102.

lus regale montanorum.
(Constitutiones juris metallici.)

1300.
Wenceslaus lI.Boemiac rex praeclarus, cum non posset pervincere, ut
codex legum civilium quibus omnes regni incolae tenerentur, jussu ejus
conscriptus comitiis probaretur, legcs saltem quibus metallici uterentur, con
scribendas curavit. Inde ortum est ,,Jus regale montanorum" seu „Consti—
tutiones juris metallici,u argentifodinarum Chutnensium cultoribus prae
primis institutae atque editae. Quod quidem juris corpus exemplo a Instituti
onibus Justiniani petito in quatuor libros distributum est, singulis libris in
capitula vel titulos digestis.
Qui codicem hunc Juris metallici conscripsit, absque dubio nullus
alius est, quam ille ,,vir sapiens et providus, magister Gozzius de Urbe Ve
tere, utriusque juris tam canonici quam civilis professor idoneus," quem \Ven
ceslaus rex ad conficiendas et conscribendas leges civiles cardinali Matheo
Rubeo mediante in Boemiam vocaverat.
Codex manuscriptus antiquissimus saec. XIV., membranaceus pro
miscue et chartaceus, in archivo celeberrimae regiae montanae civitatis Mon
tis Kutnae asservatur, cujus contextum diligenter exscriptum hic exhibemus.
In eodem codice manuscripto reperitur versio germanica, a magistro
Johanne de Gelhawsen temporibus Caroli IV. confecta.

Právo královské horničie.
(Knihy práv horníkóm vydaných.)
Jus regale montanorum vergente saeculo XV. in sermonem boemicuin
accuratissimw esttranslatum. Exemplum quod exstat antiquissimum, reperitur
in bibliotheca Musei regni Boemiae; datum autem est anno 1478; alterum
ab anno 1490, servabatur apud Josephum Jungmannium; tertium ab anno
1528, reconditum est in bibliotheca c. r. universitatis Pragensis.
In exscribcnda interpretatione secuti sumus exemplar bibliothecae uni
versitatis Pragensis, paucis novationibus exceptis cum exemplare Museali
congruum.

Jireöek: Codex.!.
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Jus Regale Illontanorum incipit.

Wenceslaus Dei gratia secundus, rex
regnum Poloniae Deo auxilium parante
coadjunxit, montanis suis per regnum
gratiam suam, et hunc librum, et in eo
norum cognoscere veritatem.

Bohemiae, qui primo
ipsi regno Bohemiae
Bohemiae universis,
veram juris monta

Sequitur prooemium libri hujus.
Pater ingenite, fons totius bonitatis, qui ut humanum
genus perfecte uniretur, leges sacratissimas per ora. princi
pum divinitus protulisti, auge in nobis supplicibus Tuis ejus
dem gratiae virtutem, ut sic fidelibus montanis nostris (quo
rum non solum regnum nostrum, immo universus orbis ter
rarum jam laboribus consolatur) leges edere valeamus, quod
nobis ad salutem ipsisque proficiat ad quietem et ineffabili
nomini Tuo ad gloriam et honorem; sic enim oportet prius
animas, deinde linguas fieri eruditas. Ergo more solito ejus
auxilio invocato, qui Pater est luminum et omnium lumina
tionum principium et a quo omnia data Optima fluunt, donaque
perfecta descendunt: statuimus, cunctos montanos, quos Magni
ficeneiae Nostrae regit judicium, sub--hiis juris praeceptis, sei
licet honeste vivere, alterum non laedere, jus suum unicuique
tribuere, boneste conversari. Sed tamen cum cottidie contra
leges agitur et mali male facere non verentur, ideo ne male
ficia maneant impunita neque facti perversitas pracsumtoribus
transeat in exemplum, necessitate constringimur, noxios appe
titus sub juris regulis limitare, ut mali metu poenae boni efli
ciantur, ac boni juris praemio meliores; nihil enim obedientia
prodesset humilibus, si contemptus contumacibus non obes
set; sic ergo uestrum propositum inclioemus. Quam intentionem

(Počínají sc knihy práv horníkům vydaných od slavné
paměti Vácslava druhého, mezi králi českými v počtu šestého,
krále českého.)
Královské pozdravem'e.

Vácslav druhý, Boží milosti šestý král Český, kterýž naj
prvé královstvie polské mocí Bohem puojčenú témuž královstvic
českému přivinul neb přispojil jest, horníkóm svým všechněm
po kralovstvie českém milost svú, a tyto knihy, a v nich
pravú prava horničieho poznati pravdu.
Předmluva knih práva horničz'eho.

Otče nerozený, studnice všie dobroty, kterýžto aby lid
ský narod dokonale živ byl, prava přeposvátna skrze ústa
knížat božsky vydal jsi. přispořiž v nás poddaných Tvých též
Tvé milostivě moci, abychom tak věrným našim horníkóm
(jichžto pracemi neb dielem netoliko kralovstvie naše, ale i ve
šken okršlek země těší se) spravedlivě práva mohli vydati,
aby nám napřed k spasenie a jim ku pokoji prospievalo a
nevýmluvnému jménu Tvému ke cti a slávě; neb tak mají
dřieve duše a potom jazykové býti naučení. Protož obyčejnú
vášní jeho požádajícc pomoci, jenž jest Otec světel a osvě
cenie všech počátek a od něhožto všecka dánie najlepšie
plovú a darové dokonalí sstupují: ustanovujem, aby všichni
horníci, kteréžto Vclebnosli Našie moc zpravuje, tato prava
podnikli: najprvé aby počestně živi byli, druh druhu neško
dili, právo jcho což komu slušie, každému dávali, příznivě
s sebú obcovali, jeden druhého neuražeje. Avšak že ústavně proti
pravóm děje se a zlí zle činiti nestydí se, protož aby zlá
děnie neostala bez pomsty, ani skutku převrácenost drzým
neb smělým šla ku příkladu, potřebú býváme snuzeni, ško
dlivé žádosti pod pravidlem prava sevřieti, aby zlí strachem
pomsty dobří byli učinění, a dobří odplatú práva polepšení;
ncbt by nic poslušenstvie pokorným platno nebylo, byt po
18*
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hanc semper ponimus: Omne quidquid prius imperfectum aut
confusum videbatur, hoc expurgare et perfectum ex inperfecto
lucidius declarare. Cumque ex pluribus nobis quaestionibus
per nostros montanos conquerendo propositis, instanter justi
tiam postulantes, multa eollegerimus, tam propter juris igno—
rantiam quam propter defectum jurisque confu ionem correc
tione digna, sed legislatione clariore utique non indigna. Vo
lentes ergo in hoc libro, cui nomen speciale adscribimus

,,Jus Regale Montanorum,“

omnemjurissupplere defec

tum, et quidquid in jure veteri dubietatis fuerit, apertius
enodare ac illuminatam omnibus desiderantibus doctrinam
juris tradere montanorum; subtiliter intuendo, quod omnis res
per divisionem melius aperitur, eo quod divisio cujuscunque
operis animum legentis incitat, mentemque intelligentis prae
parat, memoriamque artificiose reformat: idcirco hoc Opus
nostrum ad intelligentiam ampliorem in hos quatuor libros
duximus distingendum, ut omnes, quorum interest scire haec
jura, veteribus obmissis ambagibus, veram in eis juris pru
dentiam montanorum speculentur, et quod deinceps nostri ju
ris illuminati beneficio per legitimos ipsius juris tramites ad
justitiam faciendam sine devio salubriter gradientur.
Omne autem jus montanum, quo utimur, autpertinet ad
personas, aut ad argentifodinas, vel ad concessiones, petitiones
et eorum coherentias.

Liber primus.
Cap.].
Sed primo de personis videamus; parum est enim jus
nosse, 81 personae, quorum statutum est intuitu, ignorentur.

Cap.]L
De personis in argentifodinis opportunis.
Superest primo videre propter notitiam juris montanorum
de singulis personis in argentifodio opportunis.
g. 1. Et sunt principales personae urburarii, jurati, judices
et magistri montium, habentes a Nostra Regia Majestate pote
statem reos judicandi; demum sunt scriptores urburac. g. 2. Sunt
et aliae pcrsonae mediocres, ut scansores, mensores, carpentarii
et custodes, qui etiam ab hoc jurati dicuntur, ut utilia faciant
et inutilia praeter-mittant, et quidquid infra terminos ipsis com
missos sinistri viderint vel audierint, magistris montium et
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tupa neposlušným neškodila; protož takto náš úmysl počneme.
Jedno uměnio toto vždy pokládáme: všecko, cožkoli dřie
ve nedokonalé neb smicšené a zmatené zdálo se, to vyčistiti
neb zpraviti a dokonalé z nedokonalého jasněji vylíčiti. A
když ze mnohých žalob, skrze naše horníky žalobně nám
vypravených, snážnč žádajících spravedlnosti, mnohájsme byli
prava sebrali tak pro uměnie práva, jakožto pro nedostatek
a práva smiešenie hodna Opravovánie a práva jasnějšího dá
nie ovšem nenehodna: protož chtějíee vtěchto knihách, jimžto
jméno zvláštnie připísujeme „Právo královské horničie,“ kaž
dého práva doplniti nedostatek, a cožkoli v starém právě
bylo pochybeníe, otvořitčjie vypraviti a osviecené neb jasné
všem žádajícím naučenie prava horničieho vydati; vtipně vze—Čtw
vřevše, že každá věc skrze rozdělenie lépe bývá oznámena, lmth
a že rozdělenie každého diela úmysl čtúciho zbuzuje, mysl horni
lov:
rozumného připravuje a pamět umělého napravuje: protož toto
dielo naše k rozumnosti širší na tyto čtvery knihy umie
nili jsme rozděliti, aby všichni, jimž přislušie tato práva uměti,
staré opustíce omyly, pravú opatrnost práva horního v nich
spatřovali, a aby potom osvieceni jsůce dobrodiním práva na—
šeho, po upřímých tohoto práva stezkách k činěnie spravedl
nosti bez poehybenie chodili.
A poněvadž všeliké právo horničie, jehož požíváme, nebt
příslušie k osobám, neb k dolóm a pr0pojičkám neb po
danie, a ku požádánie neb žalobám a jich příslušnostem:

Prvnie'knihy.
Kap.l.

Protož najprvé o osobách vizme; neb malát by věc byla
poznati právo, kdyžby osoby, jichžto se právo dotýče, ne
byly poznány.

Kap. II.
0 osobách t. úřednících potřebných při horním dielu.

Protož najprvé potřebie jes věděti pro poznanie práva
horního o Všech i o každých osobách při dielu střiebra dobý
vánie potřebných.

Kto sl

s. 1. A jsút přední osoby t. zybure'řz', němecsky__jenž
obgzgě slovú nn'ncmajstrové, úředníci diela královského, přísežní
t. kom-'dei,sůdce neb rychtář-i a pergmz'sffři,majíce moc omaäi
Královské Velebnosti, jiné súditi; potomf jsú pís'ařove'rurburnž.
%.2. Jsůt pak i jiné osoby přednie, jakožto lezci, jenžQyLčejně
slovni šqur/e-ři nebo přihladačí, měřící, les—(ÚV-Ííjeíž
obecně

slovú

votni
na h
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coionis denuneient et accusent, quorum testimonum in hiis suf
iiciens atque validum approbatur. g. 3. Sunt postea coloni prin

cipales, qui vulgariter gewerkcn
dicuntur, et secundarii,
et tertii, et deinceps, qui vulgariter lehenhewer
dicuntur,
ad quos lucrum et dampnum illarum argentifodinarum, quas
excolunt, principaliter dinoscitur pertinere. g. 4. Praeterea sunt et
aliae multae personae, quorum coloni utuntur opera supradicti,
de quibus infra suis locis plenius edicetur.

Cap. lll.
De urbm'ariz's et regimine ipso-rum.

Tractaturi divina favente gratia de urburariis, de quibus
parum vel nihil usque ad haec tempora scriptum est, cum
tamen nihil sit de contingentibus obmittendum , luculentam
trademus doctrinam.
g. 1. Urburarii autem dicuntur ab urbura, quam ipsis
tota fide committimus gubernandam, ut universum populum
montanum nobis acceptabilem reddant atque gratum (cujus
defensorem nos constituit Oriens ex alto), ab omni injuria eon
servent, a quibuslibet noxis defendendo, discordiasque sedent
inter suos subditos, ubique concordiam reformando; cur enim
ad arma et ad rixas procedere patiantur, quos possunt sua
jurisdictione compescere in quiete, ut dictus populus suis'
laboribus et nostrae rei publicae utiliter valeat insudare, ar
gentifodium nostrum in omni parte liberaliter excolendo, et
unusquisque pacifice possideat et quiete, quod sibi sors de—
derit divina; de suis itaque possint laboribus sub regali pro
tectione merito jocundari, non, ut quod quisque vigilans labo
ransque lucri invenerint, alterque dormiens negligensque sine
ratione occupet violenter, quia laborantibus, et non negligen
tibus nostris intendimus legibus subvenire, nec quemquam
alterius locupletari jactura juxta legitimas sanctiones jus pa
titur naturale. Sed cum homo dignissima sit creaturarum, eo
quod sibi competit uti ratione, optamus omnia haec fieri prae
via ratione, quae virtutum onmium dicitur esse mater, prout
auetoritate cminentissimi moralis philosophi Senecae reeep
tum est dicentis: quod virtus est filia rationis, iterumque scri
bentis imperatori Neroni, a rationis regimine exorbitanti: si
vis omnia tibi subjicere, te subjicc rationi; multos enim re
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címrmané, a strážní t. hutmanovc', kteřížto proto slovů přísežní,
aby užitečné věci činili a ncužitečné opůštěli, a cožkoli mezi
mczcmi jim poručcnými sccstného viděli—by neb slyšeli, to
aby hormistróm a gvcrkóm zvěstovali a obžalovali, jichžto Své
Inibi
svčdccstvic v těch věcech dostatečné a hodné tvrdí se. 5. hor.
Jsůf potom těžaři horní prvotni, jenž obecně kverkové slovů, jSlÍ
a druzi i třetie a dále, jenž ohecně slovú lénhavéři a. česky
podaní, k nimžto zisk a ztráta těch doluov střicbra, kteréž
dělají, prvotně slušie a předně. 5. 4. Potomtjsů jiné osoby
mnohé, jichžto horni těžaři předpovědění požívají, o nichž
doleji na svých miestech plněji vypovíme.

Kap. III.
0 urbm'e'řích, t. starosta'ch diela královského a o jich súdnc'm

právu a úřadu.
Chtějíce popřieniem Božské milosti o urburéřích, totjižto
dicla královského starostách, praviti, o nichžto málo a téměř
nic až do těchto časuov psáno jest, poněvadž z příhod nic
nemá býti Opuštěno, světlé vydati naučenie.
Proč
&. 1. Slovůt zajisté urburéři od urbury, to jest dielu, urb
dielu královského, kterůžto celů vierú porúčime (jim) k spra
vovánie. aby veškeren lid horničie, nám libý a vzáctný, (jc
hožto obranci nás z výsosti Vyšlý ustanovil jest), ode všeho
bczpravie bez úrazu zachovali, ode všech škodlivých věci je
obraňujice a sváry mezi poddanými ukrocovali, všudy svor
nost napravuiíce; nebo pročby se jim dopůštěli utiekati k
brani a k sůdóm, kteréž mohů mocí uklidu prava (svého) u
krocovati, aby řečený lid díla svého a našeho obecného do—
brého užitečně mohl pilen býti, doly střiebrné naše se všech
stran svobodně dělaje, a aby jeden každý pokojně vládl tiem
a s odpočinutiem, což by jemu dalo Božské štěstie, a z praci
robot svých mohl by se pod královsků obranú hodně těšiti; ale
ne tak, když kdokoli bdě a pracuje co zištného nalezl by,
jiný zmeškalý spě bez rozumu aby sobě to osobil násiliem;
nebo těm, jenž pracuji, ale ne zahálečóm minime právy na
šimi pomáhati; aniž komu, aby zbohacen byl cizi škodu, ve
chrnc
dle řádných ustanovenie právo přirozené strpi. Ale poně byti
tii
vadž člověk najduostojnější jest stvořenie, protože jemu pří
slušie rozumu požívati, žádáme, aby ty všecky věci byly jednány
s předcházející rozumnosti, kterážto slove matě všech ctností, ja
kožto z řeči zveličeného mravného mudrce Scneky vzato jest,
řkůcího, že ctnost jest dcera rozumnosti; aopět kdežt píšekNe—
rovi ciesaři ímskému, vystupujicímu od správy rozumnosti
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ges, si ratio te reget. Patet ergo, quod cum ratione regentes
veri regiminis tramite nequeunt deviare. Expedit itaque bonis
rectoribus diligenter in omni regimine custodire, ne nimium
humiliter cum suis subditis conversando, ipsorum vilescat
auctoritas, eo quod ex aequali conversatione contemtus na
scitur dignitatis; neque ex nimia autoritate sibi reddant po
pulum onerosum, cum importuna asperitas ab obedientia po
pulum exorbitare compellat; sic omnia, quae cum ratione prae
videntur, feliciori exitu terminentur. Postremo autem prae
cipimus omnibus nostris officialibus hanc curam esse prae
cipuam, ut libertatem, quam sibi a suis superioribus conser
vare desiderant, etiam suis inferioribus bona custodiant vo
luntate. Ne autem inferiores ex eo contra superiores in aliquo
se extollant, regalis gratiae praecipimus sub obtentu, qua
tenus ipsi honorando ac obediendo superiores omni reverentia
revereantur, ita ut inferior gradus agnoscat meritum potioris,
quia ordo rationis confunditur, si unicuique honor debitus
non servatur. Hoc enim edictum summam continet aequitatem
et sine cujuscumque indignatione justum; quis enim sper
nabitur idem jus sibi fieri, quod alteri facturus est?

Cap. IV.
De ojicio urburariorum.
š. 1. Ad officiumurburariorum principaliter dinoscitur perti
nere, de omnibus utilitatibus et circumstantiis montium prospicere
vigilanter, utilitatemque regiam praecipue tamquam pupillam
oculi summa providentia custodire, ne per desidiam, dolum
vel versutiam cujusquam in praejudicium publicae utilitatis
aliquid machinetur. g. 2. Pertinet etiam ad officium eorum, fere
omnia jura montium conferre, eum distinctione tamen, quam
infra de magistris montium plene dicemus. %.3. Habent etiam
ex suo officio potestatem, omnibus magistris montium more
solito statuere juramenta, et ipsos si in suo officio negligen
tes fuerint, rcmovcre, si coloni in ea parte inventi fuerint de
sides ct remissi. 5. 4. Est etiam eorum officii cumjuratis montium
de victualibus, aliisque rebus in montibus necessariis pro
vide ordinarc, prout communi tttilitati melius noverint expe
dire, corrigendo diligenter omnia, ex quibus culturae mon
tium posset impedimenti aliquid exoriri, ita [ut fidelitatis
ipsorum constantia possit in Nostrae Serenitatis praesentia
dignis favoribus merito commendari.
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řka: Chccšli všecky věci sobě podrobiti, podrob sc samého
rozumnosti; ncb mnoho budeš spravovati, bude-li tě rozumnost
spravovati. Protož vědomét jest, že ti, ktož se rozumnosti spra
vují, od stezky pravé správy nemohú poblúditi. A tak uži
tečnot jest dobrým správciem pilně mieru v každé správě za
chovati, aby příliš pokorně s poddanými svými obcujíce své
moci nezlehčili; neb z ěelednicho a rovného obcovanic po—
tupa se zarozuje duostojenstvie; aniž také přílišným ukru
tcnstviem ěiňtc sobě lid obtiežený; ncb nehodná ukrutnost při.

puzuje lidzposlušenstvie vystúpati; a tak všechny věci, kteréž
jsú s rozumnosti přezvěděny, s šťastnějším próchodem konají
se. A posléze přikazujem všem našim úředníkóm o to zvláště piæ,";ij
pcčovati, aby svobodu, kterúž sobě od svých vyšších žádají mimi,?

zachovati, taktéž svým nižším a poddaným dobrú vuolízachovúvali. Ale aby nižší z toho proti svým vyšším v ničemž se
nepozdvíhali, pod zachováním královské milosti přikazujeme,
aby oni své vyšší etice a jich poslúchajíce vši poctivostí ve
cti měli, tak aby nižší stupeň poznal zaslúženie a hodnost
pořádku vyššího; neb řád rozumnosti bývá pohaněn, když
jednomu každému dlužná poctivost nebývá zachována. To zaji
sté ustaveníe svrchované drží v sobě rovenstvie a spravedlnost

“"

bez každé'nelibosti, kto zajisté vzhledá, aby se jemu též právo
dálo, kteréž on má činiti jinému?

Kap. IV.
O úřadě míncmajstruov neb urburéřuov a, hofmistruov, co na

jich úřad přísluší.
g. 1. K úřadu pak urburéřuov předně a prvotně přísluší,
ab o všech užitcích a příslušnostech horniech bedlivě opatro
vali a zvláště užitku královského, jakožto zřietedlnice oka, svr
cbovariú Opatrností ostřiehali, aby skrze jich 'obmeškánie nižá—
dný lstí neb chytrostí k škodě obecnému užitku něco nepó- Sm
sobil. g. 2. Slušít také na jich úřad, aby bez mál všecka prá- pcrgbil
va bornie rozdávali, avšak s rozdielem, jakožto potom o perg- pïïs'lef
mistřích a propuojíčkách plněji povíme. g. 3. Majít také z T kuf
svého úřadu všem pergmistróm obyčejem zvyklým vydávati Etat":
přísahy, a je, ač budú v svém úřadu zmeškanliví, ssazovati; giac,
ačby kverkové s té strany, totjtižto skrze jich netbánie nalenic
zeni léní a netbanliví byli. %. 4. Jcstit také úřad jich, aby
s přísežnými horními o ztravách a o jiných věcech na horách
potřebných opatrně zjednávali, jakož poznají, žeby se lépe
obecnému užitku hodilo, opravujíce s pilnosti všecky věci,
jimžby dielo hornie mohlo kudykoli míti překážku; tak aby
ustavičnost jich věrnosti Naší Jasnosti mohla hodnými přízni
vostmi pochválena býti.
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Cap. V.
De jurisdictione urbm'ariormn.

Nam juxta sanctiones Romanorum principum receptum
est, jus dicentis esse officium latissimum, quod quandoque
exercetur extra judicium, quoniam judex debet resistere vio
lentiis hominum; ideoque vigor judiciarius est in medio con
stitutus, ne quis auctoritate prOpria sumere valeat ultionem,
sed apud judices suam injuriam juris rationibus prosequatur.
De hoc autem officio quod exercetur extra judicium, satis
dictum est supra ,,de regimine et officio urburariorum." Quan
doque etiam judicis officium exercetur in judicio, et tunc ur
burariorum jurisdictionem respicit contentiosam, quod judicium
redditur invitum in vitium; de qua jurisdictione in praesenti
titulo est dicendum.
g. 1. Est autem haec jurisdictio potestas judicandi a No
stra Regia Serenitate concessa. Sed certe ubi majus imminet
periculum; ibi cautius est agendum. Unde volumus firmiter
statuendo, ut urburarii quicunque pro tempore fuerint, nulla
excusatione aliquali suffragante, coram viro clarissimo came
rario nostro et juratis montium praestent publice juramentum,
quod nostras leges, statuta et constitutiones pro omnibus suis
viribus manuteneant et defendant; nihil enim valet jus, in aliquo
esse loco, nisi sunt personae, quae jura tueantur; et quod non
aliter quam secundum ea in omnibus causarum processibus
judicent et procedant. g. 2. Sane urburariorum jurisdictio
est judicare solum ea, quae ad montanum dinoscuntur judicium
pertinere; de forensi autem judicis jurisdictione in hoc libro
nihil dicemus, sed tantum ea, quae montani sunt judicii, pro
sequemur. s. 3. Sancimus etiam deinceps firmiter observari,
ne urburarii vel judex quem sibi substituerint, judicio prae
sideant montano, nisi ad minus praesto fuerint duo jurati.
Tutius tamen erit, ut quando plures habere poterint, advocare,
nam firmum et integrum est judicium, quod plurimorum sen
tentiis confirmatur. Et secundum sententias juratorum tenen
tur urburarii judicare, a quibus legitime non fuerit provoca
tum. 5. 4. Item debent esse a violentia et a cupiditate remoti,
eo quod violentia est legibus inimica, et acceptio munerum
est praevaricatio veritatis. &. 5. Merito etiam commendantur
urburarii, quibus nec furor, nec ira, sed ratio dominatur; non
enim ira viri Dei justitiam operatur. Nec enim judex dehet
judicare furoris tempore, sed cum estin mcntis tranquilli
tate. Laudabilis est ergo in judicantibus illa cautela, in qua
totum ratio agit, et ira et furor nihil sibi vendicat; nam re
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Kap. V.
0 szídne'm právu

m'bm'ěřnov a hq/fmist-ruov.

