tahi kumpa-
nenkin aviokumppani kuuluu vieraaseen uskoon, niin
tietysti hänen oikeutensa mennä uuteen naimiseen on
siitä riippuva, mitä se vieras usko uuteen naimiseen mene-
mästä säätää; 1795. v. kirje ja 1849. v. asetus.

b1) Mitä taas avioeron vaikutukseen tulee eroitettu-
jen puolisojen omaston suhteen, niin se jaetaan niin-
kuin jos kuolema olisi heidän avioliittonsa eroittanut.
Mutta tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia, siinä
tapauksessa kuin laki säätää rangaistuksia sille puoli-
soista, joka avio-eroon on ollut syypää. Siihen kuuluu:
1) että jos jompikumpi tehdyn huorin kautta on ollut
avio-eroon syypää, niin hän on menettänyt puolen naima-
osaansa pesässä. Jos se on vaimo, joka on rikollinen,



niin hän kadottaa huomenlahjansakin; josta taas voipi
päättää että hän sen saapi, jos hän on viaton; N. K. 13:1.

Jos toinen puolisoista vapaatahtoisella luopumuk-
sella on syypää avio-eroon, niin hänellä sitten ei ole oi-
keutta hallita osaansa pesässä; N. K. 13:4. Mitä luopu-
nut on menettänyt, sen nautitkoon vaimo niin kauan
kuin naimatonna on, niin myös hyödyn ja tulon miehen
kiinteästä tavarasta, s. o. hänen erinäisestä omastosta.
Mutta jos kotona oleva tahtoo mennä toiseen naimiseen,
niin pitää ensin pesän ositteleminen tapahtuman ja sitten
kotona oleva ei nautti enemmän kuin hänell[e] oli an-
nettu, s. o. naima-osansa. Josko vaimo siinä tapauksessa
myöskin nauttii huomenlahjaa, voisi olla epäilyksen alaista.
Tämän kysymyksen vastaukseksi on tarpeellista tietää,
josko huomenlahjaa on määrätty ja edellisessä tapauk-
sessa jos se on määrätty kiintonaisuudessa tai irtaimessa
omastossa. Jos se on määrätty kiintonaisessa omastossa,
niin hän sitä ei saa (N. K. 9:4.) »niin kauvan kuin hän
leskenä on»; mutta jos se on määrätty irtonaisessa omas-
tossa, niin hän sen saapi; N. K. 9:5. Jos taas huomen-
lahjaa ei ole määrätty, niin se on perillisten vallassa
antaa se kiinteässä tai irtonaisessa (N. K. 9:7.), josta voipi
päättää että se tässä tapauksessa on heidän vallassa josko
hänen pitää saada huomenlahjaa tahi olla saamatta. Sit-
ten kuin pesä on jaettu, niin joutuu luopuneen osa »lap-
sille», s. on hänen, luopuneen lapsille, olkootpa sijitetyt
kotona olevan puolison tahi jonkun toisen puolison
kanssa. Tässä ymmärretään lapsilla rintaperilliset ei
vaan ensimäisessä, vaan seuraavissakin sukupolvissa.
Epäilyksen alaista on, josko lapset saavat sillä tapaa
saatuun omaisuuteen omistus- tai nautinto-oikeuden, niin
että jos poissa ollut sitten tulee takaisin, omasto on hä-
nelle takaisin annettava. Wiime mainitun ajatuksen puo-
lustukseksi on mainittava: 1) että lapset tässä tapauk-
sessa tulevat sitten naidun puolison sijaan ja että hänellä
vaan oli nautinto-oikeus omastoon, niinkauvan kuin oli



naimatonna; 2) että olisi sotiva sitä lempeyttä vastaan,
jolla lasten pitää kohdella vanhempiansa, jos pitäisivät
omaston, vaikka isä tai äiti tulee kotiin. Sitä vastaan
olevan ajatuksen puolustukseksi voipi taas lausua että
N. K. 9:5. suorastaan sanoo »olkoon lapsilla myös oikeus,
miehen poissa ollessa, nautita hänen erinäistä kiinteätä
tavaraa», josta voipi päättää että muu omaisuus ei ole
annettu nautinnoksi, vaan omaksi. — Jos taas poismen-
neellä »lapsia ei ole, niin elköön vaimo antako mitään
pois irtaimesta ja ansaitusta tavarasta», josta seuraa että
se nautinto-oikeus, joka hänellä siihen asti on ollut,
muuttuu ikuiseksi omistus-oikeudeksi. Että »ansaitulla
tavaralla» tässä ymmärretään semmoinen kiinteä omasto
nxaalla, joka on ansaittu avioliitto-aikana, voipi päättää
siitä 1) että se pannaan vastoin hänen erinäistä kiinteätä
omastoa; 2) että kaupunki-kiintonaisuutta suhteen taval-
lisesti ei tehdä eroitusta perityn ja ansaitun välillä; 3)
että kotona oleva ei nauti muuta kuin naima-osansa.
Tästä taas voipi päättää että poissa olevan pitää antaa
pois 1) matkaan menneen erinäisen kiinteän omaston;
2) Hänen osansa kaupunkikimtonaisuudessa. Mutta sit-
ten on taas kysyttävä kelien hänen pitää se antaa. On
syytä päättää että se olisi annettava poismenneen puoli-
son perillisille; mutta tähän voipi taas vastata että peril-
lisillä ei ole mitään oikeutta, ennen kuin se on kuollut,
joka on perittävä (viventis nulla est hereditas); jonka-
tähden se ehkä lienee oikein että omasto pannaan uskot-
tuin miesten hallinnan alle, ja että se on hänelle annet-
tava kuin hän tulee takaisin. Tätä vastaan voisi kui-
tenkin, ainakin semmoisen omaisuuden suhteen, joka ei
ole hänen erinäinen erikoismaansa, muistuttaa että olisi
sotiva N. K. 13:4 vastaan, jossa loppusanoissa lausutaan
että poismennyt »menettäköön kaiken osansa pesässä».
— Woipi kysyä, josko eroitettuin puolisoin pitää pitää
huolta toistensa toimeen tulemisesta eroituksenkin jäl-
keen, jos se omasto, jonka erotessa ovat saaneet, siihen



ei riitä? Tähän kysymykseen lienee eri tapauksissa eri
tavalla vastattava ja ehkä parasta jättää sen ratkaisemi-
sen tuomarin haltuun. — On sekin epäilyksen alaista,
josko eroitet[un] vaimon miehensä kuoleman jälkeen pitää
saada elinaikaista vauraa eläke-rahaa tai armo-vuosia?
Tähän lienee kieltävällä tavalla vastattava, kuin ei oi-
keastaan syytä löydy myöntää semmoisia oikeuksia eroi-
tetulle vaimolle; mutta aivan selvä se on että niin pitää
oleman kuin mies sitten on mennyt toiseen naimiseen ja
kuolemansa jälkeen jättää toisen lesken. Sillä eihän eläke-
rahan kassa voi maksaa kahdelle. —

Mitä lasten hoitamiseen eron jälkeen tulee, niin on
parasta että vanhemmat siitä hyvän-tahtoisesti sopivat,
kenenkä pitää lapset luonansa pitää (N. K. 13:3), jonka-
tähden tuomarin pitää kehoittaa riitaveljet sovintoon;
O. K. 20:2. Mutta jos ei semmoista sovintoa saada toi-
meen, niin on syytön siihen lähinnä (N. K. 13:3.), koska
voipi päättää että hän paremmin kuin rikollinen kasvat-
taa lapset »oikeassa evankelisessa opissa, jumalan pel-
vossa, hyvissä tavoissa ja kunniassa, ja taivuttaa häntä
sellaisiin harjoituksiin ja toimiin, kuin hänen säätynsä,
tilansa ja luontonsa vaativat»; P. K. 22:2. Mutta jos hän
ei ole siihen sovelias, niin N. K. 13:3. Tätä sopivaisuutta
arvellessa pitää tutkia lasten ikää ja sukupuolta. Niinpä
on kyllä sopivinta että äiti pitää luonansa pienet ja hen-
toiset lapset etenkin, mitä suurempiin tulee, niin tutkit-
takoon siitä eri tavalla eri tapauksissa. Mutta jos lapset
jäävätkin toisen puolison [kasvate]ttavaksi, niin siitä ei
seuraa että vaan hän on velvollinen vastaamaan heidän
elättämisestänsä, päinvastoin ovat N. K. 13:3. loppusanat
tässä noudatettavat.

Mikä on vaariin otettava uuteen avioliittoon mennessä.

Se, josta ensin on otettava vaari, on suruaika (N. K.
12:3), joka on ikivanha tapa ja löytyy jo määrättynä
Kanonilaisessa laissa, on sitten 1686 vuoden Kirkkolaissa



ja vihdoin 1734 vuoden lain N. K. 12:3. — 2) on pesän
ositus (afvittring = dela, frånskilja), joka jo on mää-
rätty muinaisissa laissa, etenkin Svealaissa ja sittemmin
Maa- ja Kaupunkilaissa. 1686 vuoden Kirkkolaissa kiel-
letään pappia vihkimästä, ennenkuin pesän ositus on ta-
pahtunut. 1731. valtiopäivillä päätettiin että se ositus
oli p3^syvä, jonka kuolinpesän osakkaat olivat hyväksy-
neet asianomaisten läsnä ollessa ja sitten kirjoituksen
siitä allekirjoittaneet. 1750. vuoden asetuksessa säättiin
että ei pappi saisi toimittaa pesänositusta, vaan ainoas-
taan hätä-tilassa saisi kappalainen tahi apulainen sen
tehdä? Keisaril. kirjeissä 9. p. Lokakuuta 1826 ja 24. p.
Lokakuuta 1842 määrättiin että kuin leskimies tai leski-
vaimo menee uuteen naimiseen, pitää papin sen edes-
vastauksen uhalla kuin N. K. 12. luvun 1. §:ssä sano-
taan, valvoa että pesän ositus, asianomaisten perillisten,
heidän holhojain tahi edusmiestensä läsnä ollessa on
tullut toimitetuksi ja kirjoitus siitä oikein allekirjoite-
tuksi, mutta sen täydellisempi tarkastus toimituksesta ei
kuulu papin virkaan. Itse kirjoitusta ei huoli näyttää
papille, mutta tarpeellista on vaan että kuolinpesän osak-
kaat myöten-antavat että pesän ositus on tapahtunut
tahi jollei semmoista myönnytystä saada, niin pitää
hankkia todistus siltä Oikeudelta, joka asiaa on toimi-
tellut. Jos perinnöstä on luovuttu, niin on pesän ositus
mahdotoin. Niin on pesän ositus myöskin mitätöin, jos
vainaja on tehnyt testamentin eloon jääneen tahi jonkun
vieraan hyväksi. Jos riitä syntyy, niin seurataan N. K.
12:2.

Se sitä vastoin, joka huoruuden rikoksesta on avio-
eroon tuomittu, ei saa ruveta uuteen avioliittoon, ennen
kuin se syytön puoliso on kuollut tahi uuteen naimiseen
joutunut taikka muuten suostumuksensa siihen antanut
ja viimeisessä tapauksessa myös Keisarista on naimalupa
saatu. N. K. 13:2. ja 1791. v. K. K. 7. p. Syyskuuta että
hallitsijan lupaa tarvitaan vaan siinä tapauksessa kuin



syytöin elää ja antaa lupansa naimiseen. Muuten on
uuteen naimiseen mennessä vaarin otettava samat tem-
put, kun ensimäisessäkin.

Wanhempain oikeus.
Oikeus-suhde vanhempain ja lasten välillä yleiseen.

Siitä oikeus-perustuksesta, johon vanhempain oikeus
nojaa, ovat ajatukset eri aikoina olleet erilaiset. Muinai-
sempina aikoina se ajatus oli tavallinen että vanhem-
pain oikeus lapsiinsa on jonkunlainen omistusoikeus,
jonka perustuksena taas oli se ajatus että lapsi oli joku
tulo äidistänsä tahi sekin, että lapset ovat vanhempainsa
sijittämät ja synnyttämät tahi että tämä oikeus oli joku
valloittamisen oikeus, kuin vanhemmat ottavat vasta-
syntyneen lapsen omaksensa. Tästä taas on päätetty että
vanhemmilla on oikeus surmata lapsensa, tahi hävittää
tahi myydä. Tiedämme että se ennen muinoin Romalai-
silla ja muinais Skandinavilaisilla heidän raa'empina ai-
koina olikin tavallista. Kuinka väärät ja mahdottomat
nämä perustukset ovat näyttävät ne seuraukset, joihin ne
saattoivat.1) — Ja nähdäkseni käsitetään vanhempain oi-
keus lapsiinsa parahiten seuraavalla tavalla: Wanhem-
mat ovat synnjrttäneet lapsen, joka on elävä ihminen.
Se on heidän velvollisuutensa pitää huolta lapsen kasva-
tuksesta ja siitä että lapsi tulee kelvolliseksi henkilöksi.
Tämä velvollisuus perustaa heidän oikeutensa lapsen yli,
sillä kuinka he siitä voisivat vastata, jollei heille visseillä
ehdoilla oikeutta olisi myönnetty. Toinen kysymys on
kuuluko vanhempain valta vaan isälle, vaan onko äi-
dilläkin siihen osaa. Romalaisten lain mukaan oli tämä
valta (patria potestas) vaan isällä, mutta meidän lain
mukaan se ei ole niin, vaikkapa kyllä siitä että isä on
perheen pää seuraa, että kuin isällä ja äidillä on eri
ajatukset siitä mikä koskee lapsien menestystä, niin se

Bolin: Familjen 211.



on hänen tahto, joka ratkaisee riidan (Esim. N. K. 1:2 ja
P. K. 20:1.) mutta toinen on asian laita kuin heidän vä-
lillänsä on vuode ja asumusero, jolloin isällä ei ole pa-
rempaa oikeutta, kuin äidillä, niinkuin näkyy N. K. 13:3
ja 15:1, -2. Oikeussuhteet vanhempain ja lasten välillä
ovat erilaiset aina sen mukaan, kuin lapset ovat avio tai
äpärälapsia ja oikeussuhteet kasvatus-vanhempien ja
kasvatus-lapsien välillä eroaa kumpasistakin edellisistä,
jonkatähden on parasta että ne tutkitaan kukin erikseen.