Ale poněvadž podle ustavenie Římských kniežat přijato
jest, že úřad toho, ktož pravo vyříka, jest najširší, co se
druhdy děje kromě saudu, neb dlužen jest saudee opříti sc
násilie lidskému; a protož moc súdeova jest v prostředce
ustanovena, aby žádný svů mocí sebe nemstil, ale aby před
sůdcemi svého bezpravie duovodem práva dovedl. Ale o tom graf:“
úřadu, kteréhož požívají kromě saudu, dosti povědieno jest
svrchu: „O úřadu a správě m'bm'ěřuov.“ Druhdy také úřad
sůdce děje se v saudu, a tak moc sůdná urburéřuov znamená
rozsůzenie o saudu všelijaké pře na ně slušné; neb saud ne
slušný obrací se v hřieeh. A o té moci saudné tuto má. býti
praveno.
g. ]. Jestit pak ta súdná moc sůzenie od Naši Královské CO
Jasnosti puojčená. Ale zajisté ktežt vieee nastává nebezpe
čenstvie, tut sluší opatrněji činiti. Protož chceme pevně usta- U;?"
novujice, aby urburéři, kteřížto za času budú, bez pomoci pinei
všelijaké výmluvy před mužem převzáctným komorníkem na—""""
ším a přísežnými horskými nebo konšely činili přísahu zjevně,
aby naše práva a ustanovenie všemi moemi svými rukú drželi,
totjižto zpravovali a jich bránili; nic zajisté platno není, žeby
právo bylo na některém miestě, lečby osoby byly, kteréž by
těch prav hájily; a aby nejinak než podle nich ve všech Coma
póvodiech při súdin a vedly. %. 2. Moc zajisté súdná ur- “
buréřuov jest súditi toliko ty věci, kteréž slušejí k horniemu
saudu, nebo o súdné moci trhové, totjitož městské, ničehož
nic v těchto knihách nepovíme, než jediné o těch věcech,
_
kteréž k súdu horniemu příslušejí, vypravieme. g. 3. Ústa-ŠŠŠ?
novujem také, aby potom zachováno bylo pevně, aby ani ur- bc“
buréři, ani súdce, kteréhož by oni miesto sebe ustanovili, ne
sedali na sůdě súdit horniech přie, lečby při najmenším při
tom dvá přísežná byla. Jistčjit však bude, čím by jich vieee QT;
jmieti mohli, aby jich přivolali; nebo pevný a celý jest sand, se'/ïn):
kterýž smysly mnohých jest potvrzen. A vedle smysluov neb
"
nálezuov přísežných dlužní jsú urburéři sůditi, od nichž se
nestane žádné odvolánic. g. 4. Takét mají od násilé a lakom- Žgfic'ía
stvie býti zdálcni, protože násilé jest nepřietelkynč právóm, ngisiJn;
a přijímánie daruov jestit přestůpenie pravdy. g. 5. Hodně 3350

také chválení bývají urburéři, jimžto ani hněv ani náhlost,
ale rozumnost panuje; nebo hněv muže Božie spravedlnosti
nečiní. Aniž také sůdce súditi má v své náhlosti, ale když
má. mysl uklizem'i. Protož chvalitebnáť jest opatrnost v těch,

"""
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stringenda est sub ratione potestas, nec quidquam agendum,
priusquam concitata ad tranquillitatem mens redeat, eo quod
commotionis tempore justum putat esse omne id quod fecerit.
Ideoque deliberatio omnibus est necessaria, quae indiscussos
hominum calores poterit refrenare. Et sic boni urburarii com
mendationem Dei ac hominum promerendo ab omnibus illicitis
se temperent, solumque aequitati et justitiae studeant inhaerere,
litigantibus aequitatem in omnibus suis processibus obser
vando. 5. 6. Illud etiam pluries recepimus nostrorum voce lacri
mabili montanorum, quod urburarii, quibus nostram urburam
certis conditionibus et pro eerta locavimus pensione, ipsos
pro suo metallo et laboribus sudore plenis angariarunt preci
bus inportunis, quibus propter ipsorum potentiam resistere
non audebant; cum iidem urburarii afürmarent, se hoc velle
in subsidium obtinere magnae perditionis, quam illo anno in
urbura paterentur ac pro magnis servitiis, quae Nostrae com
pellerentur impendere Majestati. Unde cum inportunae preces
potentum pro manifesta violentia judicentur, tales urburarii
in ipsorum dampnis lucra sectantes quaerunt praedam potius
quam subsidium in subjectis. Ne illud de cetero fiat, penitus
prohibemus, volentes, ut quicunque urburariorum deinceps
alium quiquam commisisse fuerint manifeste convicti, integra
liter laesis ablata restituant, et tantundem nomine poenae per
nostrum eanïrarium virum clarissimum dare ad nostram ca
meram compellantur, ut quos provisus modus aequitatis non
arcet, severitatis rigor compescat regiae ultionis. g. 7. Bonae
discretioni convenit urburariorum, in suo officio tales judices
et officiales habere, quorum sibi fidem et industriam aestiment
approbatam, et qui non sint hominibus onerosi; alioquin
ipsis inprOperabitur verecunde, quod malorum hominum usi
sunt opera, et praecipue, quod non carent scrupulo societatis
occultae, sed cum possint, manifesto facinori desinunt obviare;
unde caute sibi consulant in hac parte, quia semper dominus
bonus vel malus secundum suam familiam judicatur.

Cap. Vl.
De ofjicz'ojuratorum.

Nostrae benignitatis sollicitudo remediis invigilat subjec
torum, nec cessamus inquirere, si quid sit in nostro argenti
fodio corrigendum; ideoque labores voluntarios appetimus, ut
quietem aliis praeparamus. Considerationo exactissima perlu
strantes, omnem ordinationem pacis et tranquilli status in
montibus maxime juratorum ex officio dependere, et ideo quid
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ješte súdie, v nichžto všecky věci jedná rozumnost, a hněv
ani náhlost nic sobě nepřivlastňuje; nebot slušie snuziti moc
pod rozumnost a v lmčvě nie nejednati, leč prvé mysl popu
zená k svému úklidu bude navrácena; neb v čas rozhněvánie
mnie člověk, což koli činí, by spravedlivé bylo. A protož
rozmyšlenie každému jest potřebno, kteréžto nerozsůzené lid
l'ovaha d.
ské horlivosti muože ukrotiti. A tak dobří urburéři Božieho brych
zpráv
i lidského pochválenie zaslúžíce, ode všech neslušných věci horských.
mají se zdržeti a toliko rovenstvie a spravedlnosti pilně se
přidržeti mezi stranami, kteréž sc súdie, rovenstvie ve všech
llofímajslř
jich pévodech neb súdiech zaeliovajíee. %. (3. Toto jsme také neb
urburó
nájem!
slýehali mnohokrát našich horníkuov hlasem plačtivým, že byli (lí-črc.
urburéři, jimžto urburu naši pronajímali jsme pod určeným
nájmem, snuzovali jsú je pro jich střiebro a roboty potuplné
prosbami násilnými, jimžto projieh moc nesměli jst se opřieti;
nebo ti urburéři jistili jsú, že by to chtěli jmieti na pomoc
veliké ztráty, kterúž jsú toho léta na urbuře trpěli, a za veliké
Pokuta misi
služby, kteréžto připuzeni jsú naložiti Naší Velebnosti. A po ných
urbier
řuov.
něvadž násilné prosby mohutných za zřieménásilé bývajísúzeny,
takoví uiburéři o svých škodách zisky postihajíce hledají viece
lúpeže nežli pomoci poddaných. To aby se potom nedálo, ovšem
přísně zapoviedáme, ehtějíce, aby, kteříž by koli z urburéřuov
potom čeho takového se dopustili a zřejmě byli usvědčení,
úplně těm, kteréž jsú utiskli, pobrané věci navrátili, a tolikéž
jménem pokuty skrze našeho komorníka, muže přeslavného,
dáti do našie komory budte připuzeni, aby těch, jichž pozna
lého rovenstvie obytčej nekrotí, krutost královské přísnosti
Mincmajstřl
pomstů skrotila. %. 7. Dobřet rozšafnosti urburéřské příleží pečujte
ab
dobré
v svém úřadu takové úředníky jmieti, jicbžto Viera a Opatr měli
homikyna
horách.
nost před nimi byla dokázána, a kteříž by nebyli našim lidem
těžcí; jinak budet jim porokováno hanebnč, že zlých lidí po
sluhovánie požívali jsů, a zvláště žet nejsú bez domněnie tova
řistvie tajného, protože mohůce se zjevnému hřieehu opřieti,
i neoprú se; protož přitom sobě opatrně raďte; nebo vždycky
pán dobrý nebo zlý po své čeledi súzen bývá.

Kap. Vl.
O úřadu a súdne'm právu přísežny'ch a kons'eluov horských.

Našie dobrotivosti pečlivost bedlivá jest vždycky k Opatro
vánie poddaných, aniž přestáváme uptávati se, bylo-liby co na
našich horách opraviti hodně; a protož prací dobrovolných žá
dáme, abychom odpoěinutie jiným připravili. Spatřovániem
přepilným obcházevše poznali jsme, že každé zřiezenie pokoje
a klidného stavu na horách najvieco z uřadů přisežnýeh po

quid eis contrarii fuerit in hac parte Nostrae secure referant
Majestati; nam relationes juratorum nostrorum libenter audi
mus, ne ex eo eorundem decrescere videatur auctoritas, si
preces eorum a Nostris aditibus repellamus. Sed illud aegre
non recipiant, quod eos quandoque pro sua voluntate arduis
ac diversis praepediti negociis in continenti expedire non va
lemus, sed prudenter advertant, quod etiam juxta legitimas
sanctiones convenit, unumquemque secundum sua tempora ex
pectare, ut possit pro suis negociis responsum congruum re
portare.
.g. 1. Qualiter autem jurati in suo ordine se habere debeant,
cordi nobis est, propter bonum statum montium, plene in sub
sequentibus declarare. Dicuntur autem jurati a juramento,
quod nobis praestant pro omni fidelitate et justitia facienda.
Sed quia grave est lidem fallere, unde ad hoc officium me
liores et justiores, qui ex omni populo haberi poterint, volu
mus ordinari solummodo per nostram vel viri clarissimi ca
merarii nostri providentiam specialem, nec etiam per aliquos
alios deponantur, neque in suis processibus aut defectibus
ad alios recursum habeant vel respectum, et tot eligantur,
quot populum sibi subditum possint regere eleganter. g. 2. Non
enim pater cum filio, vel frater cum fratre, aut socer cum
genero simul sint in ordine juratorum; nihil enim contrarii
infert diversitas personarum, ubi est fidei unitas. Sed enume
ratae saepius personac diversitatem faciunt inter juratos prop
ter sui cohaerentiam pullulare, et ideo praecavendum est futu
ris periculis, nc unitas dictarum personarum diversitatem ge
neret inter juratos. Eya quam pretiosa res est, uniuscujus
que universitatis juratos unanimes et unius esse voluntatis
ad omnem justitiam excquendam, quia unita virtus quam plu
rimum potest, et certe ad pugnam unanimiter aggredi, victo
riam parit; plus enim quandoque proiicit collectio paucorum
in unum, quam singularis divisio plurimorum. g. 3. Item nec
nefantcs, qui ab omnibus legitimis actibus excluduntur, volu
mus aliqualiter ordinari, quia loco ignominiae est apud indig
num dignitas; cum utique unum quemque criminosum non
dignitas, scd poena non debeat concomitari. Et si ignoranter
ordinati fuerint, aut infamiam jam contraxcrint ordinati, eos
in hoc casu praecipimus per suos conjuratos vel camerarium
nostrum, virum clarissimum, ratione cognita, subito removeri,
nc una morbida ovis totum gregem inficiat; et vero turpis
est pars, quae suo non congruit universo. Unde universi dili
genter attendant, quia dicit lex humana: infamiam quae tibi
abominanda sit, ut casum oculorum vitare debes, quia non
potest justitia cum scelerato homine habere commercium.

—
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chází; a protož což by jim koli odporného při tom bylo, to 5153335;
aby bezpečně vznesli na Naši Velebnost; nebo vznášenie pří- fugt!paním
sežných našich rádi slyšíme, aby z toho jich moc nezdála ení komu
se býti umenšena, kdyžbychom prosby jich od našich přistú- maj'kï'uf't'e'

Než toho
at neberůzaměstnáni
neduživě, že
jichnepráz
druth 
kpcnie
jich otehnali.
vuoli, pilnými
a rozličnými
jsúce
nostmi, naspěeh nemuožeme odbyti; ale opatrně at pozorují, že
také podlé pravých ustanovenie slušiejednomu každému podle
jeho časuov sečkati, aby mohl o svých potřebách hodnú odpověď
zase přinésti.
g. 1. Ale kterak přísežni v svém úřadu mají se jmietiWÉĚÉmÉí
v srdci nám jest, pro dobrý stav hor úplně v podepsanychjung-vnam
řečech vylíčiti.

I slovút přísežní od přísahy, kterůž nam činí, „,ogfgggšem
a spravedlnost
dokonalú ěi- SIOVÚnlí'řÍ-W

aby všicku vicru cclů zachovali

nili. Ale že těžké jest vieru zklamati, protož k tomu úřadu
'
lepší a spravedlivější, kteříž mohú býti ze všeho lidu, chceme
aby byli usazeni toliko skrze naši aneb přeslovútného muže, lääfymfoä'ï
komornika. našeho, zvláštní obmyslnost; ani také skrze koho „gagy-moc
jiného mají býti ssazováni; aniž v svých bězích a nedostatssaa'm.__

cích k jiným mají se utiekati neb zřenie jmieti; a aby jich ligam?"
tolik bylo vyvoleno, kolikož by jich lid sobě poddaný mohli
zpravovati

výborně.

%. 2. A v tom volení otec s synem, ani Kolíko
jich

bratr s bratrem, ani synovec s strýcem, ani sestřenecs ujcem, má[Šikan
_ani test 3 zetěm, ani šíře s svakem mají spolu býti v úřadu
přísežných; neb žádného protivcnstvie odporného nepřináší

rozliěnost osob, kdežt jest viery jednota; ale již jmenované
osoby často rozličnost činie mezi přísežnými pro svá příbuz
nost zruosti. A protož slušiet se vystřiehati budúeích zlých Okægra?"
příhod, aby jednota osob řečenýeh rozlíčnosti nečinila mezi ODM '
přísežnými. O kterak předrahá věc jest jedné každé obci,
když má. přísežné jednomyslné a jedné vuolekvyvedenie vše—

lijaké spravedlnosti; neb jednostajná moc mnoho muože; k
boji zajisté jednomyslně jíti plodiet vítězstvie , neb vieee
druhdy prospievá. malá jednota nežli zvláštnie rozdělenic pře
mnohých. g. 3. Také lidé zlé pověsti, kteřížto ode všech pra- O_zloporč_st

vých skutkuov jsú odlúčeni, nechcem, aby kterakkoli na ten “yc'iíc'fffm'
úřad byli usazeni; neb miesto ohavnosti jestit duostojenstvie
u nehodného; poněvadž jednoho každého prohřešilého ne duo—
stojnost, ale radše pomsta má. následovati. A pakli nevědomě o _ssnzenlc
usazeni budú aneb zlé pověsti dopustí se, již jsúce usazeni; koä'rffäïïäfx
tehdá. přikazujem v té příhodě je skrze své spolupřísežné nebo
komorníka našeho, muže přeslovůtného, příčinu poznajíee, ihned

ssaditi, aby jedna neduživá ovce všeho stáda nenakazila; a za
jisté hanebnýt jest diel, kterýžt se nesjednáva s svů celostí.
Protož všiekni pozorujte pilně, žet die pravo lidské: Zlé po
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g. 4. Ad officium autem juratorum inter cetera dinoscitur perti
nere, omnes dictare Sententias et proferre ac prolatas, nisi
legitime appellatum fuerit, per judicem executioni mandare,
qui in hac parte per juratos regitur, sicut cardine ostium gu
bernatur. Unde in dictandis sententiis solum Deum habeant
prae oculis, nulli contra justitiam parcendo, sed sine exceptione
personarum unicuique tribuant, quod suum est. 5.5. Non sint
in malis casibus vel causis pauperibus misericordes, quibus
si parcunt, tanto ipsos nequiores reddunt, quanto justiores
sibi in malo favere sentiunt. Si autem simus pauperibus in
justitia debitores, ne aliis injustitiam faciamus, nam aequalitas
est in judicio litigantibus observanda, et sic non debemus in
malis causis pauperibus in aliorum praejudicium misereri.
g. 6. Cavent sibi jurati summopere, ne levitate, amore, odio,
favore, praemio, metu, furore, aut alio aliquo casu ducti justam
sententiam pervertant, et fructum illius commutent in damp
nationis amaritudinem. 7. Nec in dicendis sententiis debent
esse praecipites, eo quod grave nimis est in re dubia certam
ferre sententiam, sed semper inquirant cum instantia verita
tem. Nam veritas saepius exagitata magis splendescit in lu
cem; fructus enim divinus est justitiam saepius recenseri.
g. S. Sane ad ampliorem veritatis illuminationem in arduis et
magnis negotiis cum imminet necessitas, debent jurati montis
juratos civitatum et seniores de populo advocare, nam quod
a pluribus inquiritur, facilius invenitur, nec hoc pro injuria
sibi adscribant, quod quandoque unius deterioris consilium
excessit consilium multorum meliorum; non enim omnes in
omnibus, sed certi pro certa meliores ct deteriores inveniun
tur; et sic debent inquirere veritatem cum instantia studiosa,
quae semper perficit, quod optat. g. 9. Sed tamen ex certis di
dicimus argumentis, totum jus montanum esse per contrarias
interpretationum sententias conturbatum, eo quod fragilis est
memoria hominum, nec adeo valitura, ut possit juris sapien
tiam tenaciter sinc scriptis memoriae commendare. Et ideo
frequentius accidit in judicio, ut illud, quod hodie judici et
juratis placct, cras in similibus casibus statim incipit displi
cere. Et ita magis de voluntate hominum, quam de juris
praeceptis dependent judicia, in magnum ipsorum salutis pe
riculum et animae detrimentum. Nam-qui rectc judicat, non
suae voluntati obtemperet. Secundum vero jus scriptum bo
nus judex et jurati nihil ex prcprio faciunt arbitrio, sed se
cundum leges et jura pronunciant, nam in judicaïdo cordi
magis debet esse custodia veritatis, quam voluntatis obedien
tia. &.10. Unde desiderantes huic in morbo salubre remedium
adhibere, statuimus hoc edicto in perpetuum valituro, urbu
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1536, kteráž tobě v ohavnosti bude, varovati se máš jakožto
;bavenie očí; nebt nemuož spravedlnost s člověkem prohřešij Coslušína
ým činiti spolcčnosti. 5. 4. K úřadu pak přísežných mcz1k£gäïääïb
inými věcmi toto má příslušeti: Všecky nálezy tvořiti a vyzóm.
našeti, a vynešené skrze rychtáře skutečně dovésti, lečby skrze
»dvolánie'hodné byli zastaveni; kterýžto rychtář v té věci
krzc přísežné spravuje se, jakož dvéřc stěžejí zpravují se;
protož v tvořcnie nálczuov samého Boba mějte před očima,
iádnému proti spravedlnosti neodpúštčjíce, ale b_cze všeho vy- Konšelóne
límánie osob jednomu každému dajte, což jcst jeho. %.5. Ne- lehčetcpří.

»ývajte také ve zlých přech chudým milosrdní, jimžtojestliže
>dpúštějí, tiem je nešlcchctnější činí, čímž spravedlivějších
rřizeň sobě ve zlém čijí. Ale my jsme chudým povinni spra
redlností, tak však, abychom jiným nespravedlnosti nečinili;
lebo těm, jenž se súdie, mát rovenstvie zachováno býti; a
ak nemáme ve zlých přech nad chudými k škodě jiných se
litovati.

g. 6. Nade

všecko

přísežní

vystříhajte

se, aby leh- 1231133136512;

:ostí, milováním, nenávistí, přízní, odplatú, bázní, milostí probá_zcň_a
.neb která jinú příhodú vedeni jsúce, spravcdlivého nálezu propmen'

lepï'evracovali a užitku jeho nezměňovali v hořkostzatraceme

vého. %. 7. Aniž u vypoviedánie nálezuov mají býti kvapní, Kai-2155?
protože příliš těžké jest, v nejisté při jistý vynésti nález. Ale kvapně
dtto

ždycky s pilností ptajte se na pravdu; nebo pravda častěji
»řemietaná viece se blští v světlo; užitek zajisté Božský
est Spravedlnost

častějie

přečitati.

5. 8. A zajisté k širšímu

mo“
K?Š3_šlfl,éhv

pravdy uptánie a přesvědčenic u velikých a vysokých přech, přecliäävg
:dyžby nastala potřeba, mají přísežní hory přísežné z měst 3,355,
332%;
istarší zlidu přivolati; neb cožt se od mnohých hledá, snázeta stí—_Ěích
2

e nalezá. Aniž sobě toho za bezpravie připisujtc, že druhdy
ednoho nižšího rada přesáhne radu mnohých vyšších; neb
;ajisté ne všichni ve všech věcech, ale určení v určených vč
:ech lepší a horší bývají nalezeni. A tak maji se uptávati
iravdy s snažnú pilností , kterážto vždycky dokonavá, če

lu'

lOŽ žádá. %. 9. Ale však z jistých duovoduov jsme naučeniďžogžůleésug;
ie všecko právo borničie skrze odporné smysly výkladuov psfny'chlfne

:armůceno jest, protože křehká jest pamět lidská, aniž tak poťjoljf'é
est statečná, aby mohla pravá můdrost pevně bez písem v
)aměti se zachovati, a protož často se přihází v saudu, že
o, což se dnes súdci a přísežným líbi, zítra v týchž pří
íodách počíná se nelíbiti, a tak viece od vuolelidské nežli od
břikázanie práva pocházejí saudové na veliké nebezpečenstvie
ich spasenie i škodu nenabytú jich duší. Nebo ktož saudí,
iemát své vuole požívati aneb následovati; ale podle práva
>saného mát súditi. A tak dobrý súdce a přisežný nic z vlast
iího úmyslu nečiní, ale podle práv nálezy vynášejí; nebo
Jireček :Codex 1.

19
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rarios, juratos, judices et magistros montium non aliter judi
care, quam nostris legibus est expressum et bonis moribus,
qui nostris non contrariantur legibus, hactenus est servatum;
nam diuturni mores consensu utentium approbati legem me
rito imitantur. g. 10. Querelis enim frequentius subditorum no
strorum et querulosis clamoribus excitati compellimur, in hac
parte praeterita emendare, et in quantum possumus, adversus
futura cavere, ne nostrae fiant leges ludibrio, debitoque fru
strentur effectu, si nostri subditi ob defectum justitiae priscis
gravarentur angariis, cum in ipsorum perturbemur incommo
dis et prosperitatibus utique prosperemur. Adjicientes cum
deliberatione matura, ab omnibus inviolabiliter observari, ut
quotiescunque a sententia urburariorum, juratorum vel judi
cum, executione aut a quocunque gravamine fue'rit appella
tum provoca—tunge,-qyod—ad nullum alium aliosve, quam ad
Nostrae Serenitatis vel viri clarissimi camerarii regni nostri
audientiam de cetero appelletur provoceturve; eo, quod de
)cetero jura montanorum decrevimus decentius, quam alicubi,
in nostra camera remanere, etagnostram regalem providentiam
omnem juris editionem, interpretationem et declarationem am
modopertinere, nulli personae in hac parte vel civitati praeju
dicium et injuriam irrogantes, eo quod nulli facit injuriam, qui
utitur jure suo. Sicut-enim in subjectorum nostrorum eom
mo_dis_nos _decet esse sollicitos, ita etiam nostris juribus in
vigilare nos convenit, ne dum ipsorum dispendiis providemus,
in—nostri regni videamur juribus negligentes. Ex qua re
judicum ambiguitates, quas ex causarum quaestionibus evenit
exoriri, aures recipiunt nostrae, si non a nobis juris inter
pretatio mera procedit? Vel quis legum aenigmata solvere et
omnibus aperire videtur idoneus, nisi is, cui soli post Impe
ratoriam Majestatem per regnum nostrum legis esse latorem
concessum est? Q.11. Eradicatis igitur hujusmodi ridiculosis am
biguitatibus, nobis solis competit, eli-m.,sim-us-lex animata,
in regno nostro leges condere ac conditas declarare. ,Qþuis
en—imtantae superbiae fastidio tumidus est, ut regalem in hac
parte sensum contempnat, nobis invitis sibi tantam regiae di
gnitatis gloriam usurpando? Sed-nos, qui sumus aequitatis
et justitiae amatores, ut unusquisque suis terminis sit conten
tus, nolumus esse in hac parte in nostri regni lionogibus ne
gligentes, generaliter omnibus nobis in eo contradicentibus
hoc edicto perpetuum silentium imponendo. g. 12. Item jurati
sententias ad ipsorum maniloquium suspensas, debent celeri
tate, qua poterunt, expedire, nec simulent sub virtute prae
stiti juramenti propter odium vel favorem aut metum se du
bitare, ubi non dubitant ac dubitandum non est, imo tenentur
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v sůzenie viece má býti k mysli ostřihánie a zachovánie prav
dy nežli poslušenstvic vuole. Protož žádajice tomu neduhu Urburéň
zdravé lékařstvie přiložiti, ustanovili jsme túto výpovědí na sutrtqápodle
věky sstálú astatečnú, aby urburéři, přísežní, sůdce, hormistři p' “"

neb pergmistři jinak nesúdili, než jakž jest našimi právy vy
praveno, a dobrými obyčeji, kteřížto našim právuom se ne
protivie, až dosavad jest zachováno; nebo dávní obytčejové
přivolením těch, ježto jich požívají, potvrzení, s právem ho
dně se sjednávají.
g.. , 10. Žalobami
také .poddaných
našich na
Oortelec“
“
,
.
.
.
v.
.
,
koho se
a -žalobnymi- pokřikyjsuce
zbuzem,
pripuzeni
jsme
v te straně
hornícima,.
- o
v
v
, .
v'
- odvolávali s

minulé věcn oprav1t1 a jakz muozeme, proti buduc1m se ostr1ec1, ortelemavy

aby naše práva v posměch nebyla a hodného nebyla zbavena kládásj'fpm'

účinka, jestližeby naši poddaní pro nedostatek spravedlnosti
dřevními byli obtěžováni útisky; poněvadž v jich nehodách
býváme zamúceni a v štěstie ovšem štastni býváme. Přidáva
jíce s dospělým rozmyslem, aby ode všech bylo zachováváno:
ač kolikrát koli od nálezu urburéřuov, pi'ísežných, súdcí,
vzvodu neb od kteréhož koli obtieženie stalo by se odolánie,
aby k nižádnémn jinému aneb k jiným než k Našie Jas—
nosti nebo muže přeslovůtného, komorníka královstvie našeho,
přeslyšenie potom dálo se odolánie; nebt jsme usúdili, aby již
potom práva horníkóm slušněji nežli kde jinde v našie ko
moře zuostala, a aby k Našie královské obmyslnosti všeho
práva vydánie, vykládánie a vylíčenie od nynějšího času po
tom vždy příslušelo, nižádné osobě v té mieře neb městu škody
neb bezpravie nečiniece; nebo ižádnému bezpravie nečiní, ktož
požívá práva svého. Neb jakož zajisté o pohodlnostech našich
poddaných slušie nám pečlivým býti, též také právóm našim
pobdieti nám příslušie, abychom, když jich škody opatrujem,
v našeho královstvie práviech nebyli bychom vidieni obme
škalí. I pročby súdcí omylnosti, kteréž z pohádek při přiházejí
se vycházeti', uši naše přijiemale, jestližeby od nás pravý vý
klad práva nepocházel? Aneb kto by nesnázky práv rozplésti
mohl a všem vidien byl oznámiti hodnějši, nežjedno ten, jemuž
po ciesařské velebnosti po královstvie našem puojčeno jest
býti zákonitelem, totjižto zákonuov neb práv ustanovitelem?
g. 11.Protož rozpletúce takové posměšnéomylnosti, na nás samé
slušie, poněvadž jsme právo živé, v královstvie našem práva tvo
řiti a tvořená. vyličovati. Neb kto zajisté jest tak veliké pýchy
stydkostí nadutý, aby v té mieře královský úmysl potupil,
bez našie dieky sobě tak veliké duostojnosti slávu osobuje?
Ale my, jenž jsme rovenstvie a spravedlnosti milovníci, aby
jeden každý na svých mezech dosti měl, nechcem býti v tom
vnašeho královstvie poctivostech zmeškalí, obecně všem, kteříž
nám v tom odmlúvají, tiemto ustanoveniem věčné mlčenie usta
'
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dare operam efficacem, ut lites finem debitum sortientur, par
cendo in hac parte litigatorum laboribus et expensis. š. 13. Si
autem ipsos ex necessitate et causa rationabili non immerito
dubitare contigerit, ex tunc sententia suspensa ad manilo
quium statim in Egura ejusdem judicii in praesentia ibidem
omnium juratorum, antequam motum suum ad alios actus di
vertant, districte de verbo ad verbum per notarium judicis
conscribantur, ne obscurare possit oblivio veritatem, et sic
eadem legatur sententia juratis a maniloquio universis. Et
sententia sic scripta diligenter in tabula dicti notarii reser
vetur, ne aliqua dubitatio, sicut pluries accidit, ex eo in po
sterum oriatur. Si vero sententiam sic suspensam jurati ne
cessario deficiunt declarare, tunc sicut jam dictum est, ad no
stram aut camerarii nostri praesentiam prorogetur. &.14. Spec
tat insuper ad officium juratorum, urburariorum et judicum,
cum omni pietate, quae mater est boni operis, pauperes de
fensare ab insultibus superborum; alioquin in obprobrium ju
stitiae ac ipsorum sine misericordia frequentius opprimerentur,
et nos ex eo regimen eorum correctione condigna arguere
compelleremur. g. 15. Item curare debent praedicti, ut de victua
libus et aliis rebus omnibus ad montem necessariis justum sit
pretium et mensura, ita ut propter debitam ordinationem sub
regimine ipsorum manere p0pulus merito delectetur. g. 16.
Debent etiam curare de aedificiis, ne quid fiat in viis publi
cis, praeterquam ad utilitatem montium, quo homines cum
curribus, eques vel pedes pejus valeant pertransire, et quod
decenter aedificia ordinentur. 5.17. Nec illud pertranseat otio
sum, quatenus exacta diligentia propter montium statum per
fectum et sui famam laudabiliorem statuant rigide et procu
rent, prohibita et illicita sine exceptione qualibet personarum
(ubi nulla subest necessitas) uniformiter ab omnibus homini
bus evitari, referendo se ad bonarum consuetudinem civita
tum. Nam omnis decor cujusque civitatis praecipue in his
tribus consistit, ut sit pepulosa, aedificiis decorata, foederum
que tenacissima. Sed cum mens in Chutna prae ceteris
montibus argentifodii propter sui excellentiam in multis prac
rogativa gaudeat civitatum, volumus juratos ibidem essc plu
rimum sollicitos et intentos ad augmentum populi et ad aedi
ficiorum decorem, sed ad hoc potissime, ut statuta ipsorum
sine spe alicujus veniae tenacissime observcutur. Latum enim
pandct delinquentibus sinum, qui errata non corrigit, ut juxta
canonicas sanctiones quaedam sunt culpae, in quibus culpa
est, relaxare vindictam. š. 18. Speramus, quod deinceps ad ea
juratorum nostrorum discretionis procedat examen, quae utili
tatemjustitia fecundent(etjustitiam utilitate decorent), ut utilitas
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Nálczovó
novujíce anebo ukládajíce. 12. Také přísežní nálezy do jich buďto
bez pří
odta
raného mluvcnie odložené mají rychlostí, kterůž mohů, vypé lišného
hovúnlc.
sobiti, aniž zamýšlcjte pod mocí učiněné přísahy pro nenávist,
nebo pro přiczcň, nebo pro strach by v tom měli pochybenie,
v čemž nepochybuji, aneb kdež nemá býti pochybováno;
nébrž dlužní jsú statečnost přičiniti skutcčnú, aby pře k sluš
nému konci byly přivedeny, hovějícc v tom súpcřuov súdících
Pochybujíli
sc pracem a nákladóm. 13. Pakliby se jim z núzc a z pří konšclóo
ná
odloitc
činy rozumné v nejisté věci pochybovati přihodilo, tehd lczu,
do jitra.
nález odložíce do raného rozmluvenic, ihned v spuosobu téhož
saudu vpřítomnosti tudiež všech přísežných dřieve než hnutie
svá. k jiným činóm obratie, pilně slovo od slova skrze písaře
súdcova buď popsán, aby zapomenutie nezatmělo pravdy, a tak
týž list neb nález čten buď pilně přísežným všem v rané radě,
a nález tak napsaný pilně ve dskách řečeného písaře zachován
buď, aby ižádné pochybenie, jakož se často přihází, z toho Nemohli-li
konšelé ortel
potom nevzniklo. Pakliby nálezu tak odloženého přísežní vynésti,vzne
nemohli nikoli vylíčiti, tehda, jakož
jest povědieno, do ste na krále.
haj
našie neb komorníka našeho přítomnosti buď prodlcno. g. 14. teKonšelé
chudých,
soudě
se
Slušít nad to k úřadu přísežných, urburéřuov a súdcí se vší mocným.s
milostivostí, kterážto jest mátě dobrého skutku, chudých bra
niti od nátiskuov mocných lidí, jinak na pohaněnic spravedl
nosti i jich, bez milosrdenstvie častěji by byli utiskovani,
a my proto jich Spravu nehodnů opravováním hodným mu
pc
sili bychom tresktati. g. 15. Takét mají pečovati dřieve řečení Konšelé
čujte, aby
neby—
o ztravach i o jiných všech věcech k hoře potřebných, aby laztrava
draho ce—
cena Spravedlivá byla, i váha, i miera; tak aby pro jich nění.
hodné řiezenie pod jich zpravú lid bydlel v utěšenie hodně.
sta
g. 16. Majít také pečovati o stavenie, aby nětco nebylo sta Nedath
věti na ce
veno na cestách obecních, na silnicích, jimiž by vozové, jiezdní stách.
i pěší, měli překážku (lečby to stavenie bylo k užitku hor);
zápovčdi
a to stavenie aby slušně zřiezeno bylo. 5. 17. Aniž tuto buď Oneřáduov.
prázdně pominuto, aby snažnú pilností pro dokonalý stav
hory a pro své jméno a pověst chvalitebnější ustanovili krutě

a zpuosobili, aby od zapověděných a neslušných věcí bez vše—
lijakého osob přijiemánie, kdežt není žádná. potřebnost aneb
núze, všichni jednostajně a pilně se vystříhali, tahnúce se
k obyčejóm dobrých měst; nebo všecka okrasa každého města
předně na těchto třech věcech záleží, aby bylo lidné, sta
veniem ozdobné a. smluv předrželivé. Ale poněvadž hora Vyvýšeni a
mě
v Kutně nad jiné hory střiebrných (hor) doluov pro velebnost svoboda
sta hory
svého povýšenie ve mnohých věcech předavnými nad jiná Kutny.

města raduje se: protož chceme, aby přísežní tudiež byli
velmi pilni a snažni ku přispořenie lidu a k okrase stavenie,
a k tomu najstatečnějie, aby ustanovenie jich bez naděje vše—
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fecunda et justitia sit decora, et universus populus montanus
felici ipsorum ductus regimine preservetur a noxiis et optatis
semper proficiat incrementis.

Cap. VII.
De officio et jurisdictione judicis montani.
Nunc de officio et potestate judicis montani videamus.
Judex dicitur, ut ait Isidorus, quasi jus dicens pepulo, sive
quod jure disceptat. Jure autem disceptare est juste judicare.
Non est judex, si non est in eo justitia. Unde qui recte ju
dicat, stateram in manibus gestat, lances aequo libramine
appendendo, ne quidquam judicium verum subvertat, sed tan
tum secundumjura pronuntiet; magis enim legibus, quam suae
voluntati judex obtemperare debet, quoniam non est solidum
aedificium, ubi voluntas posuit fundamentum.
©.1. Sed Oportetjudicem cuncta rimari, et ordinem rerum
plena inquisitione discutere, quousque sibi rei veritas apper
tius declaretur. Et ideo cautus sit judex, ne absolvendum
condempnet, aut condempnandum dimittat, nam utrumque
malum est; sed tamen magis est insontem perimere, quam
nocentem dimittere. g. 2. Sed quia veritas rerum gestarum er
roribus non viciatur, et ideo judex id sequitur, quod plene
apparet ex fide eorum, quae coram eo probantur, et sic judex
secundum allegata secure pronunciet et robata. g. 3. Illud
etiam observandum est judici, ut in cun o facile se praebeat,
divitibus et pauperibus in suis necessitatibus aequaliter auscultan
do. Ita placatur Deus, et ipsius judicantis fidelitasin conspectum
principis et omnis p0puli virtutum radiis elucescet, nam
summatim jus reddere debet, ut suo ingenio auctoritatem au
geat dignitatis. g. 4. Requiritur etiam in judice moralis matu
ritas et constantia perfectorum, quia quanto quis majoribus
praeest, tanto honestior esse debet. 95. Nunquam etiam debet
judex vultu sui animi motum litigantibus revelare; non est
constans judex et perfectus, cujus animi notum vultus detegit.
g. 6. Insuper debetesso judex pacificus, et tantam in se ordi
nationem haberc, quod omnes motus ipsius obediant rationi,
quae universa recte disponit et nihil inordinatum relinquit.
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lijaké milosti přepevně byla zachovávána.
Široké zajisté März-381?
otvierá přestupitelóm lóno, kdožt poblůzenýeh činuov neo'

pravuje, a podle duchovních ustanovenie některé jsů viny,
v nichžto vina jest oslabiti pomstu. %. 18. Nadějem se, že
potom k těm věcem přísežných našich opatrností procházeti

bude zkušeníe, kteréž by užitek spravedlnosti plodný činily
a spravedlnost užitkem ozdobovaly, aby užitek byl plodný a
spravedlnost okrášlená, a veškeren lid horský šťastným jich
veden jsa zpravovániem zachován byl od škodlivých věcí a
žádanými vždy prospieval přísporky.

Kap. vn.
O úřadu a popravě súdce nebo rychtáře horského.
Již nynie o úřadu a moci horského súdce neb rychtáře vizme. A saudce, jakož die Isiodorus, slovet jakožto sand
aneb právo pravě lidu, anebo že právem saudie. Právem pak
sůditi, jestiť spravedlivě súditi; protož neniet súdce, v němž

Cojest súd.
ggg; 2153;
ttdřilídýnraj
všakoni'áliši

nenie spravedlnosti. A protož ktož právě súdie, nosíť váhu v
rukú, misky važné rovným vážením přivěšuje neb převažuje,
aby ižádná věc saudu pravého nepodvrátila; poněvadž má
toliko vedle práva nálezy vynášeti; neb súdce má viece práv
nežli své vuole následovati, nebt, to není celistvé stavenie,
kdežť sama vuole základ pokládá.
g. 1. Ale mát súdce všecky věci zvěděti a řád věci nebo fgigïgnggvg
pří pilným rozeznati uptáním, dokudž jemu té pře pravda ne- přiviedvý
bylaby otevřenějie vylíčena. A protož opatren buď súdce, aby no'em'

toho, ktož má býti zproštěn, nepotupoval, potupeného neb od
súzeného nepropůštěl aneb nezproštoval; neb jest obé zlé,
avšak větší zlé jest, nevinného odsúditi nežli vinného propustiti.
5. 2. Ale že pravda dálých věcí bludy cizími se neposkvrňuje, Súdcesuď
a protož súdce toho následuj, což úplně dokáže se z viery Vedlfnfěědo'

těch věcí, kteréž jsú před ním dovedeny, a tak súdce podle
duovoduov a líčenie bezpečně nález vynášej. g. 3. Totot také Súdceb_uď
slušie súdci zachovávati, aby v jitie snaden se vydal bohatým þogggdggäiï
i chudým, v jich potřebách zároveň je vyslýchaje; nebt tak bude bohatém“

hněv Božie ukroeen a věrnost súdce před obličejem kniežete
i všeho lidu ctnostnými papršlky se prosvietí, neb jednosta'
né chudým i bohatým práva dopomáhánie a nedlenie hod
ným duomyslem

přispořuje sůdci moei duostojenstvie.

%. 4. Stichbuď

Takét na súdei přislušie mravná dospělost a stálost dokona- maj'; “
lých věcí; nebo čímž kto nad většími věcmi usazen jest, tiem
poetivější

býti dlužen jest.

hně
g. 5. Nikdy súdce tváří úmysla NebýYeJ'.

svého hnutie nemá súpeřóm, totjiž súdíeím-se zjeviti, nebt nenie
stálý a dokonalý súdce, jehož úmyslu hnutie tvář odkrývá.

"“
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g. 7. Item debet esse cautus judex, ut omnia, quae coram eo
aguntur, in actis de verbo ad verbum sub bono testimonio
juratorum praesentium per notarium redigantur, et praecipue
sententias, quae ad juratorum maniloquium prorogantur, con
scribi faciant diligenter. Sit etiam cautus, ut omnia acta origina
lia remaneant apud ipsum. g. 8. In eo etiam sit cautus judex,
ut in omni causa, priusquam in ea procedat, de facto plenius
instruatur, quia ignorantia facti quandoque in judicio facit
peritissimos deviare. 5. 9. Volumus, ut omnia, quae supra dicta
sunt de urburariis quoad processum judiciorum, judex etiam
in sua persona studeat adimplere; et si quid ibi minus dictum
sit de jurisdictione urburariorum, per hunc titulum supplea
tur, ut utrobique tractatus eo completior habeatur. š. 10. Nec
illud possumus pertransire, quando judicem in principio in
troitus sui ad judicium eoram juratis montium jurare opor
teat, sicut dictum est supra'de urburariis, et omnes illos ar
ticulos in juramento urburariorum expressos manutenere et

inviolabiliter observare. 5.11. Statuimus etiam, ut sijudex cum
aliquo aliquibusve causam habeat, vel pater judicis materve
ejus, aut frater, sororve ejus, non ipse judex tunc judicio
praesideat, quia periculosum est sub suspecto litigare; sed
debet sibi substituere aliquem ex juratis, qui nullatenus parti
alteri sit suspectus, per quem aequa lanee inter eos litigium
terminetur.
)

Cap. VIII.
De magistris montium.
&.1. Magistri montium dicuntur eo, quod super omnes offi
ciales et laboratores in montibus sibi commissis euram gerunt
et magisterium principale. g. 2. Unde prospicimus firmitersta
tuendo, ut nullus deinceps magister montium nisi ex colonis
ejusdem montis et per ipsos colonos fidelis, expertus et ido

neus eligatur, qui ad minus XXXII. partem monte habeat in
eodem. Cui urburarii ad omnem utilitatem nobis colonis
que fideliter faciendam debent statuere juramentum, et si non
frequenter, quod saltem semel qualibet septimana personaliter
intret. foveas, argentifodinas sibi eommissas, nisi legitime tune
fuerit praepeditus; quidque ibidem fuerit, defectus vel errores
utiliter corrigendo. g. 4. Etde futurae septimanae laboribus eum
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g. 6. Nad to súdce mát býti pokojný a tak velikú na sobě äägccnlenggä
zřiezenost jmieti, aby všecka jeho hnutie poslúehala rozum- pbkojný.

nosti, kteráž všecky věci právě pósobie, aniž čeho nezřízeného 33332335
pozuostavuje a neřádného. g. 7. Také súdee buď Opatren, aby výnoscma
všecky pře, kteréž se před niem dějí, od slova do slova pod sgggeïäzgzü,
dobrým svědectviem přísežných přítomných skrze písaře ká

zal včrnčvknihy popsati, a zvláště nálezy, kteréž do rané rady
od přísežných bývají odkládány. Buď také opatren, atby vše

cka acta, totjižto popsané prvotně, u něho byla zuostavena fěídšgedugtyřf
pro zprávu jeho i obranu. g. 8. V tom také buď súdce opatren, nosempilně.

aby v každé při dřieve, nežli ji bude súditi, kterak se jest
dála, úplně byl naučen; nebo nepoznánie skutku druhdy vol'fbuféřich
súdu učinie, že najdospělejší poblúdie. 5. 9. A chcemet, aby
ty všecky věci svrchupověděné o urburéřích, jelikožto k pó—
vodóm súduov, súdce také o své osobě pilen byl naplniti; a
ačby to tam méně povědieno bylo o súdném právu urburé
řuov, tiemto praveniem buď doplněno, aby v obojiem jeden
úřad druhého

naučenie

požíval

vedle

řádu svého,

aby

obojí EgF'QfŽšhpgfí

měli zprávu dokonalejší. 5. 10. Aniž toho muožeme pominúti, že súdce neb rychtář na počátku přijetie toho úřadu

ysahu.

před přísežnými hor přisahati musí, tak jakož povědieno jest

svrchu o urburéřích, a všecky ty kusy v přísaze urburéřuov ŠŠŠ?3,533;
vypověděne, rukú držeti a zachovávati neporušitedlně.
g. II.lghglgšedrÝnTŠ
Ustanovujem také, jestližeby súdce nebo rychtář s kým nebo očsúditi.
s kterými při měl, neb otec, mátě, sestra, strýc nebo ujec

jeho, ten súdce aby vtom súdě neseděl; neb nebezpečnét jest
před zle domnělým súdcí súditi se; ale miesto sebe mát
ustanoviti někoho z přísežnýeh, kterýž by nebyl zle domnělý
některé straně, skrze něhožto rozsůzeniem rovným mezi nimi
saud dokonán byl by.

Kap. Vlll.

O hormistřiech, to jest o pergmz'střz'ech.

%. 1. Hormistři nebo pergmistři slovút od toho, že nade
všemi úředníky a dělníky na horách jim poručenými péči nésti
mají a mistrovstvie prvotně. 5. 2. Protož přikazujem pevně 115533335;
ustanovujíce, aby potom ižádný nebýval pergmistrem, lečbyaktojejmú
z kverkuov neb z těžařuov té hory byl, a skrze kverky vom"

věrný, zkušený a hodný byl vyvolen, kterýž by najméně
druhý a třicátý diel měl v té hoře neb v tom dolu. 5. 3. Je- Pgrgmiätr
“
mužto urburéři naši ke všemu jednánie užitkuov našich i jeho 32 gg'saääz
spolukverkuov mají vydati přísahu o věrné činěnie, a aby, 133;-5328

ač ne často, ale aspoň jednú na každý týden vcházel do odúniky.
doluov střiebrných sobě porušených osobně, lečby tehdá hodnú
příčinú byl zanepráždněn; a tu což by koli viděl nedostatku

--
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suis officialibus debet provide ordinare, et in omnibus suum
officium ad utilitatem colonorum legaliter exercere, ita quod
in argentifodio sibi commisso nihil inordinatum penitus relin
quatur. g. 5. Ceterum si in his deses inventus fuerit et remis
sus, volumus, ut statim eo ammoto coloni alium ex eis ido
neum eligant et legalem. Porro si coloni circa haec in
veniantur voluntarie negligentes, errorem magistri montium
sua negligentia approbando, quia error, cui non resistitur,
approbari videtur: tunc urburarii per se ibidem magistrum
montis statim instituant, quem melius nostris et colonorum
utilitatibus noverint expedire, dantes eidem juramentum ad
omnia, quae supra dicta sunt, tideliter peragenda. g. 6. Prohi
bemus etiam, ne ipsi magistri montium in argentifodinis sibi
commissis deinceps alicubi concedant aliquas concessiones vel
fines, qui vulgariter dicuntur orter, sine colonorum licentia
speciali, nec ultra per eosdem sibi terminum deputatum ex
cedant aliquo modo. Quidquid autem contra dictam formam
concesserint, ipso jure nullius penitus firmitatis existat, quia
fines mandati diligenter sunt servandi. g. 7. Nostri autem ar
gentifodii ammonitio nos ammonet, unam odibilem consuetu
dinem, imo potius corruptelam circa magistros montium sa
lubriter emendare, qui in magnum praejudicium totius ar
gentifodii et non inmodicam nostrae reipublicae laesionem, in
omni concessione aliquam partem seu frequentius octavam
sibi retinent, illorum de eadem concessione colonorum sump
tibus et laboribus excolendam, dicentes coram hominibus in
publico, se velle dictas partes excolere suis sumptibus et ex
pensis, ut eo melius possint in hac parte suam versutiam pal
liare. Sed astuta vulpes non fallit in hoc ingenium venatoris;
unde cupientes talem vulpinam astutiam penitus submovere,
statuimus, ut nullus magistrorum montium de cetero ullam
partem in omnibus concessionibus, ubi concedunt, etiam suis
expensis aut alienis, aut alio quocunque modo i sis alios in
eadem parte substituendo sibi recipiant cxcolen am, ne sub
praetextu liciti aliquid illiciti committatur, et ne propter tales
novas adinventiones nostrum argentifodium desoletur. Si quid
vero contra hanc sanctionem nostram attemptatum fuerit,
omni jure careat et effectu. Magister autem montis incidens
hoc edictum, cum infamia deponatur, nunquam ad aliquem
magistratum vel aliquod aliud officium in montibus spem de
cetero habiturus; nam maliciis hominum occurrendum est, ne

videantur de suis iniquitatibus gloriari. 8. Porro cum unum
sit necessarium, ut agentes et consentientes pari poena con
stringantur, mandamus eos, qui concessiones receperint eo
modo in praejudicium libertatis omnium montanorum, per hanc