Oikeussuhde vanhempain ja aviolapsien välillä.
Tavallisin tapa, jolla tämä oikeussuhde syntyy on

a) se, kuin lapset syntyvät laillisessa tahi ainakin arvel-
lussa avioliitossa; N. K. 5 ja P. K. 8. Jos lapsi syntyy
vähän avioliiton jälkeen tahi kauvan sen purkautumisen
jälkeen, niin on määrättävä onko lapsi aviolapsi tahi ei.
— b) Harvemmin tapahtuu että lapset lakisäännön pe-
rustuksella tulevat aviolapsiksi. Niin tapahtuu jos lapsi
on sijitetty aviolupauksen alla tahi nainen väkivallalla
maattu. — c) Voivat lapset tulla aviolapsiksi kuin heidän
isänsä päättää heidät laillisiksi.

Keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet.
Itsenomaiset (personliga).

Wanhemmilla on se yleinen velvollisuus kasvattaa
lapsensa kunnollisiksi ihmisiksi ja kelvollisiksi jäseniksi
valtakunnassa eli voimiensa mukaan edistää heidän on-
neansa ja kuin tämä voipi olla onni ruumiin puolesta,
hengen puolesta ja heidän tilansa puolesta yleiseen, niin
heillä on eri velvollisuuksia näissä suhteissa. Waan kuin
eivät vanhemmat taida täyttää näitä velvollisuuksia il-
man niitä vastaavia oikeuksia, niin ovat nämä yhdessä
katsottavat. — Ensimainitussa suhteessa se on etenkin
vanhempain velvollisuus hankkia lapsille vaatteita ja
elantoa, sekä jos tulevat sairaiksi, voimien mukaan, lääki-
tystä ja lääkärin hoitoa. Lapsiltansa, sen sanoo jo luon-
nollinen tunne, voivat taas vanhemmat vaatia että he
heitä vanhoilla päivillänsä vaalivat. Toisessa suhteessa



tulee vanhempain 1) pitää huolta lapsien hengellisestä
onnesta. Tähän voipi lukea: a) että ovat velvolliset antaa
kastaa heidät oikeassa ajassa; Kirkko-laki 3:2. Mutta
tämä velvollisuus on toisessakin katsannossa suurim-
masta arvosta. Kuin lapsi kastetaan, piirtää nimittäin
pappi ilmoituksen siitä kirkkokirjaan ja sillä tapaa saa-
daan tietää kuka on syntynyt ja milloin se on tapahtunut,
joka monessa suhteessa on suuresta arvosta; b) kuin
ovat joutuneet täydellisempään ikään ripittää lapsensa;
c) ei estää heitä kirkossa käymästä; R. K. 3:3; d) ylei-
sesti kasvattaa heidät oikeassa evankelisessa opissa (P. K.
22:2), jollei heillä eri tapauksissa ole oikeus kasvattaa
heidät muussa uskonnossa; e) taivuttaa heitä sellaisiin
harjoituksiin ja toimiin, että heillä siitä voipi olla ela-
tuksensa. Näitä valitessa pitää heidän arvostella omaa
säätyänsä ja varallisuuttansa, sekä lapsien taipumusta ja
kuntoa. Mutta jos lapsella on oma varallisuutensa, niin
ei mikään estä, että sitä siihen käytetään. Että vanhem-
mat taitaisivat täyttää tätä ja muita velvollisuuksia, on
tarpeellista että lapset tottelevat ja kunnioittavat heitä
(N. K. 2:8), jonkatähden, jos lapset ovat tottelemattomia
tahi muutoin pahanjuonisia, vanhemmilla onkin oikeus
heitä rangaista, jos se vaan tehdään sillä lailla, että eivät
kärsi henkensä ja terveytensä puolesta; P. K. 6:5, 22:2 ja
Rikos K. 30:3. — Toinen seuraus vanhempain vastamai-
nitusta velvollisuudesta on sekin, että hekin puolestansa
voivat vaatia, että lapset heitä auttaisivat semmoisissa
töissä, joissa lapset voivat olla avulliset. Mitä taas siihen
tulee, josko vanhemmat taitavat pakoittaa lapsiansa va-
litsemaan vissiä virkaa: Semmoista valtaa heille tietysti
ei voi myönnyttää, jospa he voimallisesti voivatkin vai-
kuttaa sinnepäin, kuin se on vanhempain asia määrätä,
mitä lasten tulee oppia. Enemmällä syyllä voisi van-
hemmille myönnyttää se oikeus että saada estää lap-
siansa semmoista toimitusta valitsemasta, joka heille
olisi haitallinen. Wihdoin seuraa siitä että se on van-



hempain velvollisuus yleiseen tehdä lastensa tilan niin
onnelliseksi kuin mahdollista ja voimansa mukaan edis-
tää heidän onneansa; että se on heidän velvollisuutensa
olla heidän holhojina, ja tyttäriensä naittajina estää, että
eivät mene onnettomiin naimisiin, sekä myöskin säätää
kuka heidän kuolemansa jälkeen pitää oleman holhoo-
jina ja naittajina; N. K. 1:2; P. K. 20:1, 2 & 3. Wihdoin
on mainittava että niinkauvan kuin lapset ovat vanhem-
painsa luona, seuraa siitä että he kaikissa riita-asioissa
kuuluvat sen oikeuden alle kuin heidän isänsä (Oik. K.
10:1.) ja niinkuin vaimo seuraa miehensä säätyä ja arvoa,
niin seuraavat sitä lapsetkin.

Omaston suhteet.
Niinkauvan kuin lapset elävät vanhempiensa ty-

könä, on heidän välillänsä joku omaston yhteys, joka
näkyy siitä että kuin lapset salaan ottavat jotakin van-
hemmiltansa, niin se ei ole varkautta, vaan pesän ka-
valtaminen; R[ik.]K. 51. luku. Mutta lapsilla voipi
myöskin olla erinäinen omaisuus, jonka ovat saaneet
joko vanhemmiltansa tai muilta henkilöiltä esim. kum-
minlahjaa tahi semmoista, jonka perinnöllä tai testa-
mentilla ovat saaneet. Semmoisessa tapauksessa pitää
vanhempien holhojan edesvastauksella hoitaa omastoa ja
jos heidän täytyy luopua omasta omaisuudestansa ja
lasten omaisuus löytyy vanhempien luona, on se ulos-
otettava, eikä vanhempien velkain suorittamiseen käy-
tettävä; K. K. 17:2. Sitä vastaan on yleisesti lasten käy-
täntö-oikeus hyvin rajoitettu, jonkatähden se joka heiltä
luvattomasti ostaa, rangaistaan ikään kuin olisi ostanut
epäluulon alaiselta; K. K. 1:8 ja Rik. K. 49:1. Jos lapset
omalla ahkeruudella ovat jotakin ansainneet, niin heillä
on vapaampi käytäntö-oikeus sitten kuin ovat viisitoista
vuotta vanhaksi tulleet; P. K. 19:1. Paitsi sitä on heillä
perintö-oikeus vanhempain jälkeen, niinkuin vanhem-
millakin lastensa jälkeen. Tästä lasten perintö-oikeu-
desta ja vanhempain velvollisuudesta pitää huolta seu-



raa sekin että edellisten oikeus tehdä testamenttia on
enemmän rajoitettu kuin niiden, joilla ei ole lapsia;
P. K. 17:4, 5. ja 1762 vuoden asetus, joh"eivät lapset ole
tehneet semmoisen rikoksen, että vanhemmilla on lailli-
nen valta tehdä heidät perinnöttömiksi.1) Sitä vastoin
laki ei te'e mitään rajoitusta vanhempien oikeudessa hei-
dän elinaikanansa sopimuksella määrätä omastostansa,
jollei muuta syytä löydy minkätähden semmoinen oikeus
on heiltä kielletty.
Kuinka vanhempain oikeus aviolastensa yli taukoaa.

Kuin vanhempain valta perustuu heidän velvolli-
suuksiinsa, niin se tietysti taukoaa, kuin lapset ovat
joutuneet siihen ikään, voimaan ja ymmärrystietoon, että
itse voivat tulla toimeen, mutta kuin tähän kansallisessa
yhteiskunnassa vaaditaan enemmän kuin raa'assa tilassa,
niin voipi sanoa vanhempain oikeuden taukoa van: 1)
kuin pojat perustavat oman taloutensa tahi muutoin eroa-
vat vanhempiensa kodista; 2) kuin saavat jonkun viran:
3) kuin tyttäret menevät naimiseen, sentähden että silloin
joutuvat aviomiehensä edusmiehuuden alle. Tästä seu
raa että jos niinkuin välistä tapahtuu tyttäret miehillensä
jäävät vanhempiensa kotiin, niin varsinainen vanhempien
oikeus kuitenkin taukoaa; 4) jos vanhemmat joutuvat
semmoiseen tilaan, että eivät voi vaalia lapsiansa ja
pitää huolta heidän onnestansa, jos esimerkiksi tule-
vat mieli-puoliksi; 5) voivat vanhemmatkin kadottaa
oikeutensa hoitaa lapsiansa, kuin eivät ole siihen
soveliaat; N. K. 13:3; 15:1 & 2; P. K. 6:3.; 6) että
vanhempain oikeus taukoaa vanhempain tahi lasten
kuoleman kautta on tietty. Jos ajan määrää etsii mil-
loin vanhempain oikeus lastensa yli taukoaa, niin voipi
sanoa sen tapahtuvan kuin lapset tulevat täysi-ikäisiksi,
jolleivät vielä sen jälkeen pysyy vanhempainsa tykönä,

l) Se, jolla ei ole lapsia ja rintaperillisiä, saapi antaa
kaiken ansiomaan, sekä perityt ja ansaitut irtaimet kalut kelle
hyvänsä.



ja siis vapaatahtoisesti heidän valtansa alla. — On vielä-
kin muistutettava että kuin vanhempain valta oikeastaan
taukoaa, niin ei kuitenkaan siveydellinen yhteys heidän
ja lasten välillä sentähden taukoa, ja tämäkin voipi syn-
nyttää laillisia vaikutuksia, etenkin sen että kuin lapset
tekevät jonkun rikoksen vanhempiansa tahi vanhemmat
lapsia vastaan, niin rangaistus usein on kovempi kuin
jos rikos olisi tehty muuta ihmistä vastaan; Rik. K. 14:1,
2 & 3.

Oikeus-suhde vanhempien ja äpärälapsiensa välillä.
Kuin aviolapsi syntyy, tiedetään tavallisesti kuka sen

isä on. Toisellainen on asian-laita kuin lapsi ei ole syn-
tynyt avioliitossa, jolloin on toteen näytettävä kuka sen
isä on ja kuin siitä saadaan tieto, niin pitää isän puo-
lestansa antaa tarpeellinen elatus ja kasvatus, kunnes
voipi itseänsä elättää; P. K. 8:7 ja 17:4. Tämän velvolli-
suuden suhteen ei ole mitään vanhentumisen aikaa,
jonka tähden yksitoista kymmenen vuotinen lapsikin
voipi vaatia isältänsä elatusta, vaikkapa ei enään jo kulu-
neesta ajasta, mutta äidillä kyllä on oikeus vaatia siitä-
kin ajasta. Toinen kysymys on josko kaikkien pitää
antaa elatusta, kuin vertti-miehiä on ollut useampia kuin
yksi? Nähdäkseni tähän kysymykseen on kieltävällä ta-
valla vastattava, kuin ei voi näyttää toteen kuka oikeas-
taan on lapsen isä, sillä on muistettava Oik. K. 17:20.
Jos jompikumpi vanhemmista on niin köyhä, että ei voi
yksinänsä lasta elättää, niin pitää toisen se tehdä. Jos
kumpasetkin ovat siihen kykenemättömät, niin se on
vaivais varoista elätettävä. Jos nainen on naitu vaimo,
niin tietysti ei ole kyllä että joku mies hänen kanssansa
on tehnyt huorin, sillä aikaa kuin lapsi tuli sijitetyksi,
sillä vaimon aviomies voipi kuitenkin olla lapsen isä.
Wasta sitten kuin oikeusto on näyttänyt toteen että
verttimies on lapsen isä, saapi häneltä elatusta vaatia.
Elatuksen suuruutta laki ei määrää sen tarkemmin kuin
että lapsen pitää saada »tarpeellinen elatus»; P. K. 8:7.



Tästä voisi päättää että elatus on määrättävä sen mak-
sun suhteen joka sillä seudulla missä äiti elää, on tar-
peellinen talonpoikais-lapsen elättämiseen. Jos isä on-
kin korkeammasta säädystä, siitä ei seuraa että lapsi on
kasvatettava samaan säätyyn ja elatus sen mukaan mää-
rättävä. Laki määrää vissiä vuosia, joiden kuluessa ela-
tus on isän maksettava, mutta käytännössä on tavallista
että oikeusto määrää vissin ajan sitä varten ja tämä voipi
siitä syystä ollakin edullinen kuin sillä vältetään vasta-
syntyviä riitoja. Tavallisesti se on äiti, joka vaatii kas-
vatuspalkinnon ja sentähden se pidetäänkin velvollisuu-
tena häntä vastaan, mutta tästä väärästä ajatuksesta
voipi syntyä vääriä päätteitä. Oikeastaan on elatuksen
antaminen isän velvollisuus lastansa vastaan ja jos siis
äiti on tehnyt semmoisen sovinnon että kuin hän vaan
äidille maksaa jonkun vähäisen summan, niin hän on
vapaa suuremman maksun suorittamisesta, niin semmoi-
nen sovinto on mitätöin lasta kohtaan; Oik. K. 20:3. —
Sekin synnyttää väärän päätöksen, että kasvatus-raha on
pidettävä jonakuna velkana. Siitä voisi nimittäin luulla
että jos isällä on aviolapsiakin ja hänen kuollessa niin
vähän varoja löytyy, että se ei riitä kaikkien lapsien
elättämiseen, niin pitää äpärälapsilla olla etu-oikeus
aviolasten edellä, sillä ensinhän velka on maksettava en-
nenkuin perintö otetaan; P. K. 10:1. Oikeata on että
lapsi saapi laissa määrätyn osansa ja jos pesä on köyhä
niin on äpärä-lapsilla yhtä hyvä oikeus kuin aviolapsilla.
Jos taas isä jättää enemmän jälkeensä, niin on avio-
lapsilla parempi oikeus kuin äpärä-lapsilla. Eroitus äpärä-
ja aviolasten välillä on se että edelliset oikeastaan ovat
avioliiton ulkopuolella, että ne siis eivät nautitse niitä
avioliiton oikeuksia, kuin aviolapsille ovat tulevat esim.
perintö oikeutta vanhempain jälkeen ja heidän kautta
muiden perillisten jälkeen; P. K. 8:7. On siihenkin kysy-
mykseen vastattava kumpiko vanhemmista on äpärälapsia
läheisempi ja näyttää se kyllä luonnolliselta että äiti



heitä paremmin suosittelee kuin isä, joka usein heille on
tuntematoinkin. Waikka tässä asiassa on vaikeata sään-
töjä asetella. Mutta varmaa on että 1812 vuoden asetus
Huhtikuun 1. p. määrää että lapset ovat äidin uskon-
nossa kasvatettavat, mutta jos saavat valtiolta elatusta,
niin ovat opetettavat siinä uskonnossa, joka on yleinen.