_
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neb poblúzenie, aby užitečně opatřil. 5. 4. Ont také má o děláních
budúcího téhodne s svými úředníky opatrně zjednávati a ve
všech věcech svqu úřad k užitku kverkuov spravedlivě pó
sobiti; tak aby v dole jemu poručeném ničehož nezřiezeného Kto má moc
ovšem nebylo pozuostaveno. g. 5. Pakliby v těch věcech léný ssadítl perg
nalezen byl a netbanlivý, chceme, aby ihned jej ssadiece mistra.
kverkové jiného z nich hodného k tomu vyvolili a spravedli—O nedbanli
kver
vého. Byli-li by pak kverkové při tom nalezeni dobrovolně zmeš v osti
kuov.
kanliví, poblúzení aneb nestatečnosti pergmistra svého svou

netbanlivostí posilňujíce, poněvadž netbanlivost, kteréž se O obnově
neodpírá, potvrzuje se: tehdy urburéři sami tudiež ihned pergmístra.
pergmistra mají ustanovíti, kteréhož lépe našim a kverkov—
ským užitkóm poznali by býti hodnějšiho, dadúce jemu pří
sahu ke všem věcem, kteréž jsú svrchu povědieny, věrně či
něnie. %. 6. Také zapoviedáme, aby pergmistři v dolech jim Pergmistři
nepropuoj—
poručených potom nikdy žádných propojiček nepropojičeli čujte
ortuov
vědomie
neb mezí, kteréž němecsky ort slovú, sami bez zvláštnieho bezkverkuov.
vědomie kverkuov, aniž dále mimo cil od nich jemu ukázaný
vystup žádným obyčejem. A očby pak koli proti řečené
spuosobě propuojčil, tiem právem žádné ovšem pevnosti ne
má býti; neb přikázanie mezi maji pilně býti zachovávána. Pokuta.
g. 7. Našich také hor napomenutie nás napomiená ustavičně,
jeden nelibý a ohyzdný obyčej, nébrž viece porušenie při
Chytrost
pergmistřiech napraviti, kteříž k velikému bezprávie vše pergmistra
ho dolu a k nemalé našeho obecného dobrého urážce, v při propojič
kách.
každé prapojičce, kdežto propojičejí některý diel, ale častěji
diel osmý sobě zachovávají, tak však, aby v též propojičce
náklady těch kverkuov a pracemi vydělán byl, praviece
před lidmi zjevně, že sami chtie řečené diely dělati náklady
svými a ztravami, aby tiem lépe s té strany svú chytrost
přikrytí mohl. Ale chytrá liška nezklamát v tom lovce svého.
Protož žadajíce takovú liščí chytrost ovšem odlúčiti, ustanovu—
jem, aby ižádný pergmistr potom ižádného dielu ve všech
propojičkách, kdež propojičí, také svými náklady neb cizími,
aneb jiným kterýmkoli obyčejem sebe miesto jiným s té
strany porúčeje, sobě nepřijímal k vydělánie, aby pod omlu
vú a přikrytiem slušného nětco neslušného nebylo učiněno,
a aby pro takové nové nálezy naše hory nebyly opuštěny.
Pakliby co proti tomuto našemu ustanovenie bylo učiněno Pokuta.
aneb se pokúšeno, práva ovšem prázdno buď i skutku. A Králova vina
pergmistr přestúpě to ustanovenie a upadaje v ten nález, s na pergmi
stry.
pohaněniem úřadu svého buď zbaven, nikdy k žádnému perg
mistrstvie ani k kterému jinému úřadu na horách měj na—
děje budúcně; nebo zlostem lidským slušiet se opřieti, aby
nebyly vidieny chlubiti se z svých nepravostí. g. 8. Dále
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nostram saluberrimam constitutionem eisdem concessionibus,
sive bonae sive viles fuerint, ipso jure esse privatos, omne
que lucrum quod exinde habuerit idem magister montium,
tam ab ipsis colonis, quam magistro montium per virum cla
rissimum, camerarium nostrum, cum duplo extorquendum et
nostrae camerae irrogandum, ut poena docente discant, quam
grave sit, regalem offendere majestatem. g. 9. Sed ubicunque
fuerit concedendum, colonis multitudine expensarum se nolen
tibus onerare, quia tutius est paucis idonee interesse, quam
multis se ingerere periculose: tunc magister montis in unum
omnes suos convocet colonos, die et loco eis assignatis, in
quibus commode valeant interesse; et si omnes tunc venerint

vel ad minus de duabus schichtis,

et" una XXXII. parte

excipientes in monte vel laneo illo vel etiam concessione, si
adeo magna fuerit, quantum pro sua voluerint retinere cul
tura: quidquid tunc superfuerit ibidem sine colonorum de
trimento aut periculo excolendum, illud magister montis se
cure concedat, prcprietate sibi a colonis statuta, et ad termi
num deputatum. 5. 10. Si autem nollent vel neglexerint con
venire, vel si convenientes in concedendo, aut de proprietate
eis danda, aut ad quem terminum, concedatur, noluerint vel
nequiverint concordare, eo quod naturaliter negligitur, quod
communiter possidetur: ex tunc urburarii nostri vel magister
montis ibidem illa concedenda pro majori proprietate et ad
breviorem quem potuerint terminum audacter concedant; in
terest enim nostra, ne quis nostro argentifodio abutatur. š. 11.
Sane si aliquis, vel aliqui colonorum in eodem loco praesentes
non fuerint, quod ad dictum tractatum merito fuerint evo
candi, nec vocentur: quidquid tunc vocati illis absentibus sta
tuerint, absentibus non vocatis, in suis partibus nullum prae
judicium generabit, si ordinationiipsorum noluerint consentire,
quia, quod omnes tangit, ab omnibus approbandum est, et
ideo plus obstat contemptus unius absentis in hac parte, quam
multorum contradictio in praesenti. š. 12. Si autem unus vel
plures ex colonis quibuscunque modis fuerint absentes, ita
quod commode vocari non possint, vel difficilis sit eorum
vocatio: volumus taliter se absentantibus legitimos statuere
procuratores, qui in omnibus tractatibus argentifodinarum ubi
cumque coloni fuerint, suppleant vices eorum, ut si univer
sitas suorum colonorum agat, vel ab aliquo conventa se de
fendat, quod cum eisdem intersint, ne argentifodium nostrum
ob alicujus absentiam retardetur; unde talium deinceps ab
sentia non obstante, judices et magistri montium in omni
tractatu et judicio procedant, in quantum de jure fuerit pro
cedendum. 5.13. Porro si legitimo quis detentus fuerit impedi
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poněvadž jednohojest potřebie, aby činície i povolujície rovná
pomsta skrotila, přikazujeme, aby ti, kteřížto jsů ty propo
jičky přijali tiem obyčejem na bezpravie svobody všech hor
níkuov, skrze toto naše přespasitedlné ustanovenie těch pro
pojiček, buďte drahé neb laciné, týmž právem aby byli zba Pokuta.
veni; a veškeren zisk, kterýž by odtad měl ten pergmistr
od těch kverkuov, jakožto i od pergmistrstvie, skrze muže
přeslovútného komorníka našeho dvénásobně má býti pobrán
a do našie komory obrácen, aťby pomstu byli naučení, jak propuojč
těžké jest, rozhněvati královskú velebnost. g. 9. Ale kdežby Při
ce pergmistr
se koli mělo dieti propuojčenie, kdež by kverkové množ svolajky.kver
stvím nákladuov sebe nechtěli obtiežiti, poněvadž bezpeč
něji jest v malé a nemnohé věci se uvázati: tehdá pergmistr
v jednotu všecky své kverky svolaj, den a miesto jim ulože,
v němžto podobně mohli by se sjíti; a jestližeby tehdy všichni
přišli, aneb najméně jich ze dvů šichtú, a tak vynmúce
druhý a třicátý diel v hoře neb v tom lénu, nebo také V
propojičce, ačby tak veliká byla, což by k svému chtěli osta
viti dělánie a zachovati: což koli v ta doba ostane tudiež
bez těch kverkuov škody nebo ujmy k dělánie, to pergmistr
bezpečně propuojič podle vlastnosti jemu od kverkuov usta
Nepuojdú-li
vené k cíli určenému. 5. 10. Pakliby nechtěli aneb zmeškali kverkové
k
se sjíti, aneb ač by se sejdúce v propojičce nebo o zvláštnosti, obeslánie.
kteráž by jim měla dána býti, nebo k kterému cíli propuoj—
čena, nechtěliby nebo nemohliby se srovnati, protože od při
rozenie bývá obmeškáno, což se od mnohých vuobec vládne:
tehdá urburéři naši nebo pergmistr tudiež ty propojičitedlnosti
květšívlastnosti jakž mohu a k kratšímu cíli propůjčte; slušít Co jedni
uči—
zajisté na nás, aby hor našich ižádný zle nepožíval. 5. 11. kverkové
nic bez dru
Pakliby kteří z kverkuov na tom miestě přítomně nebyli, kte—hých, nenieť
stálé.
řížby k ř<čenému jednánie hodně měli povoláni býti a nebyliby
povoláni: tehdá cožkoli povolaní bez nich by ustanovili, ne
přítomných nepovolajíce, v jich dielech ižadné bezpravie neb
škoda se nestane, nebudu-li chtieti přivoliti k jich zjednánie;
nebo cožt se všech týče, ode všecht má býti pochváleno neb
pojištěno; a protož viecet překážie potupa jednoho nepřítom
O nepřítom—
ného s té strany, nežli odpor mnohých v přítomnosti. š. 12. ností
kver—
Pakliby jeden z kverkuov neb jich více kterýmiž koli obyčeji kuov.
nebyli přítomní, tak žeby podobně nemohli přivoláni býti aneb
nesnadné bylo—byjich povolánie : chceme, aby tak se pokrývajícím
zvláštně ustanovili poručníky, kteříž by ve všech jednániech
střiebrných doluov, kdež koli kverkové byli by, naplnili jich
miesto, aby, kdyžby obec jich spolukverkuov co vedla aneb
od něho jsúc narčena bránila se, aby s nimi přitom byli, aby
hora naše pro něčí nepřítomnost nebyla zmeškána; protož
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mento, et mittat nuntium idoneum, apud judicem vel magi
strum montis suam absentiam expurgando, illi solum suffra
getur necessitas excusandi. Non enim negligentibus subve
nitur, sed rerum necessitatibus praepeditis, cum ab omni lege
urgens necessitas sit excepta. Quoad judicia hoc quod dicitur,
hic locum habere sanccimus, sed quoad tractatus, qui habentur
pro utilitate montium promovenda, in quibus mora consuevit
esse periculosa, nullius absentia, dummodo vocatus aut vo
cati fuerint, excusetur; non enim debet in his absentia pau
corum redundare in dispendia plurimorum. g. 14. Ad aeternam
etiam statuimus memoriam, ad multasque discordias evitan
das, ut omnes deinceps concessiones cum proprietate et ter
mino sub bono testimonio conscribantur; nam magistri mon
tium sine scriptura non possunt quandoque omnium quae
faciunt recordari; omnium enim habere memoriam, et in nullo
penitus peccare, magis divinitatis est, quam humanitatis. Itaque
magistrorum montium fides salvatur, litigantium jure in hac
parte integro permanente. Quorum omnium clarior intellectus
\ infra libro tertio de concessionibus Deo propitio nobis adven
turus est. š. 15. Debent insuper magistri montium prospicere
diligenter, ut sub ipsis laborantibus pretium debitum et de
bito tempore persolvatur; alioquin ipsis laborantibus in ipso
rum praesentia pretio requisito, aut coram ipsorum nuntio et
uno colono, ad hoc per ipsos magistros montium legitime desti
natis, solutionem celeri instantia studeant ordinare vel partes,
pro quibus laboraverint, more solito apprOpriare; summa dili
gentia praecavendo, ne alicui pro aliquibus debitis suum me
tallum occupent, quam pro communi expensa montana. g. 16.
Item sciant universi urburarii, magistri montium et coloni,
nullos de cetero cum metallo penitus remunerandos, exceptis

refectoribus bulgarum,

divisoribus et separatoribus metalli

et horarum pronuntiatoribus; hos solos remunerari volumus
cum metallo. Verumtamen a magistris montium omnibusque
aliis donatoribus, in his et aliis omnibus donationibus haec
temperamenti aequitas observetur, ut quibus tribuunt, compe
tens subsidium conferant, et quibus tollunt, gravia dampna non
inferant. g. 17. Imo etiam esse debet consideratio pietatis, ut
pauperibuslaboratoribus tale pretium computetur, de quo valeant
sustentari, ne prOpter defectum alimentorum necesse cogantur,
rapere aliena; et utique alimentorum administratio deflectiva
familiares fures efficit et latrones, a quibus magistri montium
sibi custodiant studiose. Non obmittentes de omnibus circum
stantiis montium septimanis singulis a custodibus, carpentariis
et a quibuscunque poterint, inquirere veritatem, et errores cor
rigant et manuteneant utiliter ordinata, expedite providendo
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takových potom nepřítomnosti bez překážky sůdce a perg
mistři ve všem jednánie a súdu jednajte, jakož z práva má
jednáno býti. g. 13. Pakliby hodnú kto zadržán jsa pře- „gggmšngl
kážkú posla poslal hodného, před súdcí nebo pergmistrem
ny.
svú nepřítomnost vymlúvaje, tomut samému zpomoci má po
třebnost výmluvy; nebt zmeškalým nebývá spomoženo, ale
otřebami hodnými zaneprázdněným, poněvadž pilná potřeba
od každého práva jest vyňato.. Jelikožto k súdóm tomu, což
se tuto praví, miesto ustanovujem, ale ve všech svolániech,
kteréž mievají pro vypósobenie užitka horského, v nichžto
dlenie zvyklo jest býti škodlivé, aby žádného nepřítomnost,
když jedno povolán neb povoláni byli by, nebyla vymlu
vána; nemát zajisté v těch věcech nepřítomnost mála obrá,
titi se na škodu mnohých.
jem paměti a k uvarovánie

14. K věčné také ustanOVu- KŠŠĚĚŽLPŠŠŽ
mnohých sváruov a súduov, aby fgol;"gjfghf(1;

všecky potom propojičkyszvláštností i cilem pod dobrým svě- zapsati.
dectviem p0psány byly; nebo pergmistři bez písma nemohú
druhdy všech věcí, kteréž činie, pamatovati. Všech zajisté
věcí jmieti pamět a v ničemž ovšem nepohřešiti neb nepo
chybiti, viece slušie na Boha nežli na člověka. A tak Viera
pergmistruov zachována bývá tiem popsániem a právo súpe
řuov, totjižto sůdících-se, v té mieře vcele zaostává. Jichžto
všech jasnější rozum dole v třetiech knihách o propojičkách
Božským smilovániem nám má přijíti. 5. 15. Majiť nadtoofffjoiěl
pergmistři Opatrovati pilně, aby těm, ktož pod jich zpravú a

moci dělají, mzda dlužná a v čas uložený byla placena; jinak
kdyžby dělníci před nimi požádali své mzdy aneb před jich
poslem a jedniem kverkem, kteréhož knim pošlípergmistrové,
majit pilnú rychlostí těm dělníkóm mzdu jich zaplatiti, aneb
tále, v nichžto dělají, jim vzdáti zvyklým obyčejem; avšak
mají se vystřiehati svrchu psanů pilností, aby ižádnému pro
jeho dluh jeho rudy nestavili, kromě pro obecní náklad
horský. %. 16. Také vězte všichni urburéři, pergmistři akver
kové, aby žádnému rudů neplatili, kromě opravitelóm hutí
vodných měchuov, rozdělitelóm a rudy přeběračóm a hodin
ohlasitelóm; chceme, aby ti sami darování byli rudú. Avšak
od pergmistruov a všech jiných dařiteluov v těch i v jiných
ve všech darovánicch tato rovnost skrovnosti buď zachována,
aby, komuž dávají, slušnů pomoc dávali, a jimžto berú, aby
těžkých škod nečinili.
trováno, aby chudým

%. 17. Nébrž mát býti milostivě opa- Dělníkóm
dělnikóm taková mzda byla uložena,:ýggězťfůgegg
jížto mohli by se vydržeti a živiti, atby pro nedostatek po- mdlí

krmuov připuzeni
nuzně chvátati- . cizích
věcí;
a zajistéB
..
v
v- ,nebyli
, .,
,
„,.
uďJnnpla
nedostatecné pridavanle pokrmuov čim celedmy zlodeje aceuo slušně,
lotry, od nichžto pergmistři vystříhajte se snažně. Ne-aby nekmd'i'
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de lignis, ferramentis, funibus et omnibus aliis rebus in argenti
fodio opportunis, et ubicunque rotae fuerint, omnem providen
tiam adhibeant, ut nulla negligentia necessarios labores retar
det. g. 18. Est etiam coram eis omnium expensarum eompu
tatio facienda, ne .inutilis liat expensa, vel utilis aut neces
saria obmittatur. 5. 19. Ad ipsorum autem spectat judicium,
leves injurias circa effusionem sanguinis in locis sibi com
missis irrogatas inter suos subditos judicare. Et de con
cessionibus potestas ad ipsos pertinet judicandi, nisi tunc
prepter difficultatem causarum et personarum eminentiam
majus requirant tribunal. š. 20. Item quicunque aliquas
partes quocunque modo alienaverit, ipsis magistris mon
tium eas resignet, ut accipientem de eisdem partibus in
vestiant, prout ordo juris expostulat et requirit; alioquin
investiendus illarum partium possessione carebit, ne aliquid
juris sibi esse acquisitum sine resignatione ct investitura po
terit allegare. š. 21. Bene ergo convenit magistros mon
tium, tot ac diversis laboribus oneratos, dignis praemiis con
solari, nam omne opus levius fieri solet, dum ejus praemium
cogitatur, cum vere spes praemii solatium sit laboris. Vo
lumus singulis magistris montium septimana. qualibet septem
denarios grossos, prout veteribus dudum jam placuit, compu
tari; insuper in solemnibus festivitatibus more consueto juxta
lucrum argentifodinarum, quibus praesunt, contenti, ut prae
dictum est, subsidio, non in metallo, sed in denariis conso
,lentur. Hoc ideo, quia magistri montium cum ceteris offici
alibus in his festivitatibus consueverunt cum magna avaritia
totum enucleare metallum, veris colonis tantum furfura relin
quendo. Itaque gaudium istorum in moerorem convertebatur
colonorum, quod de jure stare non debuit. Sed Nostrae Sereni
tatis provisio semper invigilans commodis subjectorum, decre
vit urburioros una cum scriptoribus urburae has donationes
aequali aequitatis temperamento utrobique ordinare, ut nulla.
de hiis quaestio vel disceptatio amplius hebeatur. g. 22. Plu
ries etiam auribus nostris innotuit, per lapides manuales dic
tarum festivitatum urburac nostrae non modicum decrevisse,
quibus urburarii una cum scriptoribus urburae contra fidem
nobis debitam dicebantur (quamvis forte sic non esset in no
strum dispendium) amisisse. Sed cum nobis innata pietas in
odore bonae famae magis, quam infamia delectetur, suos sub
ditos quaerens praesenti constitutione in hac parte immaculatos
a tali falsae suggestionis infamia conservare: hoc edicto etiam
statuit inviolabiliter observandum, quod nullus magistrorum
montium plura officia vel plures quam unum habeant magi
stratum, ne dum ad utrumque festinet, neutrum bone peragat;
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opůštějíce ničehož ze všech okolkuov a příslušností horských,
nr. každý týden od strážných neb hutmanuov, od tesařuov neb
cimrmanuov a od kterýchž koli mohli by se pravdy uptati,
aby bludy a nedostatky napravovali a užitečně zjednané ruků
drželi, t. zpravovali, snažně obmýšlejícc a dobývajíce lesu,
želez, provazuov i všech jiných věci k dolóm potřebných, a
kdežt koli kola budú, všicku opatrnost přičiňte, aby žádná
zmeškalost potřebného diela nezmeškala. ;. 18. A mát před nimi
vcšken počet nákladuov býti vydáván, aby daremní nákla
dové nebyli činění a potřební epúštěni. 5. 19. Příslušiet také aliud mají
k jich soudu viny, kdyžto druhému z jich poddaných lehké 62:320]
bezpravie učiní aneb bez krve prolitie urazí. Semt také
příslušie moc o propojičkach súditi, lečby pro nesnaz pře a
osob pOVyšenie vyšší stolice měla hledána býti. 20. Také ,? 333333
ktož koli z kverkuov táluov svých kterýmkoli obytčejem chce táluov
odbyti, tehdy ty tále má vzdáti 'pergmistróm, aby toho, ktož
chce přijieti, uvedli, jakož toho pořádek práva žádá. Jinak
uvedený ten, ktož je má přijieti, těch táluov byl by zbaven,
aniž co prava sobě dobytého bez odevzdánie a uvedenie sobě
moci bude dovesti. 5. 21. Protož dobřet příslušie pergmistróm, o záplatč
za.
jenž jsů tak mnohými a rozličnými pracemi obtieženi, at FŽĚTŠÍĚŽŠ

by hodnými odplatami byli utěšeni; neb všeliká práce leh
čeji nésti se obvyká, když se na její odplatu myslí. A po
něvadž naděje odplaty utěšenie jest práce, protož chceme,
aby každému pergmistru týden každý sedmdesátných grošuov,
jakož se starým davno líbilo, bylo ůctěno a dáváno, a nadto
na slavné svátečnie hody obyčejem zvyklým vedle užitkuov
neb ziskuov doluov střiebrných, kterýmiž pergmistři vládnů,
slušnů, jakož předpovědieno jest, pomocí mají býti utěšeni,
ne na rudě, ale na penězích. A to proto pravíme, nebo perg
mistři s jinými úředníky hornimi na ty hody zvykli jsů s ve
likým lakomstvím najlepšívylupovati neb vybierati rudu, pra
vým kverkóm toliko otrusky ostavujíce, a tak radost těchto
v žalost obracovala se kverkóm, a to z práva státi nemohlo
jest. Ale Našie Jasnosti obmyslnost, vždy jsúc bedlivá po- Ktoapokud

hodlnostem poddaných, ustanovila jest, aby urburéři spolu $$$;
s písaři urbury ta dávánie střídmosti rovné rovnosti s obú
stranů sjednávali, aby ižádná.vsváda neb hádánie o těch vě
cech potom nebývale. 5. 22. Casto také ušima našima ozná—gaggai
meno jest, že na ty hody skrze rozdávánie hantštanuov našie persmistróm.
urbuře nemálo scházelo, jimžto urburéři i s piesaři urbury

proti vieře nam dlužné praveny jsú povolovati, ač toho snad
nebylo s našie škodů. Ale poněvadž nám přirozená. milosti
vost raději u vuoni dobré pověstí a jména dobrého svých
ůředníkuov kochá. se, nežli v jich pohaněnie, své poddané
Jireček: Codex.
I.
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absurdum est namque juxta legitimas sanctiones, si promiscuis
actibus rerum turbentur officia. Et quoad hunc articulum, prae
sentem constitutionem ad omnes montium oüïciales volumus cum
omnibus suis conditionibus prorogari.

Cap. [X.
De scriptoribus urburae.
Juxta ordinem jam praemissum de scriptorum officio summe
necessario nostram urburam scribentium videamus, quorum
assertioni propter juramentum per ipsos nobis praestitum
fides exactissima adhibetur.
5. 1. Unde bene congruit rationi, ut non solum boni, sed
meliores nobis ad hoc officium ordinentur, et ipsis juramentum
in praesentia camerarii nostri, viri clarissimi, nostro nomine
statuatur, quod legaliter suum exerceant ofücium, et procu
rent, quod tam nos, quam nostri montani in omnibus sibi
sommissis conserventur indempnes; nec cuiquam ex eorum of
fieio praejudicii aliquid generetur, sed justorum roborati eon
stantia, nulliusque errore concussi, aut favore, aut blandimento
seducti a veritatis devient ratione, salubriter animadvertendo,
melius esse pro veritate pati supplicium, quam capere pro
adulatione praemium, sed solum ad Nostram respectum habeant
Majestatem. g. 2. Ideoque summis vigiliis studeant'insudare
memoriae praeteritorum, scientiae praesentium et providentiae
futurorum, ut in hiis omnibus circumspecti, quotienscunque
ad ipsos tamquam ad regale registrum quaestio deferatur, de
omni metallo suis temporibus sublato in montibus et ex ensis
montium sciant nos, et alios, quorum interest, indubita iliter
expedire, ut et ipsi, quorum assiduis laboribus tam utiliter,
quam decenter nostra respublica procuratur, per nostram mu
nificentiam tamquam virtutum praemia merentes, dignis bene
ficiis consolentur, ita quod de regia provisione merito glorien
tur. ©. 3. Volumus insuper, ürmiter statuendo, quotiens
cunque in montibus specialis vel nobis in subsidium indicitur
contributio generalis, juratos nostros scriptores habentes expe
rientiam plenam omnium montium et lucrorum per argenti
fodium universum, cum juratis montium ipsis contributionibus
interesse, fideliter praecavendo, non ut secundum odium vel
favorem, sed ut unusquisque juxta suam eontribuat faculta
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hledajíce tiemto ustanoveniem v té mieře neposkvrněné od
takového falešného ponuknutie a zlé pověsti zachovati: túto
výpovědí ustanovila jest, aby bylo bez porušenie zachováno,
aby ižádný z pergmistruov viece úřaduov neb pergmistrstvie
než jednoho nemieval; aby, kdyžby k oběma kvapil, ižád—
ného dobře nezpuosobil. Ohavné zajisté jest podle pravých
ustanovenie, kdyžby smiešenýmí číny zamúceni byli úřadové.
A jelikožto k tomuto ustanovenie chceme, aby všickní horští
úředníci se všemi jeho povahamí zavázáni byli příslušeti.

Kap. IX.
O úřadu písaře m'bm'y, to jest dielu královského.
Podle řádu již pověděného o úřadu písařuov velmi po- 35331533?
třebném, kteříž naši urburu popisují, vízme, jichžto svědectvíe
ního—
pro přísahu od nich nám učiněnú viera přeplná přidána bývá. m M.,.
5. 1. Protož dobřet příslušie rozumnosti,
aby netoliko písířgrgny:-l
dobří, ale i lepší nám k tomu úřadu byli zjednání, a jim äämäisäze?

přísaha v přítomnosti komorníka našeho, muže přeslovútného,
naším jménem buď ustavena, tak aby řádně svuoj úřad vedli 0“ Ěžtfečo'
a zpuosobovali, aby tak nás, jakožto i naše horníky ve všech
věcech jím poručených bez škody zachovávali; a aby ížád
nému z jich úřadu ižádné bezprávíe se nedálo, než aby spra
vedlivých jsúce posilnění stálosti, ížádným bludem nebyli
utískováni, aneb přiezní aneb pochlebenstviem svedení od roz
umnosti pravdy nepochybovali, spasítedlně anebo zdravě sna.
bdějíce, že lépe jest pro pravdu trpětí muka, nežli přijiemati Ktojej má
za pochlebenství odplatu; a tolikot k Našíe Velebnosti mají vopravovati.
zřenie jmieti. 5. 2. A protož svrchovanými bedlivostmi pilní
pracovati buďte o pamět minulých věcí, vidomie přítomných a
obmyslnost budúcich, aby v těch ve všech věcech jsúce Opatrní,

kolikrátby koli kním, jakožto kkrálovskému pravidlu otázka
byla přinesena, o všeliké rudě za jich času zdvižené na. ho
rách a o nákladiech hor uměli by nás i jiné, na něžto slušie,
bez pochyby zpravití, atby oni i ti, jichžto ustavíčnými pra
cemi tak užitečně, jakožto slušie, naše obecné dobré jedná
se, skrze naše obdarováníe, jakožto svých ctností mzdy za
sluhujíce, hodnými dobrodínstvími bylíutěšení, tak aby z krá
lovské

obmyslnosti

hodně se chlubili.

%. 3. Chceme nadto, Písařurburni

pevně ustanovujíce, aby kolikrát koli na horách zvláštně nebo be,;ïbgïïo
nám na pomoc vzpovědiena byla berně obecně, přísežni naši
"ích
písařové, kteříž mají plnú známost všech hor i užitkuov po
všech dolech, s přísežnými horskými při těch berniech bý
vali, věrně se vystříehajíce, aby ne podle nenávisti aneb přie—

zní, ale aby jeden každý vedle svého statku bergje
dal, nebo
2
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tem; nam ab universis aequale pondus facilius toleratur. Unde
cauti sint in hac parte scriptores, quatenus unus ex ipsis
a. principio istis intersit contributionibus usque in finem; per
ipsos enim de omnibus hiis, ut aequaliter ordinentur, perfecte
scire volumus veritatem. Ideoque hoc statuitur, quia certe
caret suspicione negotium plurimorum consiliis confirmatum.
g. 4. Verum quia omnibus placere non possunt, cum ex officio
suo teneantur, multos non solum arguere, sed etiam increpare:
quare ipsos in nostram protectionem digne recipimus specia
lem, iirmiter praecipientes regiae gratiae sub obtentu, ne ali
quis ipsos, cujuscunque praeeminentiae fuerit aut dignitatis, in
rebus vel personis praesumat aliqualiter perturbare. g. 5. Sunt
et alii simplices scri tores, solum montium scribentes expen
sas in diversis locis £ine inde sibi commissis, quorum insti
tutionem, praeter in hereditariis montanis, ad nostros volumus
urburarios pertinere, praedictorum tamen juratorum scriptorum
consilio requisito, quibus illi tenentur subesse propter rationem
expensarum montium septimanis singulis faciendam.

Cap. X.
De ofz'cz'o scansorum.

Cordi nobis est, omnem onerosam multitudinem juris be
nefieio refrenare, quae nihil confert commodi vel honoris, sed
solum rebus necessariis insudare, proferentibus fructum suis
temporibus honorosum.
5. 1. Unde decrevimus, nullos de cetero nisi nostros ge
nerales in montibus esse scansores; illos quorum abusus ante
constitutionem hanc in diversis pauperum oppressionibus fre
quentabatur, penitus abolentes. Generales vero volumus esse
scansores, quos urburarii pro communi utilitate nomine nostro
statuent, ad magis duos, nisi tunc assiduitas laborum et dila
tatio argentifodinarum, de necessitate unum, vel duos ipsis
adjungi requirant; super quo urburariorum conscientiam one
ramus, quatenus hic et alibi inutili multitudine resecata, no
strorum montium cultores relevent in sumptibus expensarum;
peccatum est, fieri per plura, quod expediri poterit per pau
ciora. g. 2. Dicuntur autem scansores, propter scandendi fre
quentiam, quia officium eorum est, diu noctuque perscanderc
montana universa, sub virtute praestiti juramenti in argenti
fodinis corrigere ad communem utilitatem omnia corrigenda.
Et ubique concessiones aut fines invenerint concedendos, ma
gistrum montis ibidem vel custodes loco ipsius (si copiam
ejus habere non poterint) admoneant manifeste, quatenus illa
concedenda infra quartam horam diei noctisque proxime vc
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ode všech rovné herně snáze se snášejí. Protož opatrní vtom
buďte písařové, aby jeden z nich při té berní býval od po
čátku až do skonánie; neb skrze ně o všech těch věcech
aby rovně řiczeny byly, chceme dokonalú zvěděti pravdu.
A protož toto jest ustanoveno, nebo nemá zlého domněnie, což
účinku mnohých svolením potvrzuje. g. 4. Ale žet se všem líbiti
nemohu, poněvadž z úřadu svého mnohé dlužní jsů netoliko
tresktati, ale i jim zlati: protož je vnaši obranu zvláštní při- flfïbOdäräï
jímáme, přikazujíce pod zachováním královské milosti, aby níhonastat
ižádný, kteréhož by koli byl povýšenie nebo duostojenstvíe, ku'mosobe'
jich na statcích nebo na osobách nesměl kterak koli zamů
covati.

g. 5. Jsút i jiní

sprostní

písaři,

toliko horní

popisu— O_dolnícch

jíce náklady na rozličných místech onde i onde jim poruče- pmamh'
ných, jicbžto usazovánie kromě na dědičných horách chceme
aby na urburéře naše slušalo, s radú však předřečených pří
sežných písařuov, pod něžto oni maji slušeti a jich dlužní jsů
poslúchati pro počet nákladuov horních, kterýž maji na ka
ždý týden činiti.

Kap. X.
O úřadu lezcuov neb dolm'ech příhledačuov, jež slosz štajgeřz'.

V srdci nám jest, všecko těžké množstvie dobrodiním
práva skrotíti nebo staviti, kteréžto nic nepřinášie pohodlé
ani počestnosti, ale toliko o věcech potřebných pilnost jmíeti,
kteréž plný užitek časy svými přinášejí poctivosti.
_ __
5. 1. Protož ustanovili jsme, aby ižádných potom kromě S;?gïgegä'
naších obecních na horách nebývale štajgeřuov; ty, jichžto buďtilz,šta,ne

zlý užitek před tiemto ustanovením v rozličných utisková- 2“ ""
niech chudých obecen byl jest, ovšem zahlazujíce; než chceme
aby obecní byli štajgeří, kteréžto urburéří pro obecní užitek moje„„a
jménem naším ustanovie, a najviece dva, lečby tehdy ustavičnost ssggkääägy
prací a rozšířenie doluov z potřebnosti jednoho neb dva jim iriecebýti.

přidati požádaly; a v tom urburéřuov našich obtěžujeme svě
domie, aby zde i jinde neužitečné množstvie ujmůce neb ode
tnůce, našich hor kverky oblehčílí na nákladiech ztrav; neb
hřiech jest zajisté, aby se dálo skrze mnohé, což muož spó
sobeno býti nemnohýmí. 5. 2. A slovút štajgeři nebo lezci % 3323;
pro časté lezeníe, neb na jich úřad slušíe, dnem i nocí vše
cky hory prolezti, pod mocí učiněné přísahy v dolech opra
vovati k obecnému dobrému všecky věci, kteréž maji opra—
veny býti. A kdež koli meze neb propojíčky propuojčitedlné Ogygi-Pe
nalezli by, tehdá pergmistra tudiež aneb strážné miesto něho
(když přítomnosti jeho jmíeti nemohů) napomeňte zřejmě,
aby ty věci, kteréž maji propuojčeny býti, ve čtvrti dne a
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| nientem concedant. Alioquin ipsi scansores de licentia urbu
rariorum dictos fines concessionesque laboratoribus conferant
expeditius pro majori proprietate, qua poterint, ac termino
breviore, ne nostrum argentifodium ulla parte vacuum rema
neat et incultum; nullas partes sibi, ubicunque concesserint,
aliquatenus reservando, ut sic ab ipsis omnis mala suspicio
sublevetur. g. 3. Est etiam eorum officii, ad mandatum urbu
rariorum de confiniis quaestiones inter conterminarios exor
tas, tribuendo unicuique, quod suum est, mensura. debita de
finere, veritatem sine opinione summa prudentia ponderando,
ne de falsa mensura, sicut visum est alias, inposterum argu
antur, sibi et aliis quorum interest, dampnum cum infamia
contrahentes; nunquam vero confinia vel aquam per lapidem
divinando aestiment judicare. g. 4. Item ut audacia in hac
arte auctoritate temere litigantium compescatur, volumus ur
burarios ex utraque parte compellere litigantes, de sua pecu
nia, non cum metallo, scansorum laboribus aequaliter respon
dere. 5. 5. In uno autem casu, quem infra de mensoribus
ponemus, nulla scansoribus potestas competit cognoscendi, prout
ibi plenius edicemus. 5. 6. Sed cum officium scansorum gra
ves et assiduos requirat labores, ad hoc eligantur personae
habiles expertae, quae possint per se ipsas et sciant ipsum
officium, prout status montium requirit, utiliter exercere, qui
bus urburarii ad omnem fidelitatem, utilitatemque sicut ceteris
officialibus statuent juramentum.

Cap. XI.
De oficio mensarum.

g. 1. Officium mensorum a sapientibus introductum est,
de confiniis quaestiones inter conterminarios mitigandas, quae
nisi per mensores poterant mensura debita diffiniri. g. 2. Sed
omnes de terminis vel confiniis diffinire ad officium scanso
rum pertinent, ut jam dictum est, quaestiones; praeterquam in
hoc casu, si quis in pendenti vel jacenti alicujus montismen
surati meatum invenerit alienum, et dubitetur, an idem meatus
sit extra mensuram in campo libero, an infra mensuram mon
tis ejusdem; in (quo) casu litigantes ad invicem unanimiter tres
eligant viros communes idoneos et discretos, et quartum ur
burarii superaddant eisdem, qui neutrobi ullas partes ha
beant, ad istam discordiam finiendam. g. 3. Si vero isti qua
tuor sic electi praestito juramento quid faciant, hincinde flde
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noci (t. v šesti hodinách najprv příštiech) propuojčili. Jinak fúchpfgfgg't
ti sami štajgeři s dopuštěniem urburéřuov řečené meze a pro- ktorškmaji

pojičky dělníkóm slušným budú moci podati aneb propuoj- " kom"
čití, vypósobíce k větší zvláštnosti a k cíli kratšímu, jakž
budú moci, aby naše hory na ižádné straně prázdné aneb
pusté nczuostaly bez těženie, t. bez pavovanie; a. v těch po
daniech neb propojičkách aby nikoli sobě dielu t. táluov ne—
zachovávali, aby tudy a tak od nich všecko zlé domněnie
bylo odlúčeno. g. 3. Slušiet také na jich úřad, abykpřikázanie Comajimoc
urburéřuov o steku mezi neb o končinách pře mezi spolu- "munu'
mezníky vzniklé hodně rozeznajic skonali, jednomu každému
dávajíce, což jeho jest, pravdu svrchovanú Opatrností bez
domnívánie vážícc, aby z křivé neb falešné miery, jakož
jinde jest vidieno, potom nebyli tresktáni, sobě i jiným, jichž
se dotýče, škody se zlú pověstí neb pohaněnie dobudúce; nikdy také konci mezi nebo vody skrze kámen celý domnívajte se právě súditi. g. 4. Také aby smělost s té strany všetečně se svářících t. súdících byla ukrocena, chceme, aby

Cehosengaji
varovat“
opimae
ŠWgeřuo“

urburéři s obú stranú připudili svářície, to jest ktož se pře
o své pomezie, tak aby lezcuov neb štajgeřuov penězi, ale
ne rudú za jich práci odbývali. g. 5. Ale v jedné příhodě, P'zefieïnjäj'
kterúž dole o měřičiech povieme, ižádné moci štajgeři nemaji
maji.
rozsuzovati, jakož tam plněji vypovieme. 5. 6. A poněvadž thmpjípýti
úřad štajgeřuov těžkých a ustavičných potřebuje prací, pro- amen“
tož k tomu vyvoleny buďte osoby hodné a zkušené, kteréž
by mohly a uměly samy od sebe ten úřad, jakž žádá, stav Pfiäþjojfaï'
horský, užitečně vésti; jimžto urburéři ke vši vieře a užitku,
jakožto i jiným úředníkóm, ustanovie přísahu.

Kap. XI.
O úřadu dolovy'ch měřičuov.

g. 1. Úřad měřičuov od múdrých uveden jest, jimižto pře
o končinách neb o spolumezníciech mezi pomezníky bývají
ukrocovány, kteréž pře nic jinak než skrze měřiče hodnú
mierú mohú konány býti. 5. 2. A tak všecky pře o mezech
neb končináchapomezích konati na úřad štajgeřuov, jakož již
jest povědieno, příslušie; kromě v této přihodě, ačby kto
z visuté nebo ležaté strany při hoře měřené, kterúž dělají,
jenž obecně v lintu neb hantu slove, jiný gank t. pramen
nalezl, a bylo by pochybenie, jestli ten gank neb pramen
kromě miery v poli svobodném čili v mieře té hory; v též
přihodě súpeřové, t. svářící—se, jednomyslně mají sobě tří
muže voliti, obecné hodně a múdré, a čtvrtého urburéři mají
k nim přidati, kteřížto s žádné strany žádných táluov ne—
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liter mensurando, unicuique litigantium justitiae complemen
tum, trahentes zonam ipsius superius in cespite ab altiori
parte meatum; et si sic per talem mensuram non possint eli
cere veritatem: tunc in profunditate argentifodinarum illarum
facto transitu de meatu ad meatum, quidquid tunc dicti qua
tuor mensores per mensuram directam vel angularem elicita
veritate inter litigantes sententiando, aut ipsos amicabiliter
concordando duxerint statuendum, ab ipsis partibus sine qua
libet contradictione inviolabiliter observetur. g. 4. Metallum
autem, si quod medio tempore fuerit sublatum apud commu
nem hominem, sequestretur, ut lite finita victrici parti detur,
prout juris ratio exigit et requirit.

Cap. XII.
De carpentarižs.

%. 1. Carpentariorum usum approbamus in montibus esse
quam plurimum opportunum; quorum officium est, de peri
culo, quod ex casu lapidum, cistarum, aut compressione mon
tium vel modo posset alio quolibet imminere, cum omni in
genio sagaciter, providere robustis-firmando sustentaculis, quid
quid in argentifodinis ruinosum appareat et caducum, ita ut
periculum imminens tam personis, quam montibus ipsorum
diligentia evitetur, et omnia pro utilitate colonorum, uorum
in hac parte sint oculus, ordinent et disponent. g. . Sed
inter cetera tamquam indagatores seduli praecaventes, ne me
atus jam inventi- vel metallum, ut mali homines facere con
sueverunt, cujusquam dolo vel astutia occultetur. &. 3. De
bent etiam carpentarii per urburarios ad hoc vocati interesse
cum scansoribus ad quaestiones confiniorum aequo judicio
decidendas; nam ipsorum experientia plurimum in hiis quae
stionibus operatur. 4. Juramentum autem ipsis carpentariis
ab urburariis statuetur, quia nolumus alicujus jurati officialis
autenticum esse testimonium, nisi ab urburariis receperit jura
mentum. g. 5. Omniaque displicentia debent magistris montium
accusare, et quotienscunque per urburarios requisiti fuerint,
sicut alii officiales, de omnibus montium displicentiis meram
debent dicere veritatem.
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měli by, aby tu při konali. %. 3. Pakliby ti čtyři tak voleniuči
niece přísahu, aby učinili s obú stranu věrně mčříce jednomu
každému z svářících a dopomohli plnosti spravedlnosti, a když
by svrchu po drnu táhnúce provázek neb šnuoru od Vyššie
strany pramene nebo ganku, tak skrze to nemohli zvědčti
pravdy: tehdy V hlubinč tčch doluov učinice pruochod od
pramene do pramene, neb od ganku do ganku, což koli pak
ti čtyřic měřiči skrze mieru upřiemů neb ůhelnú zvčdúce
pravdu, mezi těmi súpeři pravým nálezem neb přátelskú
smluvú uložie, tot má od jich stran bez všelijaké odpory bez
O rudě sc
porušenie býti zachováno. g. 4. Bude-li pak která ruda v tom kané
v čas
čase zdvižena u obecného člověka, mát býti k věrné ruce mčřenie.
složena, aby po skonánie pře svítězilé straně byla dána, ja—
kož rozum práva toho žádá a chce.

Kap. Xll.
O úřadu tesařuov, toý'z'ž cimrmanuov.

%.1. Tesařský úřad žejest velmipohodlný na horách, chvá
líme neb dokazujem; jichžto úřad jest, o nejistotě, kteráž
z padánie kamení, kašten neb tarasuov neb opažovánie neb
stištěnie hor aneb obytčejem jiným kterým koli mohla by
nastati nebezpečnost, se vším vtipem múdře Opatřiti, pevnými
utvrzujíce podporami, cožkoli v dolech bořitedlného zdálo by
se a padlého, tak aby nebezpečnost nastávající též osobám
aneb dělnikóm, jako i horám, jich bedlivú opatrností před
pádem a škodů byla se vyvarována, aby všecky věci k užitku Kradenie
kverkuov, jichžto v té mieře jsú oko, řiedili a pósobili. %. 2. rudy aneb za
Než mezi jinými opatrnostmi-tuto mají jako věrní opatřo—farovánie.
vatelé a přehledači zvláštní jmieti opatrnost, aby pramen neb
ruda nalezená nižádnú lstí, úkladem neb chytrostí nebyla Cimrmané
sed
skryta, jakožto zlí lidé zvykli jsú činiti. %. 3. Majít také povolaní
te na soudu.
cimrmané skrze urburéře k tomu jsůce povoláni, spolu s štajgeři
(přítomni býti), když pře o pomezie mají súdem jednány a
konány býti; neb jich svědomost v pravém rozeznánie těch při
cimr
velmi spomáhá a mnoho jedná. g. 4. Přísaha pak těm tesařóm Přísaha
manuov.
od urburéřuov buď vydána, neb sic nechceme, by kterého úřed
níka příjemné bylo svědecstvie, jedné lečby od urburéřuov
čem maji
přijali přísahu. g. 5. Ti také tesaři majit všecky věci nehodné O pečovatl.
na pergmistry vznášeti, a kolikrát koli od urburéřuov byli
by otázáni, jakožto i jiní úředníci, o všech nehodách horních
plnů a jistů mají pověděti pravdu.
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Cap. XIII.
De custodibus.

g. 1. Custodes dicuntur a custodia, quam jurant urburariis
in primo ipsorum introitu, omnia utiliter exercere. 2. Eli
gantur autem per colonos habiles ad hoc officium fideque di
gni; et quicunque colonorum aliquem custodem urburariis ad
juramentum praesentaverit faciendum, unam tricesimam secun
dam partem pro ipso in eodem argentifodiö, in quo custodiet,
obligabit; eo quod longe tutius est pingnori incumbere, quam
in personam agere; ut si ille custos in aliquo deliquerit vel
officium suum exercuerit negligenter, et ipsum pro noxia non
praesentaverit, ex tunc perdita sit pars taliter obligata; ipsum
autem custodem praescntando, partem suam sine diminutione
aliqua liberabit. 3. Volumus etiam, ne aliquis recipiatur
ad aliquam custodiam, nisi cum idonea cautione. 4. Sunt
custodes argentifodinarum superius et inferius; sunt custodes
etiam fabricarum, de quibus per ordinem dicamus vel vide
amus. 5. Primo ad curam custodum super argentifodinas
pertinet, custodire omnia, que in caverna sunt, et ut omnes
labores ibidem decenter fiant, adhibere operam diligentem, in
introituque sectorum omnes operarios numerare, si eorum nu
merus habeatur completus, et in exitu eorum apud quemlibet
quaerere cum effectu, ne metalli aliquid educatur; statim quid
quid negligentiae viderit, aut dampni, vel erroris, magistris
montium accusando, ut provideant, ne amplius talia commit
tantur. 6. Custodes intra argentifodinas circa eis com
missa, sicut jam dictum est de custodibus superioribus, dili
gentem custodiam adbibeant et cautelam maxime, ut completus
numerus laborantium habeatur, ut negligentibus tantum defal
cetur in pretio, quantum temporis neglexerint in labore'; quia
secundum leges humanas tam pretium, quam tempus recipit
divisionem. g. 7. Videant etiam, ut laboratores ad deputata
opera mittantur habiles, satisque fortes, ne coloni in hac parte

per aliquid defraudentur. 8.

Neque duabus schichtis

con

tinuo permittant aliquem laborare, ne continuatione temporis
cogatur deficere in labore. ©. 9. Tenenturque omnem laborem
in argentifodinis modo debito ordinare, universos operarios ad
continuum laborem incitando. 10. Volumus fabricarum cu
stodes sicut superiores, de quibus jam dictum est, cum omni
fidelitate suum officium exercere, et ut caveant, ne acuato
ribus, qui vulgariter scherp dicuntur, ferra montana ad fabri
cas deferentibus, a fabris, sicut consueverunt, aliqua penitus
violentia inferatur, sed pauperibus ut divitibus pro utilitate
montium aequaliter fabricentur. g. 11. Provideant etiam, ne

-
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Kup. xm.
O úřadu strážných neb hutmanuov a o jich urukovám'e.

5. 1. Strážníť slovú od ostřiehánie, kteréžto v prvním
svém přístupu přísahají urburéřóm, tu ostrahu užitečně vésti
věrně, právě a pilnč.

%. 2. Maji! k tomu úřadu voleni býti 533315313

od kvcrkuov slušní a viery hodní; a kterýžkoli z kverkuov
liti.
kterého hutmana podal by neb přivedl urburéřóm k učiněnie
přísahy, tehdy ten kverk má diel druhý a třicátý, t. jednu
třidcátú za toho hutmana neb strážného zastaviti v tom dolu,
kdež strážným bude; protože mnohem bezpečněji jest, na zá
kladu spolehnúti nežli na osobě postihati, aby, jestližeby ten
strážný v něčem zhřešil nebo úřad svuoj puosobil netbanlivě,
a ten kverk nepostavil jeho ku právu pro zaviněnie. aby
proto ihned ztracen byl diel zastavený; pakli jeho postaví,
tehdy ten svuoj diel bez meškánie vysvobodí. 3. Protož
chceme, aby ižádný nebyl přijat k ižádné stráži leč s hodným moj,5,1,

zaručením. 4. Jsút pak rozliční strážní doluov, t. svrchní Umag-,y
dolní; jsút také strážní kováren, o nichž pořád povieme. 5.
"vati.
Najprvé ku péči strážných u dolů neb nad doly přislušie,
ostřiehati všech věcí, kteréžto v kavnách jsú, a aby všeckna
diela tudiež slušně dála se, přihledati s snažností; a když
havéři lezú do dolu, všecky dělníky zčisti, jestli jich počet
plný; a když tíž dělníci z dolu lezú, každého pilně přehle
dati, atby ničehuož rudy nebylo odneseno; a což koli zme—
škalosti uzřel by a škodného neb poblúzenie, to ihned má
vznésti na per mistry, aby opatřili tak, aby se těch věcí viece
nedálo. ©. 6. trážní pak dolejší, kteřížlo v dolech jsů, mají gutgťgíígf'
věrně a pilně opatrovati, což jim jest poručeno, jakož již po
vědieno jest o strážných vyšších; zvláště pak a nade všecko
pilnú stráž přičiňte a péči, aby plný počet dělníkuov jmien
byl, aby zmeškalým toliko sražováno bylo na mzdě, kterak
mnoho času zmeškali by na práci; nebo podle práv lidských
tak mzda jakožto čas přijímá rozměřenie. %. 7. Vizte také, Kääkäuïfl'
aby najímáni byli dělníci rozumní, silní a pilní k určeným magemaji
dielöm, aby kverkové s té strany ižádným během nebyli _“allema“

zklamáni.5. 8. Aniž po dvě šichtě ustavičnědOpúštějteižádnému dělati, aby ustavičností času dielem se nepřemohl dřieve dvtíšachet

času. 5. 9. Dlužni jsú také všecko dielo v dolech obytčejem
slušným řediti a všech dělníkuov k ustavnému dielu usta
vičně ponúkati. 10. Chceme pak, aby strážní kováren opilg'govgl't'
nádobách horních jakožto hořejší, o nichž již jest povědieno,
'
se vší pilností svuoj úřad vedli a aby se varovali, aby ostři—
čóm, kteříž německy šerfer slovú, železa hornie do kováren
nosícím od koVářuovTjakožto obvykli jsů, ižádné ovšem ná.—
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carbones inutiliter consumantur, considerando diligenter, quot
currus carbonum septimanis singulis in fabrica deponantur; et
quod fabri, qui ad fabricandum mittuntur, ad hoc sint habiles

et experti, nullusque fabrorum per duas schichtas

laborare

continue permittatur. Š. 12. Tenentur insuper custodes, omnes
negligentias fabrorum suis superioribus accusare, ut tantum
eis pretii defalcetur, quantum debiti temporis neglexerunt.

Cap. XIV.
De colo-nis.

g. 1. Sunt coloni principales, secundarii et tertii et sic
deince s. 5. 2. Principales vero colentes sunt montes, laneos
et stol ones, quos ab urburariis susceperunt. 5. 3. Qui autem
ab istis aliquem laneum vel concessionem suscipiunt, secun
darii coloni vocantur. g. 4. Tertii autem coloni sunt, qui a
secundariis colonis laneos vel concessiones suscipiunt, et sic
deinceps. 5. 5. Coloni autem a colendo dicuntur, eo quod
montes colunt, de quorum jure infra de concessionibus trae
tatus clarior apparebit.