Oikeus-suhde kasvatusvanhempien ja kasvatus-
lapsien välillä.

Se valta, joka on kasvatusvanhemmilla heidän
kasvatuslastensa yli on, on heille uskottu vanhempain
oikeus; Palveliain asetus v. 1865. Tammikuun 30 p. §
10 & 11. Ja on tämmöisillä vanhemmilla oikeus vaatia
kasvatus-lapsiltansa sama kuuliaisuus ja apu kuin oikeat
vanhemmat lapsiltansa, jota vastaan taas kasvatusvan-
hempani taas täytyy pitää huolta heille uskottuin lasten
kasvattamisesta.

Holhoj a-oikeudesta.
joka myöskin kuuluu vanhempain oikeuteen, kuin hol-
hoja on vanhempain siassa ja on täyttävä heidän velvol-
lisuudet, sekä tavallisimmasti kuuluu samaan sukuun,
kuin vanhemmatkin. Tämä oikeus syntyy seuraavista
syistä. Jos joku ihminen nuoruutensa, ymmärtämättö-
myytensä tahi muun syyn tähden ei taida hoitaa itseänsä
ja omaisuuttansa, ei voi tehdä laillisia sovinnoita, eikä
myöskään taida avuksensa valita jotakuta, joka tässä
suhteessa voisi olla hänen apumiehensä, niin laki tavalli-
sesti määrää että joku muu siihen sopiva häntä ja hänen
omaisuuttansa hoitaa ja toimittaa hänen asiansa. Edel-
lisellä sitten on nimi holhunalainen ja jälkimäisellä hol-
hoja; oikeus-suhde heidän välillänsä kutsutaan holhu-
toimeksi. Tästä määrityksestä voimme päättää: 1)
Waikka eivät lakihenkilötkään (juridisk person) luon-
nonsa mukaan voi hoitaa omat asiansa, niin niiden hoi-
tajia (föreståndare) ei kuitenkaan meidän lain mukaan,
voi pitää holhojina; K. K. 17:8. — 2) Jos joku, joka ei



taida toimittaa yhden tai useampaa asioistansa, itse va-
litsee ja nimittää toisen, joka pitää oleman hänen sias-
sansa, niin tämä ei ole muuta, kuin tavallinen asian-
ajaja ja hänen ja päämiehensä suhde on määrättävä
K. K. 18. luv. mukaan. Holhojan toimi visseissä suh-
teissa on pidettävä julkisena virkana ja se nimi sille
iinnetaankin Holhoja-asetuksessa v. 1669. Maaliskuun 17.
p. Siitä seuraakin että tätä virkaa ei voi antaa muille, ei
holhojan perillisille tahi jollekulle holhojan määrää-
mälle. Muissa suhteissa taas holhojan ja holhunalaisen
välillä syntyy suostunnollinen suhde, joka on sitä laatua,
kuin asiamiehen kanssa. Wihdoin on holhutoimi van-
nempain vallan täytteenä. Tavallisin tapaus milloin hoi
hojia määrätään on kuin vanhemmat kuolevat lapsis-
tansa ja muut silloin kutsutaan heidän velvollisuuksia
täyttämään ja lapsia kasvattamaan. Tavallisesti tehdään
eroitus holhutoimen eri lajien välillä. Romalainen laki
eroitti varsinaisen holhutoimen ja kaitsijatoimen välillä
(Tutela ja Cura). Mitä Ruotsin ja meidän lakiloihin tu-
lee, niin muinaisemmat asetukset tekevät tämän eroituk-
sen ja semmoisetkin asetukset, jotka ovat lakimme
kanssa samanaikuiset tekevät tämän eroituksen. Toinen
kysymys on sitten mikä eroitus oikeastaan on holhojan
ja kaitsijan välillä? Muinoin tehtiin se eroitus että hol-
hoja hoiti henkilöä ja kaitsija omaisuutta; vaan oikeani
pata lienee sanoa että holhojat hoitavat alaikäisiä, kait-
sijat semmoisia, jotka muusta syystä ovat joutuneet toi-
sen valvonnan alle. Mitä holhutoimen laajuuteen tulee,
niin se antaa syytä jakaa tämä toimi yleiseen (generalis)
ja erityiseen (specialis) aina sen mukaan kuin holhu-
toimi koskee holhunalaisen kaikki asiat tai muutamat
niistä. Oikeustoilla ja holhoja-lautakunnilla on yli-hol-
hojatoimi, vaikka lakimme siitä ei tiedä mitään.

Kuinka holhojatoimi Skandinaviassa syntyi.
Lainsäädäntö määräsi että alaikäiset eivät saisi omat

asiamiehensä, vaan heidän pitäisi totella edusmiehiänsä
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s. t. s. isäänsä tahi jos hän oli kuollut jotakin muuta.
Tämänkin laitoksen perustuksena oli suku-asetus. Suku-
laisten pitäisi auttaa ja puolustaa toisiansa, sekä vastata
toistensa rikoksista ja niistä rikoksista, jotka joku suvun
jäsenistä teki, niinkuin myöskin pitää huolta suvun vai-
vaisista ja sentähden myöskin auttaa holhunalaisia, olla
niiden holhojana. Muinaisten lakien mukaan oli nuoru-
kainen viisitoista vuotisena velvollinen puolustamaan
maatansa ja vastaamaan tekemyksistänsä rikos- ja si
viili-oikeudellisessä suhteessa. Kiinteisyyden myyminen
oli kovan tarkastuksen alla ja irtonaisuutta ja rahaa löy-
tyi hyvin vähän, niin että nuorukaisen nuorena täysi-
ikäiseksi määräämisessä ei ollut mitään vaaraa. 1669.
vuoden asetuksessa Maaliskuun 17. p. on tämä peri-aja-
tus tarkemmin määrätty kuin siinä sanotaan että kuin
joku on täyttänyt 15. vuotta, on hän täysi-ikäinen vas-
taamaan itsestänsä ja omaisuudestansa, jollei vanhem-
mat testamentissansa toisin ole määränneet ja nähdään
siis että viisitoista vuotta oli määrätty siviili-oikeudelli-
sessa suhteessakin. 1721 v. asetuksessa Lokakuun 21.
päivältä muutettiin täysi-ikäisyyden aika kahdeksikym-
meneksi yhdeksi vuodeksi kaikissa muissa suhteissa paitsi
rikoksellisessa, jossa viisitoista vuotta pysyi voimassa.
Nainen oli aina holhunalainen, suvun jäsenet olivat aina
velvolliset olemaan holhumiehinä.

Kuka holhumiehen holhottava on. P. K. 19.1uku.
Lakimme mainitsee seuraavat ihmiset, joiden pitää

olla holhottavina: 1) Miesten, jotka eivät vielä ole täyt-
täneet yksikolmatta vuotta (P. K. 19:1), kuitenkin sillä
tapaa, että mitä itse voivat ansaita, sen hallitkoot, viiden-
toista vuoden vanhaksi tultuansa. Tästä taidamme päät-
tää että heillä ei ole sama valta sen omaston yli, jonka
ovat saaneet lahjaksi tahi testamentilla, kuin sitä eivät
ole ansainneet omalla huolenpidolla. — 2) Ne naimatto-
mat naiset, jotka eivät ole kahdenkymmenen yhden tahi
kahdenkymmenen viiden vuoden ikäiset; P. K. 19:2 ja



Keis. asetus 1864 v. Lokakuun 31. p., jonka 1 § sanotaan
että mitä viiteentoista vuoteen joutunut nainen ansait-
see, sen itse hoitakoon, niinkuin kaikkea omaisuuttansa,
kuin on tullut kahdenkymmenen yhden vuotiseksi, jos
sen pyytää ja oikeudestolle ilmoittaa, mutta kaikessa
tapauksessa, kuin on joutunut kahdenkymmen [e] n viiden
vuoden ikään. Naituja naisia sitä vastaan, vaikka seiso-
vat miesten edusmiehyyden alla, meidän lain mukaan ei
voi pitää oikeastaan holhunalaisina. Woisi kyllä kysyä,
josko leskivaimo, joka ei ole täyttänyt 21. vuotta, on
täysi-ikäinen, mutta kuin P. K. 19:3. rajoituksetta sanoo
että leskivaimo olkoon omassa vallassaan ja hallitkoon
tavaransa, niin tottahan täysi-ikäinen on. — 3) Heikko-
mieliset; P. K. 19:4. Woisi kysyä, josko he silloin kuin
heillä on selkeät väli-ajat saavat hoitaa itseänsä, vaan
kuin ajattelee kuinka vähän semmoiseen tilaan voipi
luottaa ja kuinka heikkomielisyys voipi olla salattuna
ymmärryksen ulkomuodon alla, on kyllä vaarallista pi-
tää tämän peri-ajatuksen meillä voimassa olevana. —
4) Tuhlaajat; P. K. 19:4. Waikeata on kuitenkin määri-
tellä kuka tuhlaajana on pidettävä. Mutta voipi sanoa
että sillä on kaksi tunnusmerkkiä: a) että tuhlaaja käyt-
tää omaisuuttansa tarpeettomiin asioihin tahi semmois-
ten asiain tähden velkautuu; b) että on semmoinen epä-
suhteisuus hänen varainsa ja menoinsa välillä, että näit-
ten ennemmin tai myöhemmin täytyy kuluttaa edelliset,
jollei hänen ymmärtämätöntä hallintoa estetä. — 5) Ne,
jotka muiden syiden tähden ei voi tavaraansa hallita;
P. K. 19:4. Lakimme toisin ei ole sanonut mitkä nämä
syyt ovat, mutta kuin tämä laki on ottanut sääntönsä
holhutoimesta osaksi Romalaisesta, osaksi vanhoista sak-
salaisista laista ja tavoista, niin siitä voipi päättää että
laki tässä tarkoittaa ei vaan poissa olevia ja vangittuja
ihmisiä, mutta myöskin mykkiä, kuuroja, sokeita, her-
vottomia, kipeitä ja vanhentuneita. Tässä on katsottava
1749 v. asetus Kesäkuun 7 p. ja Kunink. Kuulutus v.
1774 Toukokuun 11 p.



Holhumiehestä.
Kuin holhutoimi oikeastaan ei ole muuta kuin van-

hempain vallan täyte, niin näyttää ikään kuin olisi holhu-
toimi liikanainen, kuin joku on tämän vallan alla, mutta
lakimme lukee vanhemmat holhumiehiin; P. K. 20:1, 2.
(Tutores legitimi avarassa merkityksessä). Jos taas hol-
hunalaisella ei ole vanhempia, tahi jos joku este löytyy,
minkätähden eivät he tahi jompikumpi heistä voi olla
lastensa holhumiehenä, niin tavallisesti holhunalaisen
lähimmäiset sukulaiset ovat ne, jotka ovat hänen holhu-
miehensä; ne ovatkin siis oikeat holhumiehet tahi tuto-
res legitimi ja tämä nimitys käytetäänkin sentähden ta-
vallisesti heistä, johon taas on syy että isä Romalaisen
lain mukaan ei ole holhumies. Mutta samaten kuin suku-
laisten perintö-oikeus häviää, kuin perittävä on tehnyt
oikean testamentin tahi perintö-suostunnon, niin niilläkin
henkilöillä, joille vanhemmat tahi jompikumpi heistä,
testamentin tahi suostunnon kautta on määrännyt hei-
dän lastensa holhumiehen (Tutores testamentarii ja
pactitii) on esitila laillisten holhumiesten edellä. Wälistä
tapahtuu että ei ketään löydy, joka lain, testamentin tahi
suostunnon mukaan pitää oleman holhumies tahi että
semmoisella on laillista syytä puolustukseksensa. Sem-
moisessa tapauksessa on kuitenkin oikeudestolta holhu
mies määrättävä. Siis ovat holhumiehet: 1) Tutores
naturales. Jos kumpasetkin vanhemmat elävät, niin on
isä lähimmäinen olemaan lastensa holhumies, eroituksetta
josko ovat avio tahi äpärälapsia (P. K. 20:1) ja jos hän
on mennyt toisiin naimisiin, niin se häntä ei estä ole-
masta heidän holhumiehenänsä, mutta jos isä on kuollut
tahi muutoin estetty holhumiehenä olemasta, niin on äiti
lähimmäinen ja voipi sekin äiti olla holhumiehenä, jolla
on äpärälapsi, sitten kuin hän on joutunut täysi-ikäiseksi.
Leski taas, joka on mennyt toiseen naimiseen, ei voi [olla]
lastensa holhoja, kuin itse on miehensä edusmiehuuden
alla. Epäilyksen alaista on josko leski, joka ei ole täyttä-