Cap. XV.
De procuratoribus.
g. 1. Procuratores sunt, qui negotia aliena mandato do
minorum administrant. g. 2. Et sunt procuratores partium,
et procuratores solummodo expensarum. g. 3. Procuratores
partium sunt, habentes plenum mandatum omnia faciendi de
partibus, quae veri domini facere possint, si in personis pro
priis essent praesentes; et tales procuratores ordinari debent
in praesentia magistri montis et ad minus duorum concolono
rum. g. 4. Sed sunt procuratores tantummodo expensarum,

ui vulgariter besteller

dicuntur; isti vero procuratores pro

dominis suis non solvendo expensarum, non possunt eis per
dere suas partes, nisi liii, quibus debetur expensa, ipsam re
quirantin praesentia magistri montis vel per nuntium ejus, et
unum concolonum, ad hoc per ipsum magistrum montis spe
cialiter deputatos.
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silé se nedalo, ale aby tak chudým jako ibohatým jedno
stajnč pro obecní užitek byla kována. 5. 11. Opatřujte také,

Péči o ume.

afby
neužitečně
nebylo upáleno,
snabdějíce
zname
najíceuhlé
pilně,
koliko vozuov
ilé na všaký
týdenneb
11kovárny
složilo by se; a aby kováři, kteříž na kovánie bývají po
sláni, byli uměli, hodni a zkušení; a ižádnému z kovářuov
nebuď dopuštěno, by ke dvěma šichtoma ustavičně dělal.
g. 12. Pilnost nadto mějte strážní, všecky zmeškalosti i jiné
nehody kovářské svým vyšším zvěstovati, aby toliko jich
mzdy na peněziech bylo sráženo, kterak jsů mnoho dlužného
času zmeškali.

Kap. XIV.
O těžařích horních, jenž obecně slosz kverkove', jichžto náklady
hory se dělají neb zpravují.

5. 1. Jsút kverkové, to jest těžaři prvotní, druzi i třetie.
g. 2. Prvotní zajistéjsů, jichžto náklady dělají se hory, lénové
neb štoly, kteréžto od urburéřuov přijali jsů. 5. 3. Kteříž
pak od těch některý lán neb lén neb propojičku příjmů, druzí
kverkové slovů. 5. 4. Třetie pak kverkové slovu, kteříž od
druhých kverkuov lány neb propojičky přijímají, a tak dále.
Od čeho
g. 5. A slovút kverkové neb těžaři od těženie, jako sedláci slovu
kvcr
těžie dědiny, též tito hory, o jichžto právě řeč potom jasněji kové.
se dole okáže, když o propojičkách bude praveno.

Kap. XV.
O poručníciech dieluov nebo ta'luov a o jich nákladech.
%. 1. Poručníci jsů,

kteřížto

cizie věci přikázáním

po
pá—Dvojíjsú
ručníci.

nuov jednají, a jsů dvojí. 5. 2. Jedni jsů poručníci dieluov
aneb táluov, druzí jsů poručníci toliko nákladuov. \3. Po
ručníci dieluov jsů, kteříž mají plné přikázánie, aby učinili
o tálech všecko též, což by mohli vlastní páni těch táluov uči
niti, kdyžby tu svými osobami byli přítomni; a ti poručníci
majit býti ustavováni před pergmistry a při najmenšiem v pří
O poručni
tomnosti dvů spolukverků té hory. 4. Poručníci pak ná ciech
nákla
kladuov, kteréž německy slovú besteller, tit toliko mají miesto duov.
pánuov vydávati náklady na dielo táluov svých pánuov; a ti
poručníci, jestližcby za své pány nákladuov nezaplatili, pro—
tot pánóm svým táluov nemohú ztratiti, lečby ten, jemuž
dlužen jest ten náklad, toho nakladu dobýval před perg
mistrem neb skrz posla jeho a jednoho spolukverka, k tomu
od téhož pergmistra zvláště vydaných.
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Cap. XVI.
De fabris.
g. 1. Fabros principales, quondam totius nostri argenti—
fodii turbatores, praesenti constitutione compescere cupientes,
de inutilibus turbatoribus per nos efficere argentifodii promo
tores, firmiter statuendo, ut ipsis fabris omne pretium deser
vitum singulis septimanis semper feria tertia subsequentis sep
timanae ante meridiem persolvatur. g. 2. Alioquin inpigno
rare poterunt tantum pro illius septimanae et adhuc unius
proxime praecedentis pretio deservito, si ipsorum magistri,
quorum interest, haec intercipere noluerint et sedare. g. 3. Et
hunc articulum ad omnes operarios montium esse volumus
generalem, ut tantum pro pretio deservito duarum septima
narum continue praecedentium valeant inpignorare, non alias,
quam in septimana proxime subsequenti. g. 4. Illud autem
de cetero nullatenus admittentes, ut fabri vel alii montium
Operarii alicui potenti, vel qui solvendo non est aptus, vel
etiam suo amico, per quartam partem unius anni, et quando
que magis aut minus exspectent de pretio deservito, credentes
tunc ipsum pretium eis in certum inpignoratione nostrorum
montium obtinere; quod fieri non patimur, quia negligentia
unius in dampnum alterius redundare non debet. &.5. Cujuscum
que autem negligentia fit justa impignoratio, ille suis concolonis
tenebitur omne dampnum, quod inde sustinuerint, restaurare,
et magister montis ibidem auctoritate praesentis constitutionis
se de omnibus partibus suis, ubicunque eas habuerit, intro
mittat, de ipsis tam fabris, quam colonis satisfaciendo, ut
poena docente discant universi, quam grave sit regiam offen- '
dere sanctionem. g. 6. Idem fiat de nona parta fabrili (sci
licet, quae cedebat ipsis loco totius pretii, sed jam est immu
tatum), si cujus negligentia facta fuerit impignoratio supra
dicta. g. 7. Volumus etiam, in festivitatibus consuetis fabris,
ut eo sint in laboribus proniores, non in metallo, sed in de
nariis, laute dari lapides manuales. g. 8. Quidquid insuper
cis contrarietatis emerserit aut defectus, urburarios aut jura
tos vel simul utrosque pro eo accedant, rationabiliter exhor
tando, quatenus infra quatuordecim dies ipsis omnes defectus
suos studeant emendare; sin autem, quod sibi in aliis fabris
provideant, cum ipsi sub talibus defectibus non possint am
plius nec valeant laborare. g. 9. Magistri autem fabrorum
caute sibi provideant in hac parte, talcs fabros assumendo,
per quos nec conventiculac, ncque conspirationcs contra
nostram rempublicam aliquibus machinationibus celebren
tur; in his sic de cetero se habentes, ne offensam paucorum
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Kap. XVI.
O kova'řz'ech,jenž obecně slová pergšmidove'.

5. 1. Kováře prvotní, někdy všech našich hor buřiče, pří
tomným ustanovením skrotiti žádajíce a z neužitečných buři
čuov skrze nás hor našich spomocníky učiniti, pevně usta—
novujeme, aby těm kovářóm všecka mzda zaslúžená na každý
týden vždycky v úterý najprv příštího druhého téhodne před
polednem byla zaplacena. 2. Jinák základy bráti moci budú 122333133“
pro toho téhodne mzdu zaslúženú i jednoho přednieho téhodne, p L
jestližeby jich mistři, na něž příslušie, toho sstaviti nechtěli
a krotiti. 5. 3. A tohoto ustanovenie tento artikul chceme, gagga-io
aby ke všem dělníkóm

horským byl obecen, aby toliko za promzdu'za
mzdu zaslúženú dvů týdnů pořád minulých mohli bráti zá- ("unu'

klady a jinak nic, nežli v témdni najprv následujíciem. 4.
Toho však chceme, aby potom nikoli nebylo dopuštěno, aby
kováři neb jiní horní dělníci kterému mocnému neb komu,
ještot nemuož platiti, nebo také svému příteli za čtvrt léta
a druhdy déle a druhdy méně čekali mzdy zaslúžené, věříce,
žeby tehdy tu mzdu sobě na jisto základuov bráním našich
hor mohli obdržeti. Tohot my nechcem strpěti', nebo zmeškánie
jednoho na škodu druhého nemá býti obraceno. %.5. A kohož ghatam,
koli pak zmeškáním spravedlivé se stane základuov bránie,s š kodami.
ten svým spolukverkóm dlužen bude všecku škodu, kterůž
by pro to trpěli, nahraditi, a pergmistr tudiež mocí tohoto
přítomného ustavenie ve všecky jeho tále, kdež by je koli
měl, bude se moci uvázati, a z těch taktéž kovářóm, jakožto
i spolukverköm dosti učiní; at pokuty učiněním naučí se vší

ckni, kterak těžké jest královské přestúpiti přikázánie.

6.

A též bud a děj se z devátého dílu kovářského, stane-li se
jeho zmeškáním základu bránie svrchu dotčené. Š. 7. Chceme 0 qblopšová
také, aby na hody svátečnie obyčejné kovářóm, aby tiem peïgämïäää,

hotovější byli k dielu, ne na rudě, ale na peněziech štědře

dani jim byli hantštanové.

8. A nad to což by se jim pro- 333,31

tivného přihodilo aneb který nedostatek, tehdá k urburéřóm dostatkuov.
nebo k přísežným aneb k obojím přistupte spolu, o to roz

umně napomanůce, aby ve čtrnácti dnech jim všecky jich
nedostatky byli pilně opraveni; pakliby toho neučinili, ale
ať sobě jiných kovářuov dobudú, poněvadž by oni pod tako
vými nedostatky nemohli v'iece aniž chtěli dělati. 9. Mistři ngbši'gfggí
pak kovářští opatrnět mají řiediti s té strany, aby takové
kováře přijímali, skrze něžto by ani zrocenie ani která šibal

stva nebyla jednána proti našemu obecnému dobrému kterými
koli úklady; v těch věcech tak se majíce, atby přestúpenie
nemnohých nemusilo býti rozšířeno na pomstu mnohých;
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extendi oporteat in plurium ultionem; nam manifestum est,
quantum dampni negligentia ex talibus orta conspirationibus
jam obtulerit et offert in posterum, si duraverit in futurum,
tracta de praeterita conjectura. g. 10. Unde omnes conventi
culas et conspirationes illicitas non solum inter fabros, sed
inter quaslibet societates regiae gratiae sub obtentu ac no
strae mansuetudinis lege penitus prohibemus. g. 11. Ejusdem
gratiae sub obtentu urburariis, judicibus et juratis montium
firmiter injungcntes, ut omnes fabrorum magistros ipsosque
fabros et quoslibet alios, istius aequissimae constitutionis teme
rarios transgressores, quas invenire poterunt, nostro camerario
viro clarissimo, sine dilatione qualibet studeant praesentare.
5. 12. Quodsi ipsius copiam habere non poterint, tunc in pro
ximiore munitione nostris montibus ipsi malefactores sub li la
custodia, donec ad praesentiam camerarii observentur; incon
gruum est enim Nostrae Magnificentiae a talibus talia sustinere.
š. 13. Si quis vero fabrorum sine aliqua conventione fabrica
verit camporum cultoribus XIV diebus, adhuc, si ipsis visum
fuerit expedire, possunt sibi de alia fabrica providere, perso
luto prius primis fabris pretio deservito; et quod haec faciant
sine omni dolo et animo defraudandi. g. 14. Si autem ultra
XIV dies apud primos fabros sibi permiserint fabricari, post
modum ab eis non possunt cedere legitima sine causa, no
nam partem fabrilem, si ad lucrum pervenerint, de jure ubi
cunque postmodum fabricaverint, persolvendo. š. 15. Sed si
inter diversos camporum cultores hoc inito pacto, ut cui
primo mons fuerit mensuratus, ceteri pro certa proprietate
apud suos laneos remaneant, fabri etiam nonam partem fa
brilem per montem universum sic mensuratumjure obtinebunt,
fabricantes ad laneum principalem; semper enim fabricae re
manet nona pars fabrilis fabricanti laneo, de quo mons fuerit
mensuratus. Nam res inter alios acta aliis non praejudicat,
sicque juri fabrorum pactum non praejudicat colonorum. g. 16.
Fabris autem hereditariis, qui quandoque lucrum habuerunt,
nunc autem lucro cessante pro sua voluntate jus fabricandi
non permittimus resignare; merito ubi quandoque emolumen
tum fuit, et nunc oneris sarcina residebit.

Cap. XVII.
De metalli divisoribus.

š. 1. Est autem officium divisorum, sublevationis tempore
totum metallum in unum vel plures cumulos comportatum,
in debitas partes dividere. 5. 2. Primo autem ponendo ante
omnia urburae partem octavam, secundo nonam partem fabrilem
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nebot zjevné jest, kterak mnoho škody zmeškalost z takových
vzniklá šibalstvic
přineslajcst a přinesti by potom mohla,
ačby trvala budúcně, jakož se domnicvámczěasuov minulých.
š. lO. Protož všecka rotná scházenie a šibalstva neslušná ne- pjggggögcï
toliko mezi kováři, ale mezi jinými všelijakými tovařiši pod nlcašibal
zachováním našie královské milosti tiemto naším krotkosti
"'n'
právem ovšem zapoviedáme. %. 11. Též milosti pod zachováním
urburóřóm a sůdciem a přísežným horským přísně přikazu
jícc, aby všecky mistry kovářské i ty kováře i všecky jiné,
kteříž by toto přespravedlivé naše ustanovenie Všetečně pře
rušili, kteréž mohli by nalezti, aby našemu komorníku muži
přeslovútnému pilni byli vydati bez prodlenie všelijakého.
g. 12. Pakliby jeho přítomnosti jmieti nemohli, tehdy na nej
bližší tvrzi od hor našich ti zločince pod věrnů stráží až do pří
tomnosti komorníka buďte zachování; ncbt není zajisté slušné
_
Našie Velebnosti od takových takové věci trpěti. ;. 13. Pakliby 123333313
který kovář bez všelijakého nájmu neb úkolu koval těžařóm 362103103?
polí neb kverkóm za čtrnácte dní, ještě, bude-li se jim zdáti smi-taanïïm

užitečné, mohút sobě i jinú kovárnu zjednati, prvé zaplatíce
prvním kovářóm mzdu zaslůženú; a to aby činili beze všie
lsti a bez ůmysla zklamánie. 5. 14. Pakliby přes čtrnácte dní Po čtrnác“
u prvních kovářuov dopustili sobě kovati, potom od nich nebudú dïä'äiäääo'
moci odstúpiti bez příčiny hodné; devátý diel kovářský, aěby k zi—2503323;er

sku přišel, z práva, kdež by koli potom kovali, zaplatíce.

%.15. Pa.in mezi rozličnými polí těžaři tato vešla by smlúva, ko- Dděláiltikgšái

muž by najprvé hora byla měřena, jiní za jistů zvláštnost při mfuaůiaeťu
svých lániech aby zuostali; kováři také kovářský devátý diel po Wagen?"
všie hoře tak měřené obdržie, kteřít kuji k lánu prvotnímu; budgčiiv “
nebo vždy kovárni zuostane devátý diel kovářský, ktož kuje
"'
lánu, od něhožto hora byla by měřena; nebo věc mezi jinými
jednaná jiným neškodí, a tak právu kovářskému nepřekážie
smlúva kverkuov, t. horních těžařuov. %. 16. Kovářóm pak Na,th
dědičným, kteříž druhdy zisk měli jsú, ale nynie již že zisk Pefkírgtíd
ko

přestal, i chtěli by k své vuoli práva kovánie vzdáti, tohot
nedopůštíme; nebot hodné jest, kdež jest někdy byl užitek,
atb y i nynie těžkost břemene osedla.

Kap. XVII.
O rozdělitelech rudy a úřadu jich.
g. 1. Jestit pak úřad rozděliteluov rudy, když jest čas rudy
zdvihánie, aby oni všecku rudu na jednu neb na mnohé hro—
mady snesenú na hodné diely rozdělovali. %. 2. Najprvé
přede vším odložíce osmý diel urbuře, druhé devátý diel ko
Jil-oček: CodexI.

'
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quae ex concessionibus nobis debetur, quarto proprietas si
quae sit, residuumque metallum in quatuor schichtas colonis
aequaliter dividatur. g. 3. Si autem defuerit sedecima pars
et proprietates, statim post nonam fabrilem residuum metal
lum in quatuor schichtas, ut dictum est, dividatur sub vir
tute praestiti juramenti; nihil magis aut minus in multitudine
vel in bonitate metalli propter odium vel favorem alteri par
tium, quam debitum, tribuendo. g. 4. Si quis vero divisorum
transgressor hujus constitutionis inventus fuerit, ab officiosuo
cum infamia perpetua deponatur. š. 5. Volumus etiam divi
sores sportas divisionis habere per totum argentifodium aequa
les et ab antiqua consuetudine approbatas. g. 6. Ac tempus
et horam divisionis, prout requirit ipsorum officium, cum omni
diligentia observare, ita ut nihil possit ipsorum negligentiae
imputari. &. 7. Qualiter autem divisores cum metallo remune
randi sint, supra de officiomagistrorum montium satis dictum est.

Cap. XVIII.
De bulgarum refectorz'bus.

Nullum argentifodium, etiamsi existat hereditarium, bul
garum refectorem habeat specialem, sed solum illum, quem
urburarii toti argentifodio praefecerint generalem, ne prOpter
diversa officia confusio oriatur; qui praestito juramento üde
liter suum adimpleat officium et perfecte; istum etiam remu
nerari volumus cum metallo.

Cap. XIX.
De horarum pronun'tz'atorz'bus.

5. 1. Ad evidentiam istius tituli pleniorem sciendum,
omnes horas diei noctisque apud montanos in quatuor horas
tantummodo distinguendas. g. 2. Item prima hora (ern)-tagschicht,'
secunda vero hora lesern-tagschz'cht, tertia vero (ern)-nacht
schickt, quarto vero lesern-nachtschicht etiam vulgariter ap
pellatur. g. 3. Et initium istarum cujusquc quatuor horarum
per universum montem pronuntiator proclamat ipsas omnibus
publicando, ut tam diurni, quam nocturni actus apud labora
tores universos in omnibus aequaliter observentur. g. 4. Et
prohibemus, ne quis laborantium continue per duas schichtas
laboret, ne deficiat in labore, et haec tenentur custodes argenti
fodinarum cum omni diligentia praccaverc; et similiter ipse
apprctiandus est cum metallo.

vářský, třetie šestnáctý diel, kterýž

z propuojček na nás

slušie; čtvrté, jsú-li které zvláštnosti, a. ostatek rudy na čtyři Přísaha
„c,“
šichty kvcrkóm rovně bud' rozděleno. g. 3. Pakliby se nedostalo

šestnáctého dielu n zvláštnosti, ihned po devátém dielu ko
vářskem ostatck rudy na čtyři šichty, jakož řečeno jest, bud'
rozděleno od mocí přijaté přísahy; nic viecc ani méně na
dobrotč ne na množstvie rudy pro nenávist neb pro přiezeň
druhé straně, než co má býti, dávajte. %. 4. Pakli který roz
dělitel bude shledán přestupitelem toho ustavenie, s úřadu &? bug-ta
svého s pohaněním a se zlú pověstí věčně buď ssazen. 5. 5. anosminěi'
Chceme také, aby rozdělitclé koše rozdělovánie měli rovnévpo Časrudy
všech dolech a starodávním obytčejem potvrzené. 5. 6. Cas délún'e'

také i hodinu rozdělovánie, jakožto žádá jich úřad, se vší pil
nosti aby zachovávali, tak aby nic jich zmeškánie nemohlo Ojichzú
býti připsáno. &. 7. Kterak pak rozdělitelé rudú měli by obphtč'
darování býti, povědieno jest již o úřadu pergmistruov.

Kap. XVIII.
O apravz'teleeh vodných měchuov.

Nižádný také duol, by byl pak dědičný, měchuov opra
vitele neměj zvláštniebo, ale toho toliko, kteréhož by urburéři
__ _,
všem dolóm ustanovili obecnieho, aby pro rozličné úřady smie- 32:5222:
šenina nevznikla. Kteřížto přísahu učiníce mají svuoj úřad
Pl“

plniti věrně a právě. Achceme, aby také ten obdarován byl rudú.
Kap. XIX.
O zvěstovačz'ech hodin horských.

5. 1. K pilnějšímu oznámenie tohoto nápisu mát býti vě
dieno, že všecky hodiny dne a noci u horníkuov na čtyři
hodiny dělnikóm toliko mají děleny býti; tak že, jakož přes
den a noc jest čtyrmezcietma hodin, a v těch jest čtyřikrát
šest hodin, taktéž dělníci v těch čtyřmezcietma hodinách
čtyřikrát se měnie, neb se dostane každým dělníkóm jedno
za šest hodin dělati. 5. 2. A tak první hodinu Němci jmenují
erntageschicht, t. ctitele dennieho dielu; druhú pak hodinu jme
nuji leserntageschicht, t. vyplatitele dennieho dielu; třetie ho
dinu ernnachtschicht, t. ctitele nočnieho dielu; čtvrtú jmenují P'anhodím—
lesernnachtschicht, t. vyplatitele nočnieho dielu. 5. 3. A počátek
každé těch čtyr hodin po všie hoře zvěstovač provolá, všem Dmhá,
je oznamuje, aby tak denní, jakožto noční diela při všech Tiene.
dělníciech ve všech věcech rovně včasech byla zachovávána. ČM“
š. 4. A zapoviedáme, aby žádný z dělnikuov ustavičně dvů Žádnýmé
šichtú, t. dvú čtvrtí dne a noci nedělal, aby brzo nesšel na "j gfcřggdvú
diele; a tohot se strážní mají vší pilností vystřiehati; a tomuť
'

také mzda má býti rudú placena.
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Cap. XX.
De metalli separatoribus.
Metalli vero separatores dicuntur, qui metallum concu
tiendo in partes minutas separant sive enucleant bonum a
malo; quos magistri montium et coloni eligant, quos sibi no
verint meliores, satisfaciendo ipsorum laboribus cum metallo.

Cap. XXI.
De juvenibus.

Statuimus, ut juvenibus in cornu vertibuli laborantibus
certum pretium in denariis sicut ceteris laborantibus statua
tur, non quantum ipsi rapere seu subtrahere poterunt, per
mittantur; omnibus magistris montium et colonis suarum
partium sub obtentu firmiter injungentes, quatenus hanc no
stram constitutionem de cetero inviolabiliter manuteneant et
observent.

Cap. XXII.
De metalli emptoribus.
5. 1. Reprobamus unam detestabilem conspirationem, quam
quidam ex metalli emptoribus contra nostram rempublicam
retroactis temporibus sic frequentius injecerunt, ut quidquid
primus ipsorum in emptione metalli a debito longe distans
pretio exhibeat, tunc secundus superveniens tamquam exhibi
tionis illius ignarus exhibuit statim minus, et sic de aliis. Ita
que veri emptores istorum versutia dubii eEecti recesserunt
nihil emendo. Ipsi autem venditores affecti tedio compelleban
tur ipsum venale metallum pro multo minori, quam valebat,
pretio venundari, in non modicum nostrae urburae ac totius
argentifodii praejudicium et gravamen. g. 2. Ne hoc de ce
tero liat, hac nostrae mansuetudinis lege sub obtentu nostrae
gratiae prohibemus, et transgressores omnium bonorum suo
rum publicationem cum infamia patiantur, irrevocabiliter ipsa
bona nostrae camerae irroganda, quatenus poena ipsorum alii
terreantur similia perpetrare. Gaudeant boni et electi, ab ipso
rum consortio" reprobos sic evelli, ne talium ignominia macu
lentur. g. 3. Insuper metalli emptoribus omne jus et judicium
confirmamus, quod in gazis seu conflatoriis suis ex antiqua
ct approbata consuetudine usque ad haec tempora habuerunt,
dummodo argentum, si quod conflavcrint, ad cambiendum de
ferant ad monetam.

.—
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Kap. XX.
O přeběračíech rudy.

Rudy pak přcbčrači ncb odmčšitclé slovůt, kteříž rudu
ztlukůce na drobné kusy rozdělují dobrú od zlé; kteréžto O
přcbčračc pcrgmistři a kvcrkové mají moc voliti, kteřížby se
jim zdáli býti lepší, a majít jim rudú platiti.

Kto je má
voliti.
jich

zlí—

plató.

Kap. XXI.
O pacholciech

t. has—'pleřz'echna točz'dle t. j. rzmzpdlc dělajícz'ech.

Ustanovujcm také, aby pacholkóm na rohu rumpálu dč
lajícím určená t. jistá mzda na penězicch jakožto jiným děl
níkóm byla uložena, ne tak, aby sobě co kto z nich mohl O záplatč
slušné,
uchvatnúti neb ukrásti, když by mezi ně vržcno bylo; neb jich
aby nekradli.
toho nechceme dopustiti, všem pergmistróm i kverköm pod
zachovániem jich taluov pevně přikazujíce, aby toto naše
ustanovenie potom vždy neporušitedlně drželi a zachovávali.

Kap. XXII.
O rudokupcz'ech t. o erckajeřích.

%. 1. Zamietáme jedno ohyzdné šibalstvo, kteréžto proti
našemu obecnému dobrému někteří z erckaffeřuov v časech
minulých takto častěji jsú vedli, aby, cožkoli první z nich
v kupovánie rudy daleko od hodné ceny podal by, tehdy
druhý přistúpě jako podánie toho nevěda podal ihned méně,
a tak i o jiných. Pro něžto praví erckaffeři, chytrostí oněch
mylní, to jest pochybující jsúce učinění, částokrát jsú odchá
zeli nic nekupujíce. A tak ti prodavači tak velikú trá
pení jsůce teskností bývali jsů připuzeni tu prodajnú rudu
za mnoho menší cenu, nežli jest stála, prodati, na veliké
našie urbury a všeho dolnieho diela bezpravie a obtieženie.
5. 2. I aby se toho potom nedálo, tiemto našie krotkosti právem
pod zachováním našie milosti zapoviedáme, a ti, ktož to pře
staupie, aby svých všech statkuov byli zbaveni s věčným po
haněním, ati statkové bez naděje navrácenie do našie ko
mory obrácení buďte, aby jich pokutú jiní zděšeni byli a ta
kových zlosti nesměli páchati. Protož radujte se z toho dobří
a vyvolení, že od jich tovařišstva nešlechetní budú odlúčeni,
aby jich pohaněním nebyli poskvrněni. g. 3. Nadto erckaf
feřóm všeho práva a súdu potvrzujem, kterážto v hutecb neb
v zdýmadlech svých z dávného pochváleného obytčeje až do
těchto časuov měli jsů, když toliko střiebro, kteréž by sdý
mali, totjiž spustili neb sehnali, do vechsle přinesú do mince.
(Konec prvních kněh práva královského horničieho.)