nyt 25 vuotta, voipi olla lastensa holhoja. Kuin katselee
että P. K. 20:8. on yleinen, niin se on voimassa miehistä
ja naisista. — 2) Tutores testamentarii ja pactitii, testa-
mentilliset holhumiehet ovat ne, jotka ovat vanhempain
määräämät. Se ei ole tarpeellista että tämä määräämi-
nen tapahtuu testamentissa, vaan on siinä kyllä että van-
hempain tahtoa tässä asiassa tunnetaan, vaikkapa kyllä
on totta että nimitys testamentillinen holhumies on saa-
nut nimityksensä siitä että alkuperäisesti asetusten käsi-
tyksen mukaan olisi testamentissa nimitettävä ja nimi
Tutores testamentarii löytyykin 1667 v. Kunink. asetuk-
sessa Huhtikuussa 23. p. Tietysti tämmöinen nimittä-
minen on mitätöin jolFei se ole tapahtunut terveellä ja
täydellä ymmärryksellä tahi perustuu johonkuhun olen-
naiseen erhetykseen tahi on tullut tehdyksi semmoiselta
ihmiseltä, jota siihen on pakoitettu, houkuteltu tahi vie-
telty. Samaten on selvä että semmoista käskyä voi pe-
räyttää, niinkuin testamenttiakin. Ei myöskään mikään
sitä estä ehdollisena olemasta tahi ajan määräyksestä
riippuvana. Senpätähden näkyvät vanhemmat voivan
määrätä holhumiehiä vielä syntymättömille lapsille. Jos
kumpasetkin vanhemmat eläävät, niin on tietysti isä eten-
kin oikeutettu tekemään semmoinen sääntö vaikkapa
sillä tapaa että ei saa estää äitiä holhutoimesta, jos hän
on kelvollinen sitä täyttämään; vaan jos isä kuolee eikä
ole ketään nimittänyt, niin äidillä on sama oikeus; P. K.
20:3. Mitä niihin henkilöihin tulee, joita sillä tapaa
saapi nimittää holhumiehiksi, niin on sama sääntö voi-
massa kuin yleisesti, niin että ne, jotka P. K. 20:8. mu-
kaan eivät saa olla holhumiehiä, niitä ei myöskään testa-
mentilla siihen voi määrätä, jollei este ole vaan väli-
aikainen, jossa tapauksessa sääntö määrätään tapahtu-
neen sillä ehdolla, että tämä este sitten taukoaa. Mutta
ei ainoastaan siitä tahi niistä henkilöistä, joiden pitää
tuleman holhumiehiksi, vaan monesta muustakin voipi
semmoisessa testamentissa olla määräyksiä, jotka ovat



kelvollisia, jolleivät sodi määrä-sääntöistä lakia vastaan.
Niinpä esimerkiksi käsky määrätä: a) kuinka holhutoimi
on jaettava useain holhumiesten välillä; b) voipi siinä
nimittää henkilöitä, joilta holhumiehen pitää ottaa neu-
voa; c) voipi sitä tapaakin, kuinka holhutoimea pitää
hoitaa tarkemmin määrätä esim. kuinka holhottava on
kasvatettava, kuinka usein tiliä pitää tehdä j . n. e.; d)
vihdoin voipi sitä aikaakin, jona joku henkilö on hol-
hottava, vanhemmilta pitkittää, jos siihen syytä luullaan
olevan; 1669 vuoden holhutoim,en asetus § 36 ja 1749 v.
asetus Kesäkuun 7 p. § 8. — Suostunnollinen holhutoimi
(Tutela pactitia). Sitä tosin ei suorastaan mainita lais-
samme, mutta kuin isä tai äiti yksinänsä voivat määrätä
holhumiehen, niin eihän sitten pitäisi olla mitään estettä
siitä keskinäisellä suostunnolla sopia. Mitä taas sen pysy-
väisyyteen tulee, niin on tietysti vanhemmilla oikeus ot-
taa lupauksensa takaisin, mutta sillä, joka holhojaksi on
ruvennut on noudattava; K. K. 18:7. — 3) Lakimääräiset
holhumiehet (Tutores legitimi). Jos holhunalaisella ei
ole vanhempia, eivätkä nämäkään ole määränneet ketään
holhumieheksi, niin ovat hänen sukulaisensa hänen lain-
määräämät eli oikeat holhumiehet; P. K. 20:4. Tämä on
heille samalla kertaa velvollisuus ja oikeus; viime mai-
nittu siinä suhteessa että holhutoimi on pidettävä kei-
nona, jonka kautta voivat valvoa vasta saatavaa perintö-
oikeuttansa. Tästä kaikesta voimme päättää: 1) että
kuin ainoastaan sukulaiset, mutta ei lankuudessa olevat,
ovat ne, joilla on perintö-oikeutta, niin ovatkin vaan
edelliset, eikä jälkimmäiset velvolliset ja oikeutetut holhu-
toimeen; 2) kuin äpärä-sukulaiset eivät ole oikeutetut
perintöön, niin eivät myöskään ole velvolliset olemaan
holhumiehinä; 3) samasta syystä on taas muita suku-
laisia, jotka toisista syistä eivät ole oikeutetut perintöä
ottamaan, eikä myöskään oikeutetut käymään holhu-
miehiksi. Esim. jos toinen puoliso tappaa toisen, niin
eivät tappajan sukulaiset saa olla lasten holhumiehet;



P. K. 6:3. Saman verran kuin sukulaiset ovat oikeutetut
perintöön, saman verran he ovat velvollisia olemaan
holhumiehinä, niin että lähimmäiset perilliset ovat ne,
joilla on oikeus kaukaisimpien edellä, josta kuitenkin on
poikkeuksia, kuin tietysti alaikäiset eivät saa käydä
holhumieheksi eikä ne jotka ovat holhottava [n] alla (des-
cendenter), jonkatähden holhumiesten oikeus on määrät-
tävä samassa järjestyksessä, kuin naittaja-oikeus; N. K.
1:3. Jos tarvitaan useampaa kuin yhtä holhumiestä, ja
yhtä monta ja yhtä likeistä sukulaista on isän ja äi[d]in
puolella, niin otettakoon yhtä monta kumpaseltakin puo-
lelta. Mutta jos ei siitä sovita, niin pitää oikeuden päät-
tää jonkun heistä holhumiehiksi. — 4) Määrätyt holhu-
miehet (Tutores dativi). Jollei semmoista miestä löydy,
jonka pitää oleman holhumies, tahi jos hän on laillisesti
estetty, niin määrää Oikeus, s. o. maalla Kihlakunnan-
oikeus, kaupungissa Raastupa ja Aatelisille Hovi-oikeus
holhumiehen, jolla sentähden onkin nimi määrätty holhu-
mies; P. K. 20:6; Oik. K. 8:2.-8. moni., 10:2, 4; 2:1.
Sama on myöskin voimassa jos se, jonka pitää oleman
holhumiehenä, ei järkiään voi ottaa holhutoimen toimit-
taaksensa tahi jos jo oleva holhumies siitä tulee estetyksi
jonakuna aikana, jossa tapauksessa asianomainen Oikeu-
desto määrää yhden tahi useampia holhumiehen väli-
ajaksi; P. K. 20:2. Esim. jos holhumies joutuu käräjä-
käyntiin holhottavansa kanssa, eikä tällä ole useampaa
holhumiestä, joista jompikumpi voipi toimittaa käräjä-
käynnin; jos se sukulainen, jonka lain mukaan tulee ole-
maan holhumiehenä, ei vielä ole tullut P. K. 20:8. mää-
rättyyn ikään. Se oikeudesto, joka näissä ja muissa ta-
pauksissa on kelvollinen, on tavallisesti holhottavan
koto-oikeus, joka taas, jos syy, minkätähden holhumies
on asetettava, on se että holhottava on kadottanut isänsä,
on sama kuin isänkin koto-oikeus; Oik. K. 10:1. Mutta
jos holhottavalla on omastoa muualla, niin voipi sekin
Oikeus, jonka piirissä tämä omasto on, määrätä holhu-



miehen; 1669 v. Holhoja-asetus Maaliskuun 17 p. Sitä
vastaan ei ole tarpeellista että holhoja asuu samassa pii-
rissä kuin Oikeus on, vaikka se kyllä on hyödyllistä, niin
että Oikeus paremmin voipi valvoa holhumiestä. Sem-
moinen valta on Oikeudella ja myöskin holhouskunnalla.
— Mitä taas sukulaisten toimeen tulee holhumiehinä,
niin siitä määrää P. K. 20:1, 2, 4.1) Kuin joku on holhu-
miehen alle pantava, niin siitä pitää sukulaisten ilmoit-
taa tuomarille ja pyytää että se henkilö pantaisiin holhu-
miehen alle ja ehdotella kuka on holhumieheksi asetet-
tava; 1749 v. Kesäkuun 7 p. 1730 v. Marraskuun 12 p.
ja Holhumiehen asetus v. 1669 §11 . Pitää Papinkin an-
taa luettelon kuolleista tuomarille (1793 v. Toukok. 31 p.)
ja tuomarin tulee määrätä holhojat.

Yliholhumiehistä.
Semmoiset yliholhumiehet ovat asianomaiset oikeu-

det ja holhouskunnat heidän rinnallansa; P. K. 20:6 ja
1864 v. asetus Lokakuun 31 p. Mainitun § mukaan on
Oikeuden siitä huolta pitäminen että holhottavilla on
holhumiehiä. Niin pitää sen myöskin valvoa, että ne,
jotka ovat holhumiehiksi nimitetyt, täyttävät velvollisuu-
tensa ja tässä toimessa se on kuin holhous-kunta on sen
rinnalla. Oikeusten tulee myöskin pitää eri holhutoimien
pöytäkirjat. 1864 v. asetuksesta panemme muistoon:
Oikeudelle avulliseksi holhouksista huolta pitämään on
kunnallishallitus, missä semmoinen, tahi muutoin hol-
houskunta, johon kuuluu kaksi tahi useampiakin uskot-
tuja miehiä. Tällä holhouskunnalla pitää papin anta-
man luettelo seurakunnan kuolleista hengistä, jotka ovat
jättäneet jälkeensä ala-ikäisiä lapsia, ynnä tiedon lasten
nimestä ja syntymävuodesta. Sitten pitää holhouskun-
nan P. K. 20 luvun mukaan Oikeudessa ehdotella hol-
hoja ja ehdotettu sinne kutsuttaa. Kuin holhunalainen
muuttaa toiseen paikkaan, pitää holhouskunnan siitä il-

*) M. K. 4:8 ja 1864 v. holhoja-asetus 19 p. Joulukuuta
5 & 8 6.



moittaa Oikeudelle, niin että huolenpito holhutoimesta
sitten annettaisiin toiselle Oikeudelle. Raastuvan kau-
pungissa ja Kihlakunnan oikeuden maalla tulee pitää
luettelo holhouksista ja kuin holhottava muuttaa toiseen
paikkakuntaan, on ilmoitus siitä sinne tehtävä. Tämä
luettelo pitää Oikeuden kunkin puolen vuoden lopussa
antaa kunnallishallitukselle tahi holhouskunnalle ja eri-
näisessä kappaleessa lähettää se Hovioikeuteen sen tuo-
miokirjan kanssa, joka holhouksista sinnen lähetetään.
Jos holhoja tahtoo holhonalaisen hyödyksi myödä sen
maata ja kiinteätä omaisuutta, hakekoon hän siihen lu-
van Oikeudelta, joka tästä kuulustelkoon likimäisiä suku-
laisia, jotka maassa ovat. Kun sukulaisia ei ole tahi
heidän etunsa on vastoin holhonalaisen etua, vaaditta-
koon kunnallishallituksen holhouskunnan lausunto
asiasta. Holhon alaisen hengen kiinteän omaisuuden
panttauksesta tahi kiinnityksestä, taikka sen vaihdosta
muuta kiinteätä omaisuutta vastaan, olkoon sama laki.
Muissa holhonalaisen asioissa päättäköön holhoja omalla
edesvastauksella. Holhojan pitää joka vuodelta päättä-
män luvunlasku holhonalaisen omaisuuden hoidosta ja
siitä antaa tilinteko holhonalaisen likimmäisille sukulai-
sille todistusta vastaan, joka on holhouskunnalle näy-
tettävä. Jos ei sukulaisia ole, niin tilinteko on holhous-
kunnalle näytettävä. Ja jos holhoja tiliä ei anna, niin on
hän siihen pakoitettava. Jos on syytä muistutukseen
tiliä vastaan, nostakoot sukulaiset tahi kunnallishallituk-
sen valitsemat uskotut miehet tahi holhouskunta, ennen
yön ja vuoden kuluttua siitä, kuin ovat tilin vastaan ot-
taneet, moittien siitä Oikeuden edessä. Tämmöinen
moittimisen oikeus tahi oikeus tehdä kanne Oikeuden
edessä on holhonalaisellakin täysi-ikäiseksi tultuansa,
vaan jo sitä ennenkin hän saapi moittia siihen ikään
tultuansa että voipi havaita että holhoja ei hyvin hoida
hänen omaisuuttansa ja itse ajaa asiansa. Oikeuden lu-
valla saavat holhojat, jos heitä on useampia, jakaa holhu-



toimen keskenänsä ja kukin tehköön osaltansa tilin.
Holhouksen ollen heillä jakamatonna vastatkoon kukin
yhtä suurelta osalta koko hoidosta, mutta elköön toinen
kärsikö toisen huolimattomuudesta ja viasta, jota hän ei
estää voinut. Jos holhoja luopuu omaisuudestaan velko-
jainsa tyydyttämiseksi on toinen holhoja määrättävä ja
edellisen pitää tehdä tili ja jollei hän sen ole tehnyt, niin
se on annettava siltä, joka hoitoonsa ottaa hänen pe-
sänsä. Walvokoon hän myöskin holhonalaisen omai-
suutta ja oikeutta, siksi kuin toinen holhoja asetetaan.
Kuin holhoja on kuollut on siitä ilmoitus tehtävä kun-
nallishallitukselle tahi holhouskunnalle taikka sille Oi-
keudelle, jonka vaarinpidossa holhous on ja siksi kuin
toinen holhoja määrätään, pitää holhojan perillisten val-
voa holhonalaisen omaisuus ja kuolleen holhouksesta
tehdä tili ja antaa holhunalaisen omaisuus ulos. Jos ei
täysivaltainen vuoden sisällä siitä ajasta, kuin tämä saa-
tava on hyveksityn eli mioittimattoman tilin tahi laillisen
voiman voittaneen tuomion kautta tullut vahvistetuksi,
olkoon hän kadottanut sen etu-oikeuden, joka semmoi-
sella saamisella K. K. 17. luvun 8. § mukaan on. Jos
täysivaltainen antaa kolme vuotta kulua, saamatta hol-
hojalta tiliä tahi Oikeudessa hakematta hänen velvoitta-
mistansa sitä antamaan, olkoon etuoikeus myösken me-
netetty. Sama laki olkoon, jos holhoukseen tulija tahi
edusmies menettää määrä-ajan näissä tapauksissa. —
Hovioikeuden tulee pitää sama vaari huolenpitoonsa
kuuluvista holhouksista kuin mikä tässä edellä on muusta
Oikeudesta tahi Kihlakunnan tuomarista säädetty ja kuin
holhoja määrätään, niin antakoon siitä tiedon Raastuvan-
oikeudelle tahi paikkakunnan tuomarille, missä holhoja
asuu, tahi jos hän pitää asuntoa toisen hovioikeuden
alla, tälle hovi-oikeudelle, joka taas antaa tiedon ala-
tuomarille. — Tämän 1866 vuoden alusta tämä asetus on
voimassa ja muut asetukset pysyvät edeskinpäin missä
eivät ole muutetut.