Chytrost
erckaifei'uov
ki'i kupo
vánic.

Pokuta na
takové
chytré.

Potvrzenie
jich práv.

Incipit

Liber secundus
gloriosissimi Principis et .Domini Regis Wenceslai
munifici Regis Bohemiae.
Cap. [.
De jure argentifodínarum.
Hic nos vocat alio ratio, ut post primum librum, quem
Deo propitio de jure edidimus personarum, librum secundum
juxta formam promissi de jure argentifodinarum similiterpro
sequamur. Unde rem in praesenti non minimam aggredimur,
imo in omni pene Corpore juris montanorum effusam, et tam
montium, quam stollonum plene materiam explicantem. Ideo
que primo nosci Oportet, quod jus montanum aut consistit in
acquirando, vel in retinendo, aut in recuperando, vel in mi
nuendo, de quibus singulis per ordinem videamus.
5. 1. Sed primo de modo acquirendi, scilicet quomodo
quis quid acquirat. Et certe jus acquiritur per occupatio
nem, concessionem, emptionem, locationem, donationem,
cessionem, et per omnem actum, per quem in personam trans
fertur dominium alienum, prout manifestius in sequentibus
apparebit. g. 2. Per occupationem hoc modo jus acquiri
tur. Cum quis spe ductus montanorum, quae solum montes
excolit et montanos ad laborem incitat, in campo libero, in
quo ubilibet et cuilibet est licitum laborare et metallum quae
rere, spatium ad argentifodinam occupat faciendam, statim
hoc jure montanorum suum facit et adeo forte in eo jus ac
quirit, quod ab eo non poterit, dummodo ibidem continue la
boret, sine juris ordine amoveri. g. 3. Idemque jus omnibus
ibidem vel in alio quocunque campo libero laborantibus con
cessum est, ita tamen, quod argentifodinae ad minus per

unam mensuram, quae vulgari montanorum laehter dicitur,
distent ab invicem, sic ut utrobique vertibulum, quod vulga
riter rum bawm dicitur, commode verti possit. g. 4. Con
cessione vero sic jus acquiritur, ut quieunque laborantium

primo fortuna sibi favente meatum invenit, ipsum ab urbu
rariis vel a meatuum concessere suscipiat, dando eisdem
tantum unam XXXII. partem more consueto, nec ultra ad
partes aliquas coarctetur; statimque scribi se cum die et hora
diei procuret, dando scriptori unum grossum denariorum, nec
sub obtentu nostrae gratiae ad aliquod aliud donarium eom
pellatur. 5. 5. Quod si quaerens meatum suspicere, non pos
sit habere cepiam concesseris: tunc ab uxore sua, aut filiis,
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práva královského hornikóm daného.
Kap. l.
0 právu horských doluov.

Již nás nynie volájiný rozum, abychom po prvniech kni
hách, kteréž milostí Boží složili jsme o právu horských osob,
již knihy druhé vedlé zpuosobu zaslíbenie o právu horských
doluov taktéž vypósobili. Protož nynie k nemalé věci přistu
pujeme, nébrž ve všem takměř těle práva horského roztrú
šené, a takéž hor jakožto i štol úplně zpuosob vypravujíce.
A protož slušiet najprvé věděti pilně, že právo horské nebot
záleží na dobývám'e, anebo na zachova'nz'e, nebo na naby'va'm'e,
neb na umenšem'e, o nichž každém pořád vizme.
g. 1. A najprvé ale o obytčeji doby'va'm'e t. kterak kto
čeho dobývá. A dobývat se zajisté právo skrze osobenie,

t. osazenie, skrze propójčenie, skrze kúpenie, skrze najetie,
skrze dánie, postúpenie, směněnie, a obecně skrze všeliký
účinek, skrze kterýžto na osobu cizí, totjiž jinů, převedeno
0 právu do
bývá panstvie, jakožto dole zjevněji se okáže. g. 2. Skrze bytém
skrze
osobenie pak neb osazem'e tiemto obyčejem právo se dobývá: osazenie.
Když někto z horníkuov nadějí veden jsa, kterážto sama
hora těží a horníky k dielu zbuzuje, na poli svobodném,
kdežto každému i všady dopuštěno jest dělati a rudy hle
dati, miesto k učiněnie dolu sobě osobie, a ihned to právem
horničím své činí a tak silného práva na tom sobě dobu
de, že od něho nebude moci, když jedno ustavičně dělal
by, bez práva řádu odlúčeno býti. %. 3. A též právo všem Právo krá
tudiež neb na jiném kterémkoli poli svobodném dělajícím jest lovské .
puojčeno, tak však, aby dolové přinajmenším na jednu mieru,
ješto němecsky slove lachtr, to jest lcítr, vzdáleni byli od sebe,
tak aby s obů stranú rumpál slušně mohl se točiti. %. 4. Pro O právu do
skrze
pojz'čkúpak takto se právo dobývá: Když ktož koli z dělní bytie
propojičku.
kuov najprvé štěstímjemu přejícím gank, t. pramen nalezl by,
ten od urburéřuov, totjižto od pr0pójčitele pramenuov přijieti
má, dada jim toliko druhý a třicátý diel obytčejem zvyklým,
aniž viece má k dielom kterým nucen býti. A tent má hned
zpósobiti, aby napsán byl se dnem a hodinú dne, dada pie
saři toliko jeden groš desátný; aniž ten k jinému dánie má Od koho má
žédínio
puzen býti pod zachovániem našie milosti. ;. 5. Pakliby hle býti
propojičky
tňluov.
dající ten pramen přijieti nemohlby jmieti přítomnosti pro
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vel a quocunque, quem loco sui concessor domi relinquet,
meatum suscipiat, sic jus suum integre confirmando. š. 6. Sed
si nullus dictorum appareat, tunc de jure suo eoram aliquibus
juratis aut etiam aliis fide dignis publice protestetur; et nul
lum periculum sibi tunc generabitur, eum non sit in mora,
juxta illam regulam juris: Quod per me non stat, mihi im
putari non debet; sed tamen meatum suspicere tenetur,
quando eitius habere poterit copiam concesseris. g. 7. Sint
tamen in hoc cauti urburarii vel quicunque loco ipsorum fue
rint in hac parte, ad dimittendum cum inventore illius meatus
nuntium expertum, qui fide videat oculata, an eundem in sua
argentifodina meatum habeat, quem suscepit. g. 8. Qui autem
argentum primo redactum ex metallo suscepti meatus obtule
rit eoncessori: _:siprimus inventor fuerit in illo campo, ex
utraque parte argentifodinae suae integer laneus emensuretur,
ut haec praerogativa alios incitet ad laborem; et in illis duo
bus laneis nullus alius sine permissu ejus laborare praesumat,
nisi tunc spes sit de meatibus alienis, et velit quis praestito
juramento sine omni dolo ac fraude, et praecipue sine primi
inventoris praejudicio pro alienis meatibus laborare"; et si in
venerit eundem meatum jam susceptum, quod ibidem labo
rare sine omni contradictione cesset, ammodo et recedat. &. 9.
Sed secundo, tertio et quarto, vel deinceps meatum suscepto
ribus in qualibet parte argentifodinae medius tantum laneus
mensuretur, cum conditionibus jam praemissis. š. 10. Consue
tum est etiam inter istos meatuum inventores conterminarios
inseri tale pactum: ut si cui primo mons fuerit mensuratus,
quod alii apud suos laneos pro certa, sicut inter ipsos conve
nit, remaneant proprietate, quia pacta ex conventione legem
accipiunt. Vel sic quandoque conveniunt: quod plures vicinae
argentifodinae uni inter eas, de qua major spes montem men
surandi habeatur, subjiciantur hoc modo, ut remaneant apud
suos laneos pro certa proprietate, ut dictum est, ubieunque,
sive in principali sive in subjectis ei argentifodinis, primo
mons fuerit mensuratus; nam difficile est, gravibus acquisita
laboribus sine spe aliqua meliorationis relinquere. Has autem
eonventiones sic approbamus, ne per ipsas urburae nostrae
praejudicium aliquod generetur, neque ullus aliquam proprie
tatem ratione dictarum conventionum, antequam ibidem mons
mensuretur, audeat extorquere. š. 11. Et caveant universi
sub amissione omnium suarum partium diligenter, ne aliquod
metallum sublevent vel educant, antequam mons eis mensu
retur, sine urburariorum licentia speciali. š. 12. Sed et hoc
sciendum est, quod per illum, qui meatum primo suscepit,
aliis suis eoncolonis acquiri jus adeo firmum, ac si meatum
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puojčitelc: tehda od ženy jeho nebo synuov neb od kteréhož
kolivěk, kohož by propójěitel miesto sebe doma pozuostavil,
pramen t. gank přijmi, tak právo své cele zachovaje. g. 6. Ncpřítomnost
Pakliby žádný z těch se neukázal, tehdá o svém právu před propuojčitclc.
některými přísežnými aneb také před jinými viery hodnými
zjevně má se osvědčiti; a tak ižádná, nebezpečnost nevznikne,
poněvadž nebyl by vzmeškánie, podle oné řeholy práva: Což
mnů nestojí neb nescházie, mnět nemuož býti připsáno; ale však
gank nebo pramen dluženjest přijieti, jakž najspíš bude moci
jmieti přítomnost propojěitele. g. 7. Než urburéři buďte v tom Výstraha
propojičky
Opatrni, aneb ktož koli byl by miesto nich v té mieře, aby lstivě
na ško
poslali s nalezatelem pramene toho posla zkušeného, jenžby du jiných.
věrú oěitě opatřil, má,-li ten pramen v svém dole, kterýž
jest přijal. g. 8. Pakliby kto střiebra najprvé udělaného zrudy O propojičcc
kvar
přijatého pramene podal neb přinesl propójčiteli: bude-li prvním
kóm.
první nalezač vtom poli, s obů stranů dolu jeho celý lén
neb lán jemu přiměřen buď, aťby to předánie zbudilo jiné
k dělánie; a v těch dvú lénú neb lánů ižádný jiný bez do Požádánle
propojičky
puštěnie jeho dělati nesměl, leěby tehdy naděje byla o jiných lstivě
na ško—
pramenieeh, a chtěl by někto, učině přísahu, beze všie lsti du jiných.
a úkladu a zvláště bez prvnieho nalezaěe bezpravie t.
škody, na jiné prameny dělati; a najde-li týž pramen již při Dčlánio na
jatý, tehdy aby beze všie odpornosti dělati přestal a odešel. krykorth.
%. 9. Ale druhému, třetiemu, čtvrtému neb dále, kteříž pra
meny nalezají a přijímají, na každé straně dolu uol toliko
lánu buď přiměřeno, s výmluvami. 5. 10. Obytěejno jest také Svolenie
mezi těmito pramenuov nalézaěi spolumezními, že ěinie tako pravo lonn.
vůto smlouvu: Jestližeby komu hora byla najprvé měřena,
aby jiní u svých lánuov za urěenů zvláštnost zuostali, jakož
by mezi sebú smluvili, nebo smlúvyzsjednánie právo přijímají.
Druhdy pak takto se smlůvají, že mnozí bližší dolové jed
nomu z nich, o němž větší naděje má se hory měřenie, pod
dadie neb podvolé se tiemto obytěejem, aby zuostali při svých
lániech v určené vlastnosti, jakož již jest povědieno, i kdež
kolivěk, buďto v prvotním dolu neb v poddaných jemu do
lech, najprv hora byla by měřena; nebot nesnadné jest, těžkými
pracemi dobyté věci Opustitibez některaké naděje polepšenie.
Takovét pak smlúvy tak tvrdíme t. chválíme, aby našie urbuře
nižadné bezpravie nevzniklo, aniž kto které zvláštnosti pro
ty smlúvy prvé, nežliby tudiež hora byla měřena, směj do—
bývati. g. 11. A varujte se všichni s pilností pod ztracením
všech svých táluov, aby iž_ádné rudy nezdvihali ani vyná
šeli dřieve, nežby jim hora byla měřena, bez zvláštnieho od
puštěnie urburéřuov. %. 12. Ale i to vědieno buď, že skrze Moc prvnio
toho, kterýž pramen najprvé přijímá, jiným spolukverkóm propojiöky.
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etiam singuli suscepissent, nisi quod ille principalis susceptor
virum quemque ex colonis debet cum suis partibus nominare;
nec quemquam partes ibidem habere, quam qui per ipsum
fuerit nominatus. š. 13. Si autem aliquem vel aliquos cum
suis partibus nominandum nominandosve ob dolum aut obli
vionem non nominaverit: ex tunc illi injuriam suam contra
nominantem coram urburariis prosequantur; quia multoties
isti novi inventores plures partes donant et vendunt, quam
habeant, ideoque conantur alios in suis partibus defraudare;
et hoc omni ingenio debent urburarii praecavere, dando Ope
ram, ne deinceps talis malitia pertranseat impunita.

Cap. ll.
De montium mensuratione.

Ad istius tractatus evidentiam pleniorem primo sciendum
est, quod omnis mons mensuratus septem contineat laneos in
directum, in parte vero pendenti, quod in vulgari montano

rum dicitur hangendez,
quartum dimidium habet laneum,
et in parte jacenti, quod ligendez
vocatur, habet laneum
tantum unum; quivis autem laneus septem mensuras, qui vul

gariter dicuntur lachter,

in se continet.

5. l. Sic autem ad mensuram montium pervenitur: Si ali
quis praemissorum inventorum ad meatum a concessore sus
ceptum antedicto susceptionis ordine in omnibus observando,
juratos meatuum sectores petierit secandum examinandumque
et ad montem, si dignus fuerit, mensurandum, quod sibi ad
minus duos sine intervallo dari mandamus; qui intrent argenti
fodinam meatum secando eundem, diligenterque omnes ibidem
circumstantias intuendo, quod meatum sic cum metallo inve
niant et relinquant, quod sit dignus mensura, quodque me
talium ibidem per eos sectum, et in gaza, id est in conflato
rio examinatum det ad minus ultra expensam gazae unum
fertonem fulminati argenti. 5. 2. Si his omnibus sic concur
rentibus ad requisitionem urburariorum saepe dieti jurati, sub
virtute praestiti juramenti ibidem montem merito pronuntia
verint mensurandum: statim mons aliquibus juratis civitatum
et montis praesentibus mensuretur per urburarios; hac pro
testatione praemissa, ut quocunque zona tracta fuerit, et si
meatus postea alias se extendat, quod nobis jus nostrum ibi
dem in laneis nostris salvum permaneat et illaesum; ac uni
cuique montium incipiendo in medio vertibuli, qualibet parte
quartus dimidius laneus mensuretur, deinde unus laneus no
bis, unus civilis et unus dominorum similiter mensuretur.
g. 3. Si tamen haec mensura propter vicinitatem alterius mon
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jeho dobývá se pravo tak pevné, jakoby pramen také všichni
přijímali, jediné že ten prvotní přijímač jednoho každého
z kvcrkuov má, s jeho diely t. tály jmenovati; aniž kto
dieluov jmicti bude tudiež, než ktož skrze něho jmenován
bude. 5. 13. Pakliby kterého neb některých s jich diely maje
jmenovati, pro lest nebo pro'zapomenutic nejmenoval: z toho
oni bczprávie svého proti jmenujíciemu před nrburéři ža
lujte; neb mnohokrát tito noví nalézaěi viece dieluov dávají
i prodávají, nežli jich mají; protož usilují, aby jiné jich die
luov zbavili; a toho vší pilností mají se urburéři uvarovati,
snažnost přičiníce, aby potom taková zlost nepominula bez
pomsty.
Kap. II.

Kto-Z žádá

propojičky,
Jmcnuj
kverk y.

Výstralia

urburěřóm
při propo—

jičce.

0 měřem'e hor a lcím'echjich.

K plnějšímu oznámenie tohoto pravíme: Najprv má vě
dieno býti, že každá hora měřená sedm lánuov drží na přiemo;
na straně pak visuté, jenž němecsky slove hangendz'ez, puol
čtvrta má lánu, a na straně ležaté, kteráž ligendez slove, má
toliko jeden lán; každý pak lán sedm měr, jenž slovú ně
mecsky lachter, t. látr, v sobě drží.
5. 1. Takto pak k měřenie hor přihodí se: Jestližeby Zpuosob mě—
který z dřieve řečených nalezaěuov k pramenu od propójčitele řenio hor.
přijatému, dřieve řečený řád přijímanie ve všech věcech za
chovaje, přísežných sekáčuov pramenuov k zkušenie a k se
kánie a k měřenie hory, aěby hodna byla, prosil, kteréžto
jemu najméně dva bez všeho prodlenie dáti přikazujem: tí
vejdúce do dolu, at ten pramen sekají a tu pilně všecky
okolky spatřie, aby pramen tak byl s rudů nalezen a osta
ven, žeby duol byl hoden měřen býti, a což tu rudy od nich Zkušenie ru
dolu mé—
bude vysekáno, tot má býti v huti v zdýmadle nebo v peci dy řeného.
spáleno a zkušeno, dá.—iimimo náklad huti najméně jeden
věrdunk dobrého střiebra čistě přepáleného. %.2. A když ty Svědecvic
všecky věci budú shledány a zjednány, tehdá ti přísežní se připřísežnýcli
měřeníe
hor.
káěi, otázáni jsúce od urburéřuov našich pod mocí vydané
přísahy, vyznají-li, že hodno jest, aby ta hora byla měřena:
tehda hned přivolajíce přísežné z města i hory, měřena buď
skrze urburéře; toto napořád osvěděíce, aby kamžkoli šnuora Právo krá—
při
ztěžena byla by, jestližeby potom pramen jinam se táhl, aby lovské
měřenie.
nám právo naše tudiež na laniech našich celo zuostalo a zdravé
bez úrazu. A jedné každé hoře, očnůce od prostřed rum- Kterak
a od
kud má mé
pálu, na každú stranu puol ětvrta ánu buď měřeno; potom řeno býti.
jeden lán nám, jeden městský a jeden panský taktéž měřen
buď. %. 3. Pakliby ta miera pro blízkost jiné hory měřené Ne dostatek
s obů stranů, jakož již jest povědieno, nemohla naplněna býti: miery.
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tis mensurati ab utraque parte, ut jam dictum est, adimpleri
non poterit: tunc ex una parte omnes septem lanei cum re
galibus, civilibus et laneis dominorum cum omnibus tam in
pendenti, quam injacenti, suis juribus mensurentur; illa autem
superfluitas in medio illorum duorum montium ex consuetu
dine jam dudum more utentium approbata, non obstante Igla
viensi constitutione in hac parte, ad nostram urburam dino
scitur pertinere; inventoribus vero juxta suam argentitodinam
mensura media relinquatur, in qua stare possint duo homines
ordinatim in cornu vertibuli laborantes. š. 4. Quodsi quaestio
sit, cum primus inventor plures habeat argentifodinas, an ex
illa argentifodina, quam jurati intrabant, mea-tussusceptus sit:
compelletur ipse primus inventor jurare in medio vertibuli
ejusdem argentifodinae, quod ex eadem rite ac rationabiliter
susceperit meatum eundem. &. 5. Haec regula vera est, si
argentifodinae sint juris diversi, scilicet in duobus laneis, aut
in uno eodem laneo sint meatus diversi; alias jurare minime
compellatur. 6. Item tracta zona quidquid infra mensuram
relictum fuerit in instrumentis montanis sive ferreis vel lig
neis, totum novis inventoribus remanebit. 5. 7. Sed quodsi
in laneo uno in pluribus argentifodinis rite susceptum mea
tum inventor habeat eum metallo: tunc debent jurati, si in
prima argentifodina sufficiens non fuerit metallum ad mensu
randum, intrare secundam aut tertiam vel quotquot in illo
laneo argentifodinae fuerint; et in quacunque illarum metallum
sufficiens ad mensurandum invenerint, de illa erit merito
mensurandum, eo quod inventor per totum illum laneum jus
habet plenum in meatu suscepto. g. 8. Potest etiam inventor
per totum illum laneum suam profunditatem, quae vulgariter
dicitur zol, ampliare et prolongare, suumque meatum purgare.
g. 9. Et in quacunque argentifodina secare poterunt jurati,
prout utilius fuerit visum expedire; nam favores ampliare et
odia restringere nostrae convenit aequitati. %. 10. Verum ta
men si jurati eundem meatum sic examinatum nulla mensura
dignum invenerint: tunc proximo cum justitia petenti jurati
meatuum sectorcs modo simili sicut superius concedantur,
omne jus, omnemque in persona istius, sicut in primo petitore
providentiam observando; et hoc deinceps in omnibus juratos
sectores meatuum petentibus regulariter observetur. g. 11. Sed
detestanda quorundam perversitas abstinere nesciens a vetitis
nec debito modo gaudere permissis, praemature, cum neces
sarios adhuc non habeant, petunt juratos, ut per hos primos
se dicant et necessario juratos petentibus praeferantur; quorum
hoc modo malitiis obviamus, firmiter statuendo, ut nulla ad
futurum tempus, sed tantum ad praesens referatur concessio
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tehdá . s jedné strany
měst' a všech sedm
V . lánuov s okrálovskými,
.
V Zbytek
měmezi
skýmí a panskymí
lányv se vsemi, tak na Visutéjako
na lezaté břenýmluuř
.
,
.
V
O
'
straně, svými pravy měreny buďte; a ten wrsar t. zbytek pro- ur sigla“

střed těch dvů hor z obytěejc již dávno zvyklostí požívajících

potvrzeného, bez překážky ustanoveníc Jihlavského s té strany, Blade-gi
i ng
k naší urbuře mať příslušeti; než těm, ješto jsú pramen (15331-33303,
nalezli, podle jich dolu puol míery t. látru bud' ostavenomyf'gkšdčgggo

na niež by dva. člověky pořád státi mohla, na rohu rumpálu
'
dělajíce. %. 4. Paklíby otázka byla, kdyžby první nalezač
viece měl doluov, z toho-li dolu, do kteréhož běchu přísežní
vešli, pramen byl by přijat: připuzen má býti ten první na—
lezaě přísíeci na prostředku rumpálu téhož dolu, že z téhož
právě a rozumně přijal jest ten pramen. %. 5. A tato řehola
t. zpráva jestít pravá, aěby dolové byli práva rozličného t. na
dvú lánů, anebo byli-li by rozliění pramenové v témž lánu; () nádobách
jinak nebuď puzen přísahati. g. 6 Také když tažena bude hornm"
šňuora, cožkoli pod měrú ostaveno bude na horníech ná,
dobách, buďto železných nebo dřevěných, všeckot těm novým „Umm
nalezačóm zuostane. 5. 7. Paklíby v jednom lánu v mnohých lgpovjednom
(dolech)právě příjatý měl pramen s rudú : tehdá přísežní, nebude-lí 51232335,
dosti rudy v prvniem dole, mají k mieře jíti do druhého neb 323333,
do třetieho aneb kolikž koli bude doluov v jednom lánu, a
'
v kterémž kolizních rudy dosti kměřeníe nalezli by, z toho
bude hodně měřeno, protože nalezaě po všem tom lánu má, o žuole.
plné právo v pramenu přijatém. %. 8. Muož také nalezaě po

všem lánu svů hlubinu, kteráž němecsky žuol slove, šířiti i
dlíti, a svuoj pramen čistiti. 5. 9. A v kterémž koli dolu budú
chtieti, mohút sekati přísežní, kdež se jim bude zdáti naj
užiteěnějíe; neb příznivostí šířiti a nenávistí úžiti našie pří—výstmmpří_
slušie spravedlnosti. 5. 10. Avšak jestliže přísežní týž pramen s'ehygn'.
při

tak zkušený shledají, žeby nebyl miery hoden: tehdá naj- me'eme'
bližšímu s spravedlností prosícímu, jenž bude žádatí přísež
ných sekáěuov pramenuov obytěejem nápodobným, jakožto
svrchu, pójěeni buďte, všecko právo a jiné všecky věci na to
hoto osobě, jakožto na toho prvníeho prosíciebo, Opatrnost
zachovávajíce; a to potomt všecko mát býti řádně zachováno O„c.“ jen,
na všech,