Holhutoimen alusta.
Holhutoimeen menemisen esteistä.

Jos joku holhutoimi on syntyvä, niin pitää sen, joka
holhojaksi on tuleva, oleman siihen kelvollinen; eikä mai-
nita mitään laillista estettä, joka olisi hänelle puolustuk-
seksi, olla siihen menemättä. Nämä esteet ovat joko
määrä-sääntöiset, joka yleisesti estävät jonkun holhojana
olemasta, joko suhteelliset, jotka estävät hänen olemasta
holhojana kysymyksenä olevalle henkilölle. Ne esteet
taas, jotka ovat sitä laatua, että niitä kyllä voipi mainita
syynä minkätähden joku ihminen ei ole velvollinen käy-
mään holhojaksi, mutta joita, jos hän itse tahtoo käydä
holhojaksi, ei voi mainita häntä vastaan, löytyvät P. K.
21. nimityksellä: »Holhutoimen laillisista esteistä» (Ex-
cusationes voluntariae). Kumpasetkin nämä este-lajit,
jotka taas voivat olla semmoisia, jotka kaikeksi aikaa
estävät ihmisen holhutoimesta (excusationes perpetuae)
tahi väli-aikaiset esteet (excusationes temporales).

Holhumiehen poljento.
Seuraavat ovat ne polkeet, jotka laissamme maini-

taan: 1) Jos se, jonka pitää oleman holhumies on »ty-
perä mielinen», jolla tässä ymmärretään ei ainoastaan
sitä, joka on mielipuoli, vaan niin kuin sanat ovat, joka
on niin typerämielinen, että hän ei tiedä sen verran, että
voisi hoitaa kysymyksessä olevaa holhutointa. Jos esi-
merkiksi holhutoimi vaatii paljon kirjoittamista ja luvun
laskua tahi tietoa kaupan pidossa, niin on selvä että se,
joka ei taida lukea tahi kirjoittaa, on tässä suhteessa
typerä mielinen, jos hän muutoin olisi vaikka kuinka
ymmärtäväinen. On siis selvä että tämä este on ainoas-
taan suhteellinen ja että se henkilö, joka tästä syystä on
estetty toimittaa holhutointa, ei sentähden välttämättö-
mästi ole estetty muuta holhutointa toimittamasta. Että
taas se, joka suorastaan on mielipuoli, ei voi olla hol-
ho ja on selittämättäkin selvä. — 2) Jos hän on velkai-
nen, niin kuin tätä sanaa tarkemmin selitetään K.K. 16:1:



»niin köyhtynyt että ei voi kaikkea velkaansa maksaa»;
— 3) Jos hän on tuhlaaja, kuin semmoisen P. K. 19:4.
mukaan itse pitää olla holhojan alla. Tästä voipi siis
yleisesti päättää että kukin, joka itse on tahi pitää ole-
man holhojan alla, se ei mahda olla toisen holhoja. —
4) Jos hän on lasten, se on holhottavan riitaveli eli niin-
kuin tätä sanaa selitetään 1669. v. Holhoja säännössä, se
»joka heidän kanssansa on todellisessa riidassa eli aikaa
myöten siihen voipi joutua», josta näkyy seuraavan että
sen, joka on alaikäisen velkoja tahi velallinen, ei pidä
tuleman hänen holhojaksensa. Tätä sanotaan holhoja-
säännössäkin 1669 ja on yhtäpitävä Romalaisen lainkin
kanssa, joka on meidän holhojasääntöjen perustus. Mutta
toiselta puolelta on taaskin muistettava että lakimme
siitä ei mainitse mitään, jonka tähden taas voipi epäillä
josko se, joka on holhunalaiselle velkaa tahi jolla on hä-
neltä saamista, ei saisi olla holhunalaisen holhoja. Nähtä-
västi tämä on päätettävä sen mukaan, jos velka on suuri
tahi pieni ja mimmoinen se mies on, joka holhojaksi
aivotaan, jota tuomari tutkikoon. Mutta se on selvä että
ei hänen julkinen vihamiehensä saa olla holhumiehenä.
— 5) Jos hän ei ole täyttänyt viisikolmatta vuotta, joka
sääntö myöskin on Romalaisesta laista. — 6) Joka on
niin vanha, että hän ei voi holhutointa täyttää. Wai-
keampi on määrätä kuinka vanha hänen pitää oleman,
että ei saisi olla holhojana. P. K. 21. näkyy että hänen
pitää oleman ainakin kuudenkymmenen vuoden ikäinen,
mutta ikää ei oikeastaan tällä tapaa voi määrätä esteeksi,
vaan se ikä vasta on esteellinen kuin ruumiin ja hengen
voimat ovat niin tylsät, että hän ei voi toimittaa omat
asiansa, sillä — 7) sekin on este kuin hän on niin kyke-
nemätöin, että hän ei voi olla holhojana, s. on kuin hän
on niin heikko henkensä ja ruumiinsa puolesta että hän
ei voi omat asiansa, josta seuraa että hän vielä vähem-
män voipi toimittaa muiden asioita. — 8) Jos hän on
niin köyhä että ei voi holhutointa toimittaa. Waikeampi



on määrätä milloin joku henkilö on niin köyhä. Tämän
kysymyksen vastaaminen on eteenkin sen peri-ajatuksen
vallassa, johon tämä sääntö nojaa ja tämä näkyy mei-
dän lain mukaan olevan se omaisuus että alaikäisellä
siinä on riittävä takaus niille tappioille, jotka hän omai-
suutensa suhteen voipi kärsiä, jos holhoja sen hajoittaa
K. K. 17:8. Sentähden oli holhoja-asetuksessa v. 1669 se
sääntö että holhojan omaisuus piti oleman »suurempi,
tahi vähimmäksensä niin suuri, kuin alaikäisen». — 9)
Jos hän on ulkomaan mies, jota 1669 v. Holhoja-asetuk-
sessa tarkemmin selitetään sillä lailla että hän ei ole
täällä asuva (tilallinen) eikä hänellä täällä ole kansalais-
oikeutta. Siitä seuraa myöskin että jos ulkomaalla asuva
alaikäinen holhoja siellä on tullut määrätyksi, niin hä-
nellä ei kuitenkaan ole oikeutta vallita alaikäisen täällä
olevaa omaisuutta. — 10) Jos hän on vierasuskolainen.
Woisi kuitenkin kysyä josko sillä että holhoja ei saa
olla vieras-uskoinen, tarkoitetaan että hän ei saa olla
toisesta uskosta kuin Lutherilaisesta, tai muusta kuin
alaikäinen? Kuin muistetaan tätä lain perustusta että
P. K. 22:2 mukaan holhoja on kasvatettava oikeassa
Evankeellisessa opissa ja että hän luultavasti ei tahdo
eikä taida tehdä sitä, kuin hän ei itse tunnusta tätä oppia,
niin lienee tähän kysymykseen sillä tapaa vastattava,
että sääntönä on pidettävä (regulariter) että holhojan
pitää oleman saman uskoinen kuin evankeellinen, mutta
jos poikkeemalla alaikäistä saapi kasvattaa muussa
opissa, niin ei mikään näy voivan estää, että hän on
tämän uskoinen. — 11) Jos hänellä on kruunun taikka
muita sellaisia varoja käsissä, K. K. 17:8. Tätä on sen
puolesta säädetty, että jos ei holhojan omaisuus riitä,
niin voivat kruunun j . n. e. ja alaikäisen edut riitautua ja
yksi heistä tulla kärsimään, jota lainsäätäjä on tahtonut
estää. Tätä ennen oli nainenkin kielletty olemasta hol-
hojana, mutta nyt kuin hänkin joutuu täysi-ikäiseksi,
niin tietysti ei pitäisi voida kieltää naista holhojana ole-



masta, etenkin kuin tätä ennenkin on tapahtunut että
oikeudet ovat talonpoikaisesta kansasta määränneet
vaimoihmisiä olla miehensä holhojina, johon P. K. 19:3
ehkä lienee antanut syytä ja N. K. 11:6. — Se on tietty
että eivät kunniattomat ja pahamaineiset miehet saa olla
holhojina. 1669 v. Holhojasääntö sanoo että holhojien
pitää oleman rehellisiä ja luotettavia miehiä ja nykyisessä
laissamme sanotaan että heidän pitää oleman luotettavia
miehiä; P. K. 20:6, 7. — Wihdoin on tietty että se kuin
jo ennen kelvottomuuden tähden on joutunut pois holhu-
toimestaan, ei ole uudestaan holhojaksi määrättävä toi-
selle. Sekin on selvä että sitä, joka on tappanut isän, ei
saa määrätä hänen lapsiensa holhojaksi; P. K. 6:3.

Holhutoimen laillisista esteistä.
Ne lailliset esteet, jotka vapauttavat holhutoimesta

ovat P. K. 21:1. mukaan seuraavat: 1) Jos se, jonka
pitäisi oleman holhumies, oleskelee ulkomaalla. Syy sii-
hen on että lainsäätäjä ei ole pitänyt sen tarkoituksen
mukaisena panna sen niskoille holhutointa, jota lähem-
min asuva suuremmalla edulla voipi hallita. 1669 v.
holhojasääntö sanoo ainoastaan sen olevan laillisen es-
teen, kuin se, jonka pitäisi oleman holhoja, »kruunun
palveluksessa käytetään ulkomaalla», mutta tätä nykyi-
sessä laissamme on vielä laajennettu. — 2) Jos hän »niin
kaukana maassa asuu, että hän ei lapsia» se on holhun-
alaista »tahi heidän tavaraansa oikein hoitaa voi». Wai-
keampi on määrätä, milloin hän niin kaukana asuu.
1669 v. holhojasääntö määrää että »on parahinta, jos
niin voipi tapahtua, että holhojalla on taloutensa» sa-
massa laamannikunnassa tahi kaupungissa, jossa ala-
ikäinen asuu ja pitää tavaransa, että hän sitä tarkemmin
voipi valvoa kaikkia, mikä tarpeellista on».1) Mutta
sittenkin lienee epäilyksen alaista, josko nykyisen la-
kimme mukaan ainoastaan sitä asiaa, että se kuin mää-

*) Tähän on verrattava 1864 v. holhojasääntö § 2, 3 ja 12.



rätään holhojaksi, on asuva toisen oikeuden piirikun-
nassa, voipi pitää laillisena esteenä. Näkyy siis olevan
tuomarin tutkinnon vallassa, joka eri tapauksessa mää-
rätä, jos holhojaksi valittu asuu niin kaukana. — 3) Jos
hänellä on niin työläs virka. Mitkä virat semmoisina
ovat pidettävät, sitä lakimme ei sano, emmekä tällä ker-
taa tahdo käydä tutkimaan, mitkä virat ne ovat, jotka
muiden lakien mukaan ehkä semmoisina voisi pitää. —
4) Jos hän niin kivuloinen on, jota 1669 vuoden holhoja-
sääntö vielä tarkemmin selittää sillä lailla että se on niin
kivuloinen, joka suuremman osan elämästänsä on sairau-
delta vaivattu. — 5) Jos hän on kuudenkymmenen vuo-
den ikäinen, s. o. niinkuin sitä 1669 v. holhoja säännössä
selitetään, jos hän jo on täyttänyt kuusikymmentä vuotta.
— 6) Jos hänellä on monta omaa lasta, taikka monta
pesäkuntaa hoidettavana. Tämä sääntö on melkein epä-
vakainen, mutta täytyy muistaa että se on otettu Roma-
laisesta laista ja että sitä siis voipi selittää vertaamalla
sen kanssa. Romalaisen lain mukaan sanottiin sillä ole-
van monta lasta, jolla niitä oli viisi. Tästä voinee päät-
tää että ei meilläkään niitä saa olla vähemmän että siitä
syntyisi holhutoimen laillinen este. Kuin Romalaisessa
laissa sanotaan liberi ja sillä ymmärrettiin lapsenlapsia-
kin, niin voinee siitä päättää että sanalla »monta lasta»
P.K. 21:1. ymmärretään lapsenlapsiakin, jos heitä kasva-
tetaan isänisän tai äidinisän kodissa. Että ainoastaan
aviolapsia tässä katsannossa voipi mainita, näkyy seu-
raavan siitä, että äpärälapset eivät kuulu perheeseen eikä
tavallisesti ole vanhempiensa kodissa. Myöskin voipi
päättää että ainoastaan ne lapset, jotka ovat alaikäisiä,
eikä ne, jotka jo ovat vanhempien kodista eroitetut, ovat
tässä suhteessa mainittavat. Että lapsien pitää silloin
oleman elossa, kuin estettä tuodaan esiin, on tietty. Tätä
meidän laissa sana »on» osoittaa; P.K. 21:1. »Monta pesä-
kuntaa» sanotaan sillä olevan, joka on ollut naituna
useammin kuin kerran ja jolla on lapsia elossa kum-



mastakin avioliitosta. — 7) Jos hänellä jo ennen kaksi
holhutointa on taikka yksi, joka ei toista siedä. Tämä-
kin määräys on Romalaisesta laista, jospa vähällä muu-
toksellakin. Romalainen laki vaatii nimittäin kolme
holhutointa, jota vastaan meidän lain mukaan kahdessa
on kyllä. Mutta siinä lakimme on yhtäpitävä Romalai-
sen lain kanssa että ei holhottavien luku, mutta omai-
suuden suuruus, ja josko niitä on useampaa kuin yksi,
määrää tämän asian. Josko ainoastaan yksi holhutoimi
on laillinen este riippuu siitä, jos tämä yksi saattaa hol-
hojalle niin paljon vaivaa, että se on pidettävä kahden
tavallisen vertaisena; tässä tapauksessa se on lain tar-
koitus että tämä on semmoinen, »joka ei toista siedä».
Sitäkin voipi kysyä, joll'ei useammat semmoiset esteet,
jotka yksinänsä ei ole tykkänään täydelliset, yhteen luet-
tuina ei ole pidettävät laillisena esteenä, esim. jos joku
on 59 vuotta, hänellä on 4 lasta ja yksi holhutoimi. Oi-
kealta näkyy että tällä tapaa ei mikään laillinen este
synny. Wihdoin on tietty että mainitut esteet eivät ole
voimassa, jos se, jonka holhojana pitää oleman, jo suo-
rastaan tai äänettömyydellä on luopunut oikeudestaan
niitä mainita. Niinpä on asianlaita ei ainoastaan jos
joku sovinnolla holhottavan isän kanssa on luvannut olla
hänen lapsensa holhoja, vaan myöskin, jos joku, joka
voipi mainita semmoisen esteen, sittenkin ottaa holhu-
toimen toimittaaksensa. Enemmän epäilyksen alaista
näkyy olevan, tarvitsevatko semmoiset ihmiset, jotka tes-
tamentin kautta ovat holhojiksi määrätyt mainitakkaan
semmoisen esteen, päästäksensä holhutoimesta vapaaksi.
1669 vuoden holhojasääntö näkyy päättävän, että sem-
moiset ihmiset, niin hyvin kuin holhunalaisen »lähim-
mäiset sukulaiset» ovat velvolliset ottamaan holhutoimen,
jolleivät taida ilmoittaa jotakin laillista estettä ja niin
olikin Romalaisen lain mukaan. Toiselta puolen näkyy
taas olevan asian luonnossa että niinkuin ei ketään voi
pakoittaa testamenttia vastaanottamaan, niin häntä ei



myöskään voi saada pakoittaa testamentillistä holhu-
tointa vastaan ottamaan. Niin se onkin uusimpien Eu-
ropan lakien mukaan. Mutta olkoonpa kuinka hyvänsä,
selvältä näkyy kuitenkin että jos se, joka testamentissaan
on nimittänyt jonkun lastensa holhojaksi samalla kertaa
on testamentissa antanut hänelle jotakin, jota voipi pitää
korvauksena siitä että hän ottaa holhutoimen vaivak-
sensa, niin jos hän on vastaanottanut perinnön, niin hä-
nen pitää tietysti vastaanottaa holhutoimenkin.

Holhojan määrääminen.
Erilaisia ajatuksia on ollut siitä tarvitsevatko kaikki

holhutoimet Oikeustoin määräämisen tahi ei. Tengvall
en siitä ajatuksesta että varsinaista määräämistä holhu-
miehelle ei aina tarvita. Tämä onkin yhtäpitävää P. K.
20:1—4. kanssa. P. K. 20:1, 2. eivät mainitsee niin sanaa
siitä että isän tai äidin, kuin ovat lapsiensa holhojat, sii-
hen pitää saada Oikeudeston määrääminen. Testamentil-
lis [is] tä holhumiehistä sanotaankin P. K. 20:3. että isä ja
äiti heidät määräävät, vaikka sitten lisätään että heidän
siitä pitää ottaa tuomarin todistus. P.K. 20:4. mainitaan
taas että lailliset holhumiehet vaan huolivat ilmoittaa sen
tuomarille, että holhutoimeen ruvenneet ovat. Samaa
näkyy Romalainen lakikin vahvistavan, kuin tämän lain
mukaan ne, jotka lain tahi testamentin määräyksestä
pitää oleman holhumiehiä, suorastaan sillä perustuksella
ovat holhumiehiä. Bring taas luulee »että kukin holhoja
on oikeustolta vahvistettava. Oikeinta lienee että holhu-
tointa tosin voipi vastaanottaa, vaikka ei Oikeus ketään
ole määrännyt, kuin holhunalainen muutoin voisi kärsiä
vahinkoa viivytyksestä, mutta että kaikki holhumiehet
kuitenkin ovat Oikeudestolta vahvistettavat ja asetetavat.
Ennen kuin holhumiehellä on Oikeuston valtakirja on
kolmannelle miehelle kyllä epäilyttävä hänen kanssansa
käydä minkäänlaisiin asioihin, kuin on hyvinkin mah-
dollista että se, joka sanoo olevansa holhumies todella ei
olekkaan lain mukaan. Paitsi sitä on oikein että kuin Oi-



keuden yliholhojana pitää valvoa holhumiestä, sen myös-
kin tulee tutkia onko hänellä siihen tarpeelliset omaisuu-
det ja jos useat ovat siihen velvolliset ja oikeutetut, sopi-
vin siihen valittaisiin. Holhumiehen määrääminen ta-
pahtuu seuraavalla tavalla: Jos joku täysi-ikäiseksi jou-
tunut itse ymmärtää tarvitsevansa holhumiehen, niin ei
mikään estä häntä itsellensä holhumiestä pyytämästä,
mutta muutoin se on vanhempain, lähimmäisten suku-
laisten tahi holhukunnan velvollisuus asianomaiselta Oi-
keudestolta vaatia että holhumies määrättäisiin ja silloin
myös mainita kutka siihen olisivat sopivat. Uudessa
holhojasäännössä mainituissa tapauksissa se myöskin on
Oikeuden velvollisuus toiselle Oikeudelle ilmoittaa kuka
holhojaa tarvitsee. Oikeuden tulee myöskin tutkia tar-
vitseeko joku holhojan, onko holhojaksi esitetty se mies
että hän siihen kelpaa, ovatko ne esteet, jotka esiin tuo-
daan, riittävät. Eikä tähän tarvita varsinaista haastoa,
eikä myöskään että holhoja tai holhottava olisi saapu-
villa. Sen jälkeen valmistaa Oikeus päätöksensä asiassa,
jonka Oikeus saapi holhouspöytäkirjan otteessa, jossa
taas tavallisesti mainitaan mitä omaisuutta hänen tulee
hoitaa ja muut velvollisuutensa yleisesti. Jos holhotta-
vaksi määrätty ennen lain mukaan oli täysi-ikäinen, niin
pitää määrätystä holhutoimesta julistaa sanomissa; 1774
v. asetus Toukokuun 11 päivänä. Jos se, joka semmoi-
seen Oikeuden päätökseen ei tyydy, niin valittakoon siitä
Hovi-oikeudessa sen ajan sisällä kuin Oik. K. 16:1. sano-
taan, vaikka tyytymättömyyttä ei huoli ilmoittaa niin ly-
hyessä ajassa kuin siinä sanotaan (1749 v. Asetus Kesä-
kuun 7. p.) ja hovioikeuden päätöksen yli taas valitetaan
Senaatissa. Jollei se, joka holhojaksi on määrätty, sit-
tenkään tahdo holhumieheksi käydä, niin tämä ei estä
että häntä kuitenkin pidetään holhojana ja hän saapi
vastata kaikesta vahingosta, jonka holhunalainen voipi
kärsiä; P. K. 20:5.



Holhutoimen hallinnosta.
Holhutoimen kautta syntyy holhojan ja holhottavan

välillä sitoavainen suhde, joka on samantapainen kuin
se, joka syntyy valtasuostunnosta. Holhojan siitä synty-
vät velvollisuudet koskevat joko holhottavaa itseänsä tahi
hänen oikeusasioitansa tahi hänen riitoja ja näiden vel-
vollisuuksien täyttämisessä se on, kuin holhutoimen hal-
linto on. Se tapa, kuinka tämän hallinnan pitää tapah-
tuman, on yleisesti laissa määrätty ja sen sääntönä on
että holhojan holhottavansa asioissa pitää näyttää sama
tarkkuus, tunnollisuus ja rehellisyys kuin omissa asiois-
saan; P. K. 22:1. Mutta näitä yleisiä holhous-sääntöjä
voivat vanhempain testamentti, tahi ystävällinen suos-
tunto muutoin muodostella, sen verran kuin laki sen
sallii, niin että entis-ehto voittaa lain. Näkyy kuitenkin
olevan tarpeellista että Oikeus tutkii ja vahvistaa nämät
määräykset ja ne ovat ainoastaan silloin kelvollisiksi sa-
nottavat kuin todella ovat holhunalaisen hyödyksi. Kuin
holhumiehiä on monta, niin voipi heidän hallintonsa olla
yhteinen (P. K. 23:5) tahi myöskin jakaa sen keske-
nänsä. Semmoinen jako voipi tosin tapahtua testamen-
tin tahi välipuheen kautta joko vanhempain ja holhojan
välillä tahi holhojien välillä keskenänsä, mutta sen kel-
vollisuuteen vaaditaan aina Oikeuden suostumus; P. K.
23:5 ja 1864 vuoden holhojasääntö Lokakuun 31 p. § 8.
Ja kuin holhojatoimi on jaettu, niin vastaa vaan kukin
omasta osastaan, siitä osasta nimittäin, jota hänelle on
uskottu, eikä yhteisessäkään holhutoimessa holhojalla ole
keskinäinen edesvastaus; 1864 asetus § 8. Jos taas hol-
hoja kuolee, niin on noudettava mitä 1864 v. asetuksen
10 § lausuu.

Holhojan velvollisuudet.
I. Holhottavaa itseänsä kohden.

Holhumiehen velvollisuudet itse holhottavaa kohden
ovat etenkin seuraavat: 1) Jos hän on sen ikäinen että
hän on kasvatettava, niin tulee holhumiehen ensin pitää



huolta siitä että hän kasvatetaan oikeassa »evankelisessa
opissa», jollei tapaus ole semmoinen että hän on kasva-
tettava muussa opissa. Waan jospa hän muussa opissa
olisikin kasvatettava, niin hän on kuitenkin neuvottava
»Jumalan pelvossa, hyvissä tavoissa ja kunniassa», se on
häntä pitää koetella saada kunnolliseksi kansalaiseksi ja
harjoittaa johonkuhun rehelliseen elanto-keinoon. Jos
holhoja sitä vastaan opettaa holhottavansa varastamaan,
niin hän rangaistaan Rik. K. 41:2. Niitä »harjoituksia»
ja »toimia» valitessa, joihin alaikäinen on pidettävä, pi-
tää hänen etenkin tarkastella alaikäisen säätyä, joka ta-
vallisesti on sama kuin isän, jos hän on aviolapsi, muu-
toin yhtäläinen kuin äidin; samaten myöskin hänen ti-
laansa se on hänen omaisuuttansa sekä myöskin hänen
luontoansa, se on mihin hänellä on halua ja taipumusta.
Mutta sittenkuin kerran on päätetty missä harjoituksissa
hän on kasvatettava, pitää holhojan katsoa että hän niissä
pysyy, eikä horju yhdessä toiseen niin että tekee alun
yhdellä, jättää sen, alottaa toisen harjoituksen ja luopuu
taas siitä, vaan pitää hänen kaikella totuudella pysyä
siinä, minkä alottanut on siksi kuin siinä niin on har-
jantunut että voipi ansaita leipänsä. Jos alaikäisen isä
tahi äiti testamentissaan on määrännyt, kuinka heidän
lapsensa on kasvatettava, niin siitä vaari on pidettävä.
Jos alaikäisen äiti elää, niin häntä tietysti ei voi estää
pitämästä lastansa »luonansa ja leivässänsä» (P. K. 20:2),
mutta muutoin se on holhojan vallassa, joko kotonansa
kasvattaa alaikäistä tahi antaa hänet toiselle kasvatetta-
vaksi. Jos alaikäinen on niin köyhä että ei ole tarpeel-
lisia varoja hänen kasvattamiseensa ja opettamiseensa
(puuttuu?), niin pitää holhojan joko antaa hänen kunnol-
lisen miehen palvelukseen tahi pitää huolta siitä että hän
otetaan johonkuhun kasvatuslaitokseen. — 2) Pitää
huolta holhunalaisen toimeentulosta vaatteilla ja elatuk-
sella. Siinä pitää myöskin katsoa holhunalaisen säätyä
ja varallisuutta. Oikeastaan on vaan holhunalaisen pää-



oman korkoraha tähän tarkoitukseen käytettävä, mutta
joll'ei tämä piisaa, niin voipi ottaa pää-omankin, vaik-
kapa siltä näyttää että lähimmäiset sukulaiset siitä ensin
ovat kuulusteltavat ja yliholhojan tulee siihen antaa
suostumuksensa. Jos taas holhunalainen on niin köyhä,
että hänen omat varansa eivät siihen riitä, niin hän on
vaivais-varoilla elätettävä. —• 3) Jos holhunalainen on
heikkomielinen, niin tulee holhojan hänestä pitää se
vaari, että hän ei voi itsellensä tai muille tehdä vahinkoa;
jossa tapauksessa holhoja välistä on rangaistuksen alai-
nen; Rik. K. 32:1. Jos heikkomielisyys on sitä laatua,
että sitä voipi parantaa, niin tulee holhojan siitä myös-
kin pitää huolta.

II. Holhumiehen velvollisuus holhunalaisen
omaston suhteen.

a) Omaston kalukirjaan panemisesta. Ensisti on
tarpeellista tietää mikä ja kuinka paljon holhunalaiselle
on kuuluva. Sentähden tulee holhojan, joll'ei pesäkir-
joitusta jo ole pidetty, pitää siitä huolta että se tapahtuu
(P. K. 22:1.), koska tämä sitten on pantava sen tilin-te'on
perustukseksi, jonka holhojan tulee antaa. Jollei peru-
kirjoitus järkiään voi tapahtuta, tulee hänen kuitenkin
pitää huolta siitä, että omasto lukitaan sinetillä ja pan-
naan hyvään talteesen. Perukirjoituksesta annetaan yksi
kappale alaikäisen sukulaisille tahi jollei semmoista ole,
sille Oikeudestolle, joka on yliholhoja. Mutta toisen pi-
tää holhoja itse; P. K. 9:4.

b) Omaston säilyttämisen suhteen. Tässä suhteessa
on holhojalla etenkin seuraavat velvollisuudet: Jos ala-
ikäisen omaisuudessa on jotain, joka on vaarassa pilau-
tua, niin hänen pitää se myydä, niin kohta kuin suinkin
mahdollista on; muu omaisuus on tarkoituksen mukai-
sella tavalla säilytettävä, mutta tämä on etenkin voi-
massa semmoisen omaisuuden suhteen »jota kalleutensa
puolesta ei voi myydä, tahi myöskin vanhempain muis-
toksi kelpaisi»; 1669 v. holhojasääntö. Alaikäisen kiinteä



omaisuus on hyvin hoidettava eikä huoneet parantamatta
jätettävät. Muutoin se on hänen omassa vallassaan asian-
haarain mukaan joko antaa se toiselle tahi itse holhun-
alaisen hyödyksi sitä hoitaa. Alaikäisen saatavat hänen
pitää hyvässä ajassa vaatia sisään, niin että eivät tulisi
ylivuotisiksi. Samaten hänen pitää valvoa että velka-
miehet ovat luotettavat, eikä häviötilaan joutuneet. Ala-
ikäisen omia varoja lainatessa, pitää holhojan myöskin
pitää huolta, että ne lainataan luotettaville miehille ja
varmaa vastiketta vastaan. Jos holhoja muutoin antaa
alaikäisen omaisuuden toisen holhottavaksi, niin hänen
siinä pitää vaarinottaa tarpeellista varovaisuutta, niin
että hän ei usko omaisuuden muille, kuin semmoisille,
joille voisi »uskoa omat tavaransa». Mutta jos hän niin
varovasti käyttäiksee ja joka vuosi vaatii tiliä siihen vel-
vollisilta, niin hänen siitä ei enään huoli vastata; K. K.
18:6. Ei holhojan myöskään huoli vastata omaisuudesta,
jos se »kaiken mahdollisen ahkeruuden mukaan veden,
tulen tahi muun vaaran jälkeen, ilman hänen syyttä,
katoaisa».

c) Omaston kartuttamisen suhteen. Ei siinä kyllä
että holhoja säilyttää holhunalaisen omaisuuden, hänen
pitää myöskin koetella sitä kartuttaa ja lisätä; P. K. 22:4.
Holhoja voipi itsekin käyttää holhunalaisen rahoja kor-
koa vastaan, mutta kysyttävä kuinka korkean koron hä-
nen pitää maksaa? 1669 v. holhoja-asetus sisältää suo-
rastaan että holhojan pitää antaa yhtä hyvä korko kuin
muutkin. Mutta tästä voipi olla poikkeuksia, kuin
holhunalaisen isä tai äiti testamentissaan tahi suostun-
nolla holhojan kanssa on myöntänyt hänelle käyttää
holhunalaisen rahat vähäisempää korkoa vastaan. Ne-
kin korkorahat kuin sisään tulevat, eivätkä kulu holhun-
alaisen tarpeisiin, ovat pääomaan lisättävät ja uudestaan
korolle pantavat. Kuinka kohta se on tehtävä olisi myös-
kin kysymys, johon pitäisi vastata, mutta siihen ei voi
saada sen tarkempaa vastausta kuin että holhojan pitää



hoitaa tavara, niinkuin omansa (P. K. 22:1), mutta jollei
hän sitä tee, niin hänen pitää itse maksaa korko siitä,
minkä ei ole kasvamaan pannut. Epäilyksen alaista on
ollut, pitääkö vanhempienkin maksaa korkoa, mutta
kuin lakimme siitä ei mitään lausu, eikä ole mitään
syytä minkätähden vanhempain ei pitäisi yhtä tunnolli-
sesti hoitaa lapsiensa omaisuutta kuin vieraat ihmiset,
niin pitänee siihen vastata, että vanhemmatkin ovat
korkomaksuun velvolliset. Mutta vaikka nyt holhojalla
on valta käyttää holhottavan rahaa, niin siitä ei seuraa
että hänellä myöskin on oikeus käyttää muita hänen
kalujansa.

d) Omaisuuden vähentämisen suhteen. Jos asiaa
tarkkaan katsotaan, niin voisi sanoa että holhojalla oi-
keastaan ei ole oikeutta vähentää holhunalaisen omai-
suutta, sillä jos omaisuus yhdeltä puolelta vähentyy, niin
pitää holhunalaisella siitä toiselta puolen oleman hyötyä.
Tästä voimme päättää, että se holhojalle tosin on luval-
lista käyttää holhunalaisen omaisuus tarpeellisiin ja hyö-
dyllisiin maksuihin hänen itsensä puolesta ja sen mu-
kaan, kuin niitä talouden ja omaisuuden kartuntaan tar-
vitaan, mutta lahjaksi sitä ei saa antaa, eikä lahjan saaja
sillä mitään omaisuutta voita, vaan on holhunalaisella
valta vaatia se takaisin. Muutoin voipi omaisuus vähen-
tyä monella eri tavalla. A) Myymisellä (Alienatio, Dis-
tractio.) Tämän puolesta on holhojalla irtonaisen ja kiin-
teän omaisuuden suhteen eri velvollisuuksia. Mitä edel-
lisiin tulee, on katsottava onko niiden säilyttäminen vai-
kea ja kallis, tahi tulevatko irtaimet tavarat, jos niitä
säilytetään, vähentymään arvossaan, joko aineellisen huo-
nontumisen kautta tahi muulla tapaa. Silloin on hol-
hojan velvollisuus ne myydä; P. K. 22:4. Mutta sem
moiset irtonaiset tavarat, jotka holhunalainen itse tar-
vitsee, tahi mitkä ovat niin kalliit, että ei voi saada nii-
den täyttä arvoa tahi ovat holhunalaiselle muutoin rak-
kaat, ne eivät ole myytävät. Kiinteän omaisuuden suh-



teen on holhojan myyntivalta enemmän rajoitettu. Kiin-
tonaisuudella tässä ei ainoastaan ymmärretä maata ja
siihen kuuluvia tavaroita niinkuin karjaa ja pelto-kaluja
(N. K. 10:5), mutta muitakin aineoikeuksia, jotka kuulu-
vat kiinteän omaisuuden luokkaan, eikä kiintiöintä
myydä yksinänsä sillä että sen omistus-oikeudesta luo-
vutaan, vaan myöskin kuin muita sen aineoikeuksia an-
netaan pois, niinkuin pantti-oikeus tahi muusta hyödyl-
lisestä oikeudesta luovutaan. Se taas ei ole mikään myy-
minen kuin holhoja antaa jo olevan pantti-oikeuden hol-
hunalaisen omaisuudessa toiselle velkojalle, joka antaa
rahaa edellisen pantti-omistajan maksamiseksi, jollei
kiinteätä omaisuutta jälkimäiselle panna pantiksi suu-
remmasta summasta tahi korkeampaa korkoa vastaan.
Sillä muutoin semmoinen pantti-oikeuden siirtäminen ei
ole mikään vähennys holhunalaisen omastossa. Eikä
sekään ole semmoinen myyminen, josta tässä puhutaan
kuin kiinteä omaisuus annetaan vouralle. Jos holhoja
todella pitää saada myydä, niin vaaditaan: 1) Kelvolli-
nen syy myymiseen (Caussa alienandi). Tämä voipi olla
erilaatuinen. Tavallisesti siihen vaaditaan »hätä ja
pakko» (P. K. 22:3), »pakkotarvis» (N. K. 4:8) esim. jos
myyminen on tarpeellinen »elatukseksi ja tarpeelliseksi
kasvatukseksi» tahi velan suorittamiseksi. Mutta jos
myyminen tapahtuu vaihtamalla, niin näkyy olevan
kyllä että se tapahtuu alaikäisen hyödyksi (P. K. 22:3)
s. o. että hän saapi saman verran kuin antaa. —
2) On myymisen tarpeellisuus asianomaiselta Oikeus-
tolta tutkittava, nimittäin siltä, joka on valinnut
holhumiehen ja jonka valvonnan alla tämä seisoo (caus-
sae probatio). Siinä ei ainoastaan holhojan, joka pyytää
saada myydä kiintiöinen, pitää oleman läsnä, vaan suku-
laistenkin ja jos heidän etunsa on riitelevä vastoin ala-
ikäisen etua, niin kunnallishallinnon tahi holhouskunnan
jäsenten pitää oleman saapuvilla (M. K. 4:8. ja 1864. v
asetus § 5.) niin että voisivat myymistä vastaan tehdä ne



muistutukset, kuin asiat vaativat. Oikeuden pitää tut-
kia: a) onko myymiseen todella semmoista syytä kuin
ennen on mainittu; b) jollei holhunalainen ennemmin
voi olla ilman muuta kiinteätä omaisuutta tahi ilman
muita tavaroita, jonkatähden nämä ennemmin ovat myy-
tävät. 1669 vuoden holhojasäännössä sanotaan missä
järjestyksessä ne ovat myytävät. Ensin ovat irtonaiset
tavarat myytävät, ennenkuin kiinteä omaisuus on otet-
tava. Jos niitä ei ole, tahi ne eivät piisaa, niin ovat eris-
tilat ja raja-tilukset myytävät, mutta jos ei muuta ole,
niin on emätalo myytävä; c) myymätapaa esim. onko
tarpeellista että kiinteä omaisuus myydään tahi onko
siinä kyllä että se vaan pannaan pantiksi; d) itse myymä-
ehdot ja ovatko nämä holhunalaiselle kyllä hyödyllisiä,
esim. onko kiinteä omaisuus myytävä, mimmoinen hinta
siitä tarjotaan, onko se jaettava, korvauksen arvo ja
luonto, onko se pantiksi pantava, sen lainan suuruus,
joka sille on otettava; M. K. 9; Kunink. asetus 1756. v.
29. p. Huhtikuuta. Sittenkuin Oikeus on ottanut kaikki
nämä seikat tutkittavaksensa, antaa se päätöksensä,
saapiko myydä tahi eikö saa. Edellisessä tapauksessa
siitä seuraa että myyminen on täydellisesti kelvollinen
ja että siis holhunalainen, kuin hän on tullut täysi-ikäi-
seksi, ei voi voittaa omansa takaisin. Sitä vastaan ala-
ikäisen sukulaiset, vaikka eivät myymistä ole vastustel-
leet, liene estetyt oikeassa ajassa lunastamasta sukuun
myyty kiinteä omaisuus niissä tapauksissa kuin suku-
lunastus voipi tapahtua. Sitä voinee päättää siitä että
myyty kiinteä omaisuus ei ole moitteesta vapaa ennen
kuin »lunastusaika on kulunut». Samaa todistaa 1669.
v. holhojasääntökin. — Toinen tapa, jolla holhunalaisen
omaisuutta voipi vähentää on B) kuin holhoja suostuu
semmoisiin sitoumuksiin, joiden kautta holhunalaisen
omaston puolesta jotakin on tehtävä. Siitä on voimassa
mitä jo ennenkin on sanottu että nimittäin holhunalaisen
omaisuus yhdessä katsannossa tulee vähentymään, mutta



kuin hän toiselta puolelta taas saapi korvausta, niin se
on pysyväinen. Wihdoin hänen omaisuutensa voipi vä-
hentyä antamalla ja saatavistansa luopumalla. Siitä
sama periajatus on voimassa.

III. Tilin-teon velvollisuus.
Holhojan tulee ennen holhutoimestansa luopumista

tehdä tili siitä alaikäisen omaisuudesta, joka on ollut
hänen hallittavanansa. Jos holhunalaiset ovat monet,
niin pitää tietysti tehdä yhtä monta tili-laskua, joll'ei
omaisuus vielä ole jakamatta, mutta jos monella holho-
jalla on yhteinen holhoustoimi, niin on yksi tili riittävä.
Tämä tili on tehtävä joka vuodelta ja ennen neljän kuu-
kauden kuluttua vuoden lopusta, mainitun tilinteon hol-
honalaisen likimmäisille sukulaisille todistusta vastaan,
joka on kunnallishallitukselle tahi holhouskunnalle näj'-
tettävä. Jos ei sukulaisia ole, niin on luvunlasku annet-
tava kunnallishallitukselle tahi holhouskunnalle, joka
valitsee uskotut miehet sitä tutkimaan. Jos holhoja ei
taivu semmoista tiliä antamaan, velvoittakoot hänet sii-
hen holhonalaisen sukulaiset tahi kunnallishallitus taikka
holhouskunta laillisessa järjestyksessä; 1864 v. holhoja-
asetus 6 §. Siis on P. K. 23:1 muutettu. Mutta paitsi
tätä aikakautista luvunlasku velvollisuutta pitää holhojan
aina, kuin holhoustoimi loppuu, tehdä lopullinen tili
hallinnostaan (P. K. 3, 4), joka nyt kuitenkin on samaa
kuin edellinen tilinteko, kuin sitä annetaan joka vuosi.
— Wiimeiksi tehdyn tilinteon jälkeen pitää holhojan an-
taa holhunalaisen omaisuus käsistään.

IV. Holhunalaisen velvollisuus oikeus-asiain
suhteen.

Holhojalla on alaikäisen oikeusasiain suhteen kaksi-
nainen velvollisuus, nimittäin alaikäisen edusmiehenä,
päättää semmoisia asioita, jotka ovat tarpeellisia tahi
hyödyllisiä, tahi myöskin tutkia niiden asiain luontoa,
joita holhunalainen yksinänsä ei laillisella vaikutuksella
voi päättää ja jos nämät ovat holhunalaiselle hyödylliset,



niille antaa suostumuksensa. Kummassakin tapauksessa
holhojan etu kuitenkin riitautuisi holhunalaisen edun
kanssa, jos se hänelle olisi myönnytetty itse tahi jonkun
muun kautta päättää semmoisia oikeus-asioita holhun-
alaisen kanssa tahi suostua semmoisiin, joita alaikäinen
hänen kanssansa päättää. Näyttää tosin ensimmältä siltä,
kuin jos lakimme (P. K. 22:4) ainoastaan kieltäisi holho-
jalta oikeuden ostaa »mitään holhunalaisen tavarasta»,
mutta kuin muistetaan että tämän lain holhoussääntöjen
perustuksena on Romalainen laki ja että tämä säätää:
nullum negotium inter tutorem et pupillum cantrahitur»,
josta voimme päättää että ei meidänkään lain mukaan
holhoja saa tehdä minkäänlaisia suostunnoita holhotta-
van kanssa. Tästä voipi taas päättää että meidän lain
mukaan ei ole luvallista siirrettää saatavia, jotka muilla
ovat holhunalaiselta, holhojalle. Mutta poikkeus tästä
näkyy olevan, kuin holhoja suoraan ja hyvällä luotta-
muksella julkisella huutokaupalla ostaa jotakin holhun-
alaisen omaisuudesta. Mitä taas holhojan jälkimäiseen
toimitukseen tulee, niin voipi eroittaa kolme lajia oikeus-
asioita, nimittäin: a) semmoisia, joita holhunalainen
voipi tehdä, siihen holhojan suostuntoa tarvitsematta; h)
semmoiset, joita varten holhojan suostuntoa tarvitaan; ja
c) semmoiset, jotka eivät holhojan suostunnallakaan tule
kelvollisiksi. Ensimaiseen luokkaan kuuluvat: 1) kaikki
semmoiset, jotka vaan ovat holhunalaisen eduksi ja joisla
hänelle ei voi olla mitään etua esim. suostunnat, jotka
päästävät hänet täytettävästä sitoumuksesta; 2) kihlaus
ja avioliitto sekä semmoiset suostunnat, jotka ovat yh-
teydessä niiden kanssa esim. avio-ehdot; sillä vaikka hol-
hunalainen itse ei suinkaan aina taida päättää semmoisia
suostunnoita, niin se on kuitenkin naittajan, eikä holho-
jan suostumus, joka siihen on tarpeellinen. Tämänlaa-
tuiset suostunnat voivat kyllä olla holhottavan ja holho-
jan välillä. Meidän lain mukaan esimerkiksi ei mikään
estä holhojata holhunalaista naimasta. Toiseen luok-



ka an kuuluu yleiseen semmoiset oikeustekemykset, joi-
den kautta holhottava ottaa täyttääksensä tehtävän sitou-
muksen, joll'eivät poikkeemalla kuulu kolmanteen luok-
kaan. Jos semmoinen oikeus-tekemys on tuottava siviili-
sitoumuksen, niin on tarpeellista, jos holhunalaisella on
vaan yksi holhoja, ainoastaan tämän suostumus, mutta
jos holhojia on useampia, ja hallinto on heidän välil-
länsä jaettu, niin siinä on kyllä että se heistä siihen suos-
tuu, jonka toimitettava kysymyksenä oleva asia on,
mutta siinä tapauksessa onkin oikeus-asia yhtä kelvolli-
nen, kuin jos täysi-ikäinen ihminen olisi sen tehnyt. Wii-
meiseen luokkaan kuuluu meidän lain mukaan 1) ta-
kaus; K. K. 10:13; 2) lahjanantimet yleiseen; — Tämä
sääntö ei kuitenkaan ole poikkeuksetta. —• [ja] 3) sem-
moiset suostunnot, joiden kautta kiintiöimet myydään,
kuin niiden kelvollisuuteen tarvitaan asianomaisen Oi-
keuden suostumus, sittenkuin holhunalaisen sukulaiset
siihen ovat suostuneet.

V. Holhunalaisen oikeuskäymisiä suhteen.
Holhojan velvollisuus ja oikeus olla holhunalaisen

apuna käräjänkäymisissä on jo nimityksessä edusmies,
joka löytyy Oik. K. 15:1. ja jolla ymmärretään henkilö,
joka eri valtakirjatta toimittaa muiden käräjäkäymiset.
Kuitenkin on tässä katsannossa se eroitus riita- ja rikos-
asioissa, että jälkimäisissä holhunalaisen itse pitää tule-
man saapuville ja holhojan pitää hänet vaan auttaa;
riita-asioissa sitä vastaan semmoista itse tulemista ei
tarvita. Jos monella holhojalla holhous on yhteisesti,
niin voipi kukin heistä missä asiassa hyvänsä, mutta jos
holhutoimi on jaettu heidän välillänsä, niin on kullakin
tämä oikeus ja velvollisuus vaan niissä asioissa, jotka
kuuluvat hänen toimitukseensa. Jos holhoja on estetty
itse asiata ajamasta, niin on hänellä valta, erinäisettä
luvattakin panna toisen siaansa. Yhdeltä puolelta hol-
hoja tosin ei saa jättää käräjäkäymisen toimittamatta
kuin tämä olisi holhunalaiselle vahingoksi, eikä muuta



helpompaa keinoa sen karttamiseen löydy, mutta toi-
selta puolen hänen ei pidä käymän häpiälliseen tahi tar-
peettomaan käräjäkäyntiin, jos tahtoo [välttää] edes-
vastausta Oik. K. 29. luv. mukaan. Jos siis holhoja nä-
kee että holhunalaista vastaan tehty vaatimus on oikeu-
den mukainen, niin hänen pitää järkiään Oikeukseen
menemättä maksaa hänen velkansa, mutta jos asia on
niin epäilyksen alainen, että on syytä käräjänkäymiseen,
niin semmoista ei pidä mennä pakoon. Itse oikeuskäy-
misen suhteen on holhojalla samat velvollisuudet kuin
tavallisilla asiamiehillä. Hänen pitää sentähden tarkasti
noudattaa oikeudenkäymissäännöt ja hyvällä huolen-
pidolla valvoa että holhunalainen voittaa asiansa. Kuin
holhoja näin ajaa holhottavansa asian, niin sillä on
sama vaikutus, kuin jos tämä itse olisi täysiikäinen ja
semmoisena olisi ajanut asiansa; Oik. K. 15:7.

Holhojan oikeudet.
Holhojan oikeudet ovat niin läheisessä yhteydessä

hänen velvollisuutensa kanssa että ne näkyivät jo jälki-
mäisiäkin selittäissä, mutta seuraavata tulee meidän kui-
tenkin erittäin huomata: 1) Woipi holhoja holhottaval-
tansa vaatia kunniaa osoittavan käytöksen. Sitten kuin
holhutoimi jo on loppunut pysyy tämä oikeus vielä sen
verran kuin P. K. 23:6 näyttää; M. K. 8:2 ja Rik. K.
60:6. — 2) Jos holhunalainen on siitä ijästä, että hän
on kasvatettava, niin on holhojalla valta häntä rangaista
»niinkuin isä lastansa», jonka oikeuden hän voipi jättää
niille opettajillekin, joka hän hänelle valitsee. — 3) On
holhoja oikeutettu korvaukseen niistä kulungeista, jotka
hän omista varoistaan on käyttänyt holhunalaista varten,
jossa tapauksessa hänen myöskin pitää saada korko ra-
hoistaan, kuin holhoja muuten saisi semmoista korkoa
muualta, mutta kaikki tämä vaan siinä tapauksessa että
holhoja on käyttäinyt ymmärtäväisesti eikä esimerkiksi
pannut omat varansa johonkuhun tarpeesen, kuin hol-
hottava [n] omat siihen olivat riittäväiset. — 4) Kuin hoi-



höja on tehnyt lopullisen tilin holhutoimestaan ja anta-
nut luotansa kaiken, mikä hänen käsissään on, niin hä-
nellä on oikeus saada todistus siitä, että holhutoimen
hyvin hallinnut on, ja »olkoon sitten edes vastauksesta va-
paa» (P. K. 23:3) se on, kaikista holhutoimesta synty-
vistä veloista. Laki ei määrää keitä tämä todistus on
annettava, mutta 1864 vuoden asetuksen 6 § näkyy että
se on annettava sukulaisilta ja jollei heitä ole, kunnallis-
hallituksen tai holhouskunnan valitsemilta uskotuilta
miehiltä. — Wihdoin on 5) holhojalla, niin hyvin kuin
muut asiamiehet, oikeus saada maksoa ja palkintoa, kuin
hän on holhutoimen hyvin ja uskollisesti hoitanut; P. K.
23:5. Tämän määrää ovat joko holhunalaisen vanhem-
mat päättäneet testamentissa tahi se on määrätty suos-
tunnolla heidän ja holhojan välillä tahi jo suorastaan Oi-
keustolta itse holhojaa asettaissa tahi voipi se myöskin
syntyä suostunnolla holhumiehen ja holhottavan välillä,
sitten kuin hän on tullut täysi-ikäiseksi, tahi joll'ei asian-
omaiset siitä sovi, voipi se Oikeusto, jonka alla holhoja
on ollut, määrätä kuinka paljon hänen pitää saada; P.K.
23:5. Mitä taas maksuun holhouskunnalle tulee, niin
sanoo 1864 v. asetus siitä 1 §:ssä: »kunkin kunnan oma
asia olkoon määrätä pitääkö ja mihinkä määrään kun-
nallishallituksen tahi holhouskunnan holhous-toimestaan
saada palkkiota holhonalaisten omaisuudesta; mutta el-
köön semmoinen palkinto nousko korkeammaksi kuin
yhdeksi, korkeintain puoleksi toista sadalta holhonalai-
sen koroista eli tuloista».

Holhutoimen lakkaamisesta.
Yleiseen pitää tehdä eroitus sen oikeusperustuksen,

johon holhutoimen lakkaaminen nojaa ja itse lakkaa-
misen vällilä. Tavallisesti tosin on niin, että kuin se
syy loppuu, jonkatähden joku henkilö on ollut holhu-
toimen, seuraa siitä että itse holhoustoimikin lakkaa ja
pitää lakata, mutta siitä ei seuraa että itse holhouskin lak-
kaa. Niin on tosin välistä asian laita, kuin mies tai nai-
nen, jotka alaikäisyyden tähden ovat olleet holhutoimen



alla, mutta sitten joutuneet täysi-ikäisiksi (P. K. 23:4),
mutta sitä vastaan voipi sanoa yleiseksi säännöksi, että
jos jo täysi-ikäinen on Oikeuden päätöksen kautta joutu-
nut holhojan alle, niin holhoustoimi ei lakkaa ainoastaan
sen tähden että se syy lakkaa, jonkatähden hän on hol-
hojan alle joutunut, vaan siihen tarvitaan vieläkin laki-
voimainen päätös samalta tai korkeammalta Oikeudelta,
jolla hän tehdään täysi-vahaiseksi; 1749 v. asetus Kesäk.
7. p. 8 §. Walistä voipi holhutoimi lakata Kuninkaan
erinäisestä armosta. Niinpä tapahtuu kuin alaikäinen
nuorukainen saapi täysi-ikäisyyden luvan tahi naimatoin
alaikäinen nainen naimisen luvan. Paitsi sitä voivat ne
syyt, minkätähden holhoustoimi lakkaa olla monenlaiset,
nimittäin: 1) Jos mies on täyttänyt yksi kolmatta vuotta;
P. K. 23:4. — 2) Jos nainen on tullut täysi-ikäiseksi tahi
naiduksi, sillä silloin hän joutuu aviomiehensä edusmie-
huuden alle; N. K. 9:1. — 3) Jos heikkomielinen saapi
ymmärryksensä takaisin; P. K. 23:4. — 4) Jos se on
kotiin tullut, joka ulkomaalla oleskelemisensa tähden oli
pantu holhojan alle. — 5) Jos tuhlaaja antaa luotettavia
näyteittä varovasta talouden pidosta; Kunink. Asetus
1749 v. Kesäkuun 7. p. 8 §. — 6) Jos joku on ehdolla mää-
rätty holhojaksi tahi loppu-ajan määräämisellä ja tämä
ehto tapahtuu ja aika on ohitse. Esim. jos holhoustoimi
on vaan väliaikainen; P. K. 20:7. — 7) Jos holhoja tulee
kelvottomaksi toimittaa holhousta. Tähän eivät ainoas-
taan kuulu kaikki ne tapaukset, kuin mainitaan P. K.
20:8, vaan myöskin yleisesti kaikki ne syyt, joiden täh-
den holhojaa voipi panna holhutoimestansa pois. Missä
tapauksissa tämä voipi tapahtua, laissamme ei ole tar-
kasti määrätty, mutta sääntönä voipi pitää kuin hän ei
»hyvin» hoida holhutointa; P. K. 23:1. Jos holhunalai-
nen itse ymmärtää että asianlaita on semmoinen, niin
hänellä on valta ilmoittaa se Oikeudelle; 1864 asetus § 7
ja P. K. 23:1. Mutta muutoin tämä tavallisesti on hol-
hunalaisen lähimmäisten sukulaisten tahi holhouskun-
nan määrääni äin uskottuin miesten tehtävä jos esimer-



kiksi vuotuisissa luvunlaskuissa ovat havainneet että hol-
hoja ei kunnollisesti ole toimittanut holhutointansa. Jos
laiminlyövät tämän velvollisuutensa, niin virallinen syyt-
täjä epäilemättä voipi vaatia holhojan viraltapanoa.
Woipi tuomari syyttäjättäkin panna hänen viraltansa
pois, jos esim. jossakin käräjäkäynnissä on nähnyt hä-
nen kelvottomuutensa. — 8) Woipi kysyä josko P. K.
21:1 mainitut lailliset esteet saavat olla syynä luopua jo
toimitettavana olevasta holhutoimesta? Ja lienee tähän
vastattava että tämä asia riippuu tuomarin tutkinnosta.
— 9) Wihdoin se on eri tapa, jolla äidin holhoustoimi
lapsiensa yli lakkaa, [»jos hän toiseen naimiseen menee»],
sillä hänen pitää silloin luopua holhutoimesta, vaikka
hän ei kuitenkaaan ole vapaa velvollisuudesta »kuiten-
kin pitää huolta lapsistansa»; P. K. 20:2. Holhutoimen
lakkaamisesta seuraa ei ainoastaan että hallinto tulevaksi
ajaksi taukoaa, vaan myöskin että holhojan, niinkuin
ennen on mainittu, tahi hänen perillisensä pitää viipy-
mättä tekemän tili holhoustoimesta. Jos sitten holhun-
alainen tahi hänen perillisensä, jos hän kuollut on, tah-
tovat tiliä moittia, niin pitää heidän kääntyä holhojaa
tahi hänen perillisiä vastaan yön ja vuoden kuluessa
tilin saatuansa ja sitä vastaan kantaa, joko siinä Oikeu-
dessa, mikä holhojan on määrännyt tahi minkä alla
tämä asuu (Oik. K. 10:4.), mutta tällä kertaa käräjän
käynti on täydellinen. Jos täysivaltaiseksi päässyt on
antanut saatavansa olla holhojan tykönä yli vuoden siitä
ajasta, kuin tämä saatava on hyveksityn eli moittimatto-
man tilin tai tuomion kautta tullut vahvistetuksi, niin
hän kadottaa sen etuoikeuden, joka semmoisella saami-
sella on K. K. 17:8. mukaan. Jos antaa kolme vuotta
kulua, saamatta holhojalta tiliä tahi Oikeudessa hake-
matta hänen velvoittamistansa sitä antamaan, olkoon
etu-oikeus myöskin menetetty. Sama laki olkoon jos
holhoukseen tulija tahi edusmies menettää määrä-ajan
niissä tapauksissa, kuin 1864 v. asetuksen 11 § mainitsee.