kteříž koli budú

žádati

přísežných

sekáěuov pra—měření::
žá

menuov. %. 11. Ale banebná některých převrácenost neumějíc 32333:
se zdržetí od zapověděných věcí, ani hodným obytěejem rado
vati se pójčeným, dříve času, když ještě nenie jim třeba, ža
dají, aby jim přísežní vydání byli sekáěí, chtějíce, aby tiem
prošením první byl a nad jiné, jenž by potřebně těch pří
sežných prosili, byli přednešeni, to jest předložení; jichžto
zlostem tíemto obytěejem odpieráme, pevně ustanovujíce, aby
ižadné to puojčeníe přísežných nebylo měřeno k budúcímu
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juratorum; quia fraus et dolus alicui patrOcinari non debet.
š. 12. Numquam vero ei, qui vi aut clam aliquam particulam
alicujus meatus subreptam veris colonis a concessore susci
piat, insciis et invitis aliquid juris acquiritur, et jus ei ex hoc
acquiri multi veteres concesserunt; quorum errorem corrigi
mus in hac parte, ne nosmet ipsos erroris laqueo innodemus,
juxta illud: Qui alium cum potest ab errore non revocat,
se ipsum errare demonstrat. Dicentes, sic meatum istum
suspicientem contrectando fraudulenter rem alienam, furtum
sine contradictione qualibet perpetrare, secundum legitimas
sanctiones, sic furtum legaliter diffinientes: Furtum est con
tractio fraudulenta rei alienae, quae invito domino fit. Ergo ex
eo nullum jus consequitur, imo poenam; nec consuetudo ipsum
salvare poterit in hoc casu; quia licet consuetudinis ususque
longaevi non sit vilis auctoritas, non est tamen adeo valitura,
ut legi divinae furtum prohibenti possit praejudicium generare.
š. 13. Omnibus autem rite peractis, ut praedictum est, dentur
mensuratoribus duodecim denarii grossorum, qui valent unum
fertonem usualis argenti, qui ante hanc nostram monetam eis
dem dabatur, prout veteri jure montanorum fuerat institutum.
š. 14. Haec vero partes sunt nostrae urburae attinentes in
monte quolibet mensurato: Primo una octava sine omni ex
pensa, quae urbura appellatur, ante ac postquam fuerit men
suratum; cujus pars tertia post mensurationem cedit dominis,
in quorum hereditate mons ille fuerit mensuratus. Postmo
dum vero similiter post mensurationem cedit nobis una

schichta

in nona parte fabrili, in qua nos cum ceteris

colonis aut fabris tenemur omnes sumptus facere et expen
sas, exceptis collectis, quibus nostras partes urburam se
quentes non volumus onerari; sed post mensuram cedunt
nobis quinque tricesimae duae partes, computata in illis quin
que XXXII partibus tricesima secunda parte, quae datur pro
meatuum susceptione. Insuper cedit nobis una sedecima pars
sine omni expensa in onmibus concessionibus, quae fiunt in
montibus mensuratis, et in laneis regalibus, in laneis domino
rum, ct in superfluitatibus, exceptis laneis tantum civilibus ac
montanis hereditariis, in quibus dicta sedecima pars locum
non habet; sicut enim veteres partem dictam sedecimam in
stituerunt, hic ipsam nunc ex vera scientia confirmamus, et
non injusta deinceps, sed justa nobisque debita appelletur;
nulli ex eo injuriam aliquam irrogantes. Nonne licet nobis de
possessionibus nostrae camerae, prout voluerimus, ordinare? Sed
hoc de novo non instituimus, imo inventionesamontanis vete
ribus approbamus, ac unicuique bene expedit, apud semet
ipsum pensare, si nostra voluerit colere sic montana; nam vo
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času, ale toliko ku přítomnému; neb úklad a lest nemá ižá
dnému spomáhati. %.12. Izdalitomu, ktož moci neb tajně ně
který dielec pramene pravým kverkóm ukradený od prOpój—
čitele přijal by bez jich vědomie a bez vuole, mohl sobě tiem
co práva dobytí? jakož jsúmnozí staří pravili, že tudicž muož
dobytí, a mnohým jsů práva popřáli; jichžto blud treskcíce
opravujeme s té strany, abychom sebe sami osidlem bludu
nezapletli, podlé řeholy onoho práva duchovnieho: Ktož jiného,
když muož, od bludu nedovede, sám se blůditi okazuje. Pra
vice, že ten pramen tak přijímající osobuje sobě věc cizí;
a tak krádež zjevně číně, by měl právo 'obdržeti, neniet po
dobné, podlé spravedlivých ustanovenie, takto krádež správně
vypisujicích: Krádež jest osobenie cizi věci lstivé, kteréžto Co slo ve
bez vuole pána té věci bývá. Protož z toho žádného práva krádež.
nedosáhá, alebrž pokuty; aniž bude moci jeho zachovati obyt
čej vté přihodě; nebo kakžkoli obytčeje a vášně dávné nenie
malá moc, avšakt nenie tak dostatečná, aby právu Božiemu
krádež zapoviedajicímu mohla bezpravie učiniti. g. 13. A když
O záplatě
všecky věci tak právě a řádně dokonány budú, jakož jest móřičuov.
předpovědieno: tehdy má dáno býti měřičóm dvanácte desát—
ných grošuov, ješto stoji za jeden věrdunk obecného střiebra,
kterýžto před túto naší mincí jim dáván byl, jakož bylo sta
rým právem horničim ustaveno. g. 14. Titot jsú pak dielové Co příslušie
k našíe urbuře příslušející v každé hoře měřené: Najprvé urbuře
jeden osmý diel beze všeho nákladu, kterýžto urbura slove, v hore.
prvé i potom, když bude měřena; jehožto třetie diel po změ
řenie dostane se pánóm, na jichžto dědícstvie ta hora bude
měřena. Potom pak po měřenie dostane se nám jedna šichta
v devátém dielu kovářském, na kterýžto my s jinými kverky
neb kováři dlužní jsme všecky náklady činiti a potravy, kromě
berní, jimižto našich dieluov, kteříž urbury našíe následují,
nikterakž nechceme obtiežiti ; ale po mieře mají se nám dostávati
pět ze dvů a třicati dielech, (včtůc v to) druhý a třicátý diel,
ten, kterýž dáván bývá za přijímánie pramenuov. Nad to dostává
se nám jeden šestnáctý diel beze všeho nákladu ve všech
propojičkách, kteréžto bývají na horách měřených a na lániech
královských a na lániech panských i na zbytečných, kromě
lánuov toliko městských a hor dědičných, v nichžto řečený
šestnáctý diel miesta nemá; neb jakož jsú staří řečený šest
náctý diel ustanovili, též jeho nynie z pravého vědomie po
tvrzujeme, a ne nespravedlivý, ale spravedlivý a nám dlužný
aby potom nazván byl, žádnémuvtom bezpravie nečinice ižá—
dného. I zdali nám neslušie z vládařstvie, t. z sbožie našíe
komory, jakž bychom chtěli, řediti a jednati; ale tohot znova
neustavujem, alebrž dávnie nálezy od starých hornikuov tvr—
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lentibus et consentientibus non infertur injuria. Insuper omnes
lanei regales, dominorum lanei et superfluitates nostrae sunt,
solumque haec partes nostram sequuntur urburam, quando
ipsam pro certa pensione vendimus vel locamus.

Cap. m.
De jure montanorum competenti in hereditatibus dominorum, in
quibus montesfuerint mensurati.

g. 1. Sciendum est vero, quemlibet montem in hereditate,
in qua fuerit mensuratus, sine cujuslibet contradictione sede
cim areas jure montium obtinere, et tantum spatii pro peco
ribus ipsorum pascendis, quantum unus homo cum arcu semel
poterit sagittare. g. 2. Insuper de nemoribus ac silvis ejus
dem hereditatis, in qua mens mensuratur, omnia illa ligna
gratis montani recipiant, quae quantum in argentifodinis fue
rint Opportuna. g. 3. Item nec de conHatoriis sive gazis in
eadem hereditate fundatis ad ullum censum ab aliquo com
ellantur; nam haec praerogativa dicitur montanorum. 4.
lšed e converso dominorum jus est recipere tertiam partem
illius octavae partis, quae urbura nominatur, et in monte
mensurate unam tricesimam secundam partem, quae dicitur
pars agrorum; ut sic qui in uno gravatur, in alio relevetur.

5. 5. Sicque omnibus ad utilitatem reete dispositis secundum
verum montanorum ordinem et discretis, jam incipientibus
montanis de suo labore fructum colligere peroptatum, frequen
tius tamen hunc fructum consuevit aqua prosiliens de montibus
impedire; ideoque multae subtilitates ad hanc coercendam aquam
a veteribus inventae sunt, quae quotidie per modernos subtilius
emendantur, unde laudabiliores in eo veteribus inveniuntur
moderni, quia factum subtiliter emendaus primo est lauda
bilior inventore. Fiunt enim in profunditate argentifodinarum
fossae, quae vulgariter sump vocantur, vel congeries cum
cespitibus tamquam parietes, quae vulgariter tham dicitur,
ut ibidem aqua in unum locum proiluens congregetur, ex
eodem loco cum rotis aliisque studiosis instrumentis assidue
extrahenda, ne suo defluxu vicina demergat montana, quodque
ibi laborantes aqua sic retenta sine impedimento in sicco va
leant laborare. Consueverunt etiam contra impetum aquae in
argentifodinis relinqui interstitia, tamquam fortes pariete, quae
vulgariter striff vocantur, quae praecipimus sub obtentu
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díme, a užitečnét jest jednomu každému u sebe samého po
vážiti, ehtčl-lit—bynaše hory tak těžiti; nebo chtějícím a po Na kterýclr'
jcs'
volujicim nedějet se bezprávie. Nadto všichni lánové královští, dielech
panští lánové a zbytkové našit jsú; a tolikot ti dielové našic urbura.
následují urbury, když ji za určený nájem prodáme neb pro
najímáme.
_ Kap.

_llI.

O právu, kteréž horníci mají na panských dědícstvích, na nichž
nory bývaji měřeny.

%. 1. Slušiet také věděti, že každá hora na dědicstvie
neb na dědině, na níž byla by měřena, bez odpornosti čiež
kolivěk šestnácte městišt horským právem drží, a tolikéž pro
stranstvie ku pastvě jich dobytka, jako by mohl jeden člověk
lučištěm jednů dostřeliti. %. 2. A nadto z hájuov a lesuov
téhož dědicstvie, v němž hora měří se, ta všecka dreva darmo
horníci beřte, kterýchž toliko v dole bylo by potřebí. %. 3.
Z hutí ne
Také ani z dýmadel, totjižto z hutí, v témž dědicstvie založe mají
útočit

panskýcl
ných ižádného úroka platiti od žádného nuceni nebuďte; neb nadědínách.
toto předáníe slovet svoboda horníkuov. g. 4. Ale zase pan Svoboda hor
ské právo jestit bráti třetie diel toho osmého dielu, kterýž nikuov.
ur
urbura jmenuje se, a v hoře měřené jeden druhý a třicátý Co slove
bura ?
diel, kterýžto slove diel polí. A tak ktož na jednom ob
tiežen bývá, na jiném bývá pozdvižen.

%.5. A tak když všecky věci k užitku právě přivedú a zpuoso
heny budú podle pravého řádu horského, a opatrní horníci když
již počnú z své práce užitek sbierati přežádůcí, i že-častokrát tomu
užitku zvykla jest voda, z hor se vyřinůc, překážeti; a protož
mnohé vtipnosti k té vody vyvažovánie staří jsú vymyslili, kte
réžto na každý den skrze nováky vtipnějie bývají polepšovány;
protož chvalnčjší v tom nalézáni bývají nováci nežli staří;
nebo ktož vtipně polepší učiněné věci, chvalitebnčjší jest na
lezače prvnieho. Nebt zajisté dělají v hlubinč doluov jámy,
jenž žump slovu, to jest skladenie na hromadu drnové jakožto
stěny, a tot němecsky slove žump a česky tuoně neb topidlo,
aby na tom miestě voda v jedno miesto tekúcí shromáždila
se a z téhož miesta rumpály neb hašplemi a koly ijinými
vtipnými nádobami ustavičně aby byla těžena, aby svým
tokem blízkých hor nevytopila, a aby tudiež dělající, když
voda tak zadržána bude, bez překážky na suše dělati mohli.
Navyin jsú také proti násilnému prúdu vody v dolech osta
vovati příhrady z prken jako silné stěny, kteréžto němecsky
Jirečok: Codex.].

O zdělánie
žumpuov.

O sraženie
vody dolní.
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nostrae gratiae et omnium bonorum, ac sub poena in ipsorum
violatores jam dudum statuta, firmiter custodiri. 5. 6. Si
autem aqua alicujus lanei concessionumve profiuendo extra
suum locum vicina inebriet montana aut submergat: tunc co
loni de parte submersura hoc urburariis denuntient sine mora,
petentes ad praevidendum sic argentifodium submergentem
aquam mitti juratos, ut videant cum omnibus circumstantiis
veritatem. 7. Et si aquam invenerint sic submergere con
querentes, tunc statim urburarii colonis, de quorum argenti
fodio profluit aqua submergens, denuntient continue proximis
tribus diebus, ut dictam aquam infra eosdem tres dies exhau
rire incipiant cum effectu; alioquin argentifodium cum aqua
submergente colonis approprient submersuris, aut sub dampno
et periculo ipsorum aqua submergens extrahatur. 5. 8. Si
autem aqua communis sit ita, quod non possit discerni, quae
alios inebrit aut submergat: tune utraque pars cogatur suam
aquam extrahere, ne defluat, et in suo receptaculo retinere,
ut sic noxa aquis discretis ab innoxia dinoscatur, üatque ju
dicium de aqua nocente, ut proxime jam dictum est. 5. 9. Nec
tamen haec interdum omnia suffragantur, ut lucrum possit
expensis colentium et laboribus respondere, quod propter
aquam sic prosilientem argentifodium desoletur; sed ne res ex
toto pereat, melius est, ut argentifodium desolatum pro jure
nostro, id est pro sola octava parte urburae, jure hereditario
concedatur, de maturo tamen civitatum et montis consilio ju
ratorum; et sic jure hereditario potest concedi unus solus la
neus, vel plures, aut unus mons totus cum omnibus laneis
suis, etiam cum laneis et superfluitatibus nostris, cumque laneis
civium ac dominorum. Interdum etiam plures montes simul
et semel, quandoque etiam successive jure hereditario pro sola
urbura conceduntur. š. 10. His autem hereditariis concessio
nibus tam montium quam stollonum, jurati civitatum aliquando
irrationabiliter contradicere non verentur, volentes gaudere
quadam praerogativa in suis laneis speciali, cum tamen jure
ita cautum sit, ut quod quisque juris in alterum statuerit,
ipse uti debet eo; unde laneos civiles in hac parte praeroga
tiva gaudere non patimur ampliori, quam nostris laneis indi
xerunt et septem laneis ad montem quemlibet mensuratis,
juxta illud: Patere legem, quam ipse tuleris. Numquid si
jurati suos laneos nunquam vellent excolere, nos carere nostra
urbura deberemus? cum utilitati privatae sit publica utilitas
utique praeferenda; maxime cum nulla necessitas aut causa
legitima, quare suos laneos non excolant, ipsos sufficiat ex
cusare, sed aequitate suadente ipsorum negligentia in hac
parte nostrae urburae nullum poterit praejudicium generare.
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štryf jmenují, totjižto sraženie vody, kteréžto přikazuiem pod
zachováním našie milosti i všech statkuov a pod pokutu, na 7

jich

bořitele již

dávno

ustanovenú,

pevně ostřiehati.

g. 6. z'fčiipfig

Pakliby voda některého lánu nebo propojiček, vyplývajíc z
svého miesta, blízké hory zat0povala: tehdy kverkovézstrany
zatopené to urburéřóm zvěstujte bez prodlenie, prosíce, aby
k Opatřenie dolu tak t0píci vodu posláni byli přísežní, aby
opatřili se všemi okolky pravdu. &. 7. A jestliže by nalezli
tu vodu, žalující tak potopujíc, tehdy hned urburéři kverkóm,
z jichžto dolu teče voda potopující, zvěstujte ustavně po naj
bližšie tři dni, aby řečenů vodu v těch dnech třech tahnúti
počeli skutečně; jinak duol s vodú potopující kverkóm při
vlastněte potOpeným anebo na škodu anebezpečnost jich voda
potopujície bud' vytažena. 5. 8. Pakliby voda obecnie byla, ada"
tak žeby nemohlo rozeznáno býti, která by druhé potopila: ktei'ai
tehda kverkové obů dolů přinuceni buďte svú vodu vytahnúti,“'“"3ie!
aby netekla, ale v svém žumpu aby držána byla, aby tak
mohlo býti rozeznano, z kterého dolu voda tekúcí druhý duol
t0pí, a mat sůzeno býti o vodě škodlivé, jakož svrchu jest
povědieno.

5. 9. A druhdy

pak

i ty

všecky

věci nespoma—Š),Í>,ln<>í';néa

hají, aby zisk kverkuov mohl se přirovnati nakladóm, a tak spada
bývá. duol Opuštěn; i aby pro vodu tak tekůeí duol nebyl
zpuštěn, a aby to ovšem nezhynulo, Lépejest, aby ten duol
zapuštěný za pravo naše, totjiž za osmý diel urbury našie,
přávem dědičným byl propójčen, avšak s dospělů radů pří
sežných města a horních; a tak pravem dědičným muož býti
propójčen jeden sám lan nebo jich viece aneb jedna cela
hora se všemi lány svými, taktéž i s lány i s zbytky našimi
a s lány městskými a panskými. Druhdy také mnohé hory 0 zpuš
spolkem i pojednú, a druhdy pak jedna po druhé bývají pro- ĚÍŽvŽnŽk

puojčovány za samú urburu t. za diel královský právem dě—
dicským.

g. 10. Těm pak dědičným prOpojičkám takéž horsamuurl

jako štol přísežni města druhdy nerozumně odpierati nestydie
se, chtějíce se radovati některakým předáním zvláštním na
svých laniech, ano však právem ubezpečeno jest tak: Cožkoli
kdo ustanoví práva na jiného, aby dlužen byl sám téhož po
žívati; protož v též mieře nechceme trpěti, by městští lánové
širší svobodu měli, nežli jsú oni našim lanóm uložili a sedmi
lanóm k hoře každé měřeným, vedle slova onoho mudrce Řím
ského: „Trp zákon, kterýž ty sam vydáš.“ Zdali ačby při.
sežní svých lánuov nikdy těžiti nechtěli, my našie urbury
měli bychom nemieti? poněvadž užitku zvláštniemu užitek
obecní má. předložen býti; a najviece proto, poněvadž ižádná.
nůze, ani která hodná příčina, pročby svých lanuov netěželi,
nemuož jich dostatečně vymluviti, než podlé rady spravedlivé
22*
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Unde quotiens deinceps lanei civiles tanto tempore inculti re
manserint, quod debite nobis adjudicentur: de ipsis sicut de
laneis aliis praecipimus judicium exerceri; nam ubi eadem
est ratio, et idem jus statuendum est. g. 11. Sed si laneos
suos excolere jurati voluerint, statim cum vicinis suis conter
minariis, qui jure praemisso suas-susceperint concessiones,
aquam incipiant exhaurire; alioquin de ipsis conquerentibus,
sicut de aliis, fiat justitiae complementum. g. 12. Vere nec
juratorum congruit aequitati, homines, qui bona fide sine cujus
dam contradictione jam per tres annos aut plures vel pau
ciores in suo argentifodio laboraverunt, et tunc primo cum
metallum invenerunt, impetere aut a suis juribus submovere;
cum tamen jure montanorum sit cautum, ut si aliquis dicat
jus sibi competere etiam in quocunque argentifodio, et alter
illud argentifodium legitime .a vero concessore suscipiat, sta
timque continue illud excolendo sine contradictione sex pos
sideat septimanis: in tantum jus extinguitur prioris, quod
secundo susceptori de eo jure deinceps nullam movere po
terit quaestionem, nisi tunc legitimo detentusimpedimento jus
suum prosequi non valeret; quia vigilantibus, et non dormien
tibus jus proiicit montanorum, eo quod in cultura montium
mora quam plurimum sit dampnosa. g. 13. Statuimus etiam,
omne hereditarium argentifodium vera mensura vel limitibus
distincte ac rationabiliter limitari, et nihil extra illam men
suram vel limites jure sibi in rupturis aut quibuscunque re
bus aliis vendicare, nisi proprietatem de submersis montanis,
quae suam extrahendo educendove aquam poterint exsiccare.
Digni enim praemio sunt, qui submersa vel desolata montana
suis expensis et laboribus reddunt fructuosa. š. 14. Sed
tamen ista montana propter irrefrenabilem aquam inter
dum contigit resignari; unde statuimus resignari hoc modo:
quod denuntientur urburariis feria quarta ante meridiem,
quatenus sabbato proximo subsequenti ante meridiem sus
cipiant illud argentifodium cum aqua, ut juris cst, exhau
sta; et sic omnia fieri debet resignatio. g. 15. Et taliter
argentifodium suum resignantes equos, funes et omnia alia
ad extrahendam aquam necessaria retinebunt, sed solam
rotam cum omnibus sibi conclavatis ac aedificiis pro neces
sitate argentifodinarum constructis ibidem relinquant. 5. 16.
Qui autem aquam in suo loco non resignaverint, ut die
tum est, equos cum funibus ac omnibus aliis attinentiis
jure perdunt, et adhuc si eorum aqua aliis montanis submer
sionem minatur, extrahenda est eorum sub periculo et expensa.

—

333

—

KN. n.

jich zmeškánie v té mieře našie urbuře ižadného bezprávie
nebude moci zploditi a přinesti. Protož kolikrát potom lánové Dolove
městští tak dlúhý čas zuostali by netěženi,

aby hodně nám ms;,ffd'

přisúzeni byli, a o nich, jakožto o lánicchjiných, přikazujcm,
aby saud činěn byl; nebo, kdež týž jest rozum, i též právo
mat býti ustaveno, poněvadž v podobnýchpřech
saud má
býti zachován vedle práv řádných. 10. Pakliby přísežníKtořh

své lány těžiti chtěli, ihned 3 súsedy svými spolumezními,jimá',t„
kteřížto právem předepsaným své přijali běchu propojičky, "225;

vodu počněte vyvažovati skutečně; jinak na ně žalujícím,
jakožto o jiných,

staň se plnost spravedlnosti.

%. 12. Aniž _, _

zajisté slušie na spravedlnost přísežnýchlidí, kteřížto dobrú

věrú beze vší odpor—nostijiž po tři léta, neb viece neb méně, odnáší

vsvém dolu dělali jsů, i tehdy, když najprvé rudu nalezli jsů,
na ně sahati a od jich práv je odlučovati; poněvadž právem
.
horničiem jest zapovědieno, aby, kdyžby kto řekl, že má právo 3335
také v kterém koli dolu, a jiný ten duol správně od pravého “
(přijalby) propojčitele, a ihned ústavně jej dělaje beze všie první,
odpornosti držel jej šest neděl: tak velice uhašeno aumrtveno
"“
býva právo onoho prvnějšieho přijímače, že druhému přijí
mači o témž právu potom žádné nebude moci činiti otazky,
totjižto žaloby, lečby tehdy, správnú zadržán jsa překážkú,
práva svého provesti nemohl; nebo bdíclm a nespanlivým
pravo prospieva horníkuov, protože vtěženie hor dlenie, totjiž

meškánie, příliš bývá. škodlivé všie obci. g. 13. Ustanovujem Pokudž
také, aby každý dědičný duol pravů měrú neb mezemi roz- komp
dělen a rozumně vyměřen byl, a aby přes tu mieru neb meze ŠŠŠ-čer;
ničehuož sobě práva v lomiech

t. v bořeninach

neb na kte— Živagšc

rýchkoli jiných věcech neosobovali, kromě zvláštnosti z hor
zatopených, z nichžto vytahnůce neb vyvedúce vodu, budú
moci osušiti; neb ti zajisté hodnit jsů odplaty, kteřížto zato
pené, totjižto zpuštěné doly, svými náklady a pracemi činie
užitečné. g. 14. Ale tyto hory pro nepřemoženie vody druhdy
se přiházie, že bývají vzdávány tiemto obytčejem: aby vzneseno (jagede

bylo a zvěstováno urburéřóm v středu před polednem, aby v so- vzdánie
botu najprvé příští před polednem přijali ten duol s vytěženú vo- I““

dú,jakožjestprávo;

atak každé dieti se má otevzdanie.

15. Amerých

kteříž tak otevzdávaji svuoj duol, tit mají koně, provazy i všecky miilta"?!
jiné věci k vytahování vody potřebné sobě zachovati, ale samo stlípí
kolo se všemi věcmi jemu přibytými i s staveními pro po
třebu dolu postavenými, tudiež ostavie bez pohnutie. %. 16. Pokuta,
Kteříž by pak vody na svém miestě neotevzdali, jakož řečeno „5,233“
jest, koně i provazy i se všemi jinými příslušnostmi pravem 3ng"ei:

tratie; a ještě, jestliže ta jich voda jiným horám zatopením
hrozí, mat býti vytěžena jich škodú a nákladem.

stic
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Cap. IV.
De stollom'bus.

g. 1. Quandoque tamen omnes hominum subtilitates non
proficiunt ad aquam superius extrahendam, quando ipsa prae
valet vicina montana omnia submergendo; tunc primo solent
in pede montis stollones in montanis fieri montuosis ad sub
mergentem aquam inferius educendam. %. 2. Et sunt tantum

duo genera stollonum,

quibus universi utuntur montani;

est enim stollo hereditarius, et stollo quaerens, et est pro
prie proprium istorum duorum stollonum, aquam educere
et ventum inferre; alioquin nomen stollonis nullatenus habere
merentur. g. 3. Dicitur stollo linea illa sive acies, de qua
sectores in argentifodinis secant metallum, secundum quod se
extendit meatus linealiter procedendo, de quo ad praesens
nihil, sed de ipso in tertio libro de concessionibus edicemus.
g. 4. Stollo autem hereditarius est aquaeductus subterraneus
ad montana vetera exsiccandum propter metallum ibidem sub
mersum; dicitur autem hereditarius, quasi perpetuus, propter
diuturnitatem, ad diversitatem aliorum simplicium montanorum,
quae sunt quasi momentanea illius respectu; sed quoad here
ditariam successionem omnia montana sunt hereditaria, quia
transeunt ad heredes. ©. 5. Sed quia magna utilitas ex stollo
nibus frequentius procuratur, difficilibus tamen expensis et
laboribus excoluntur: unde consuetum est eos privilegiare
tantis roprietatibus tam in montibus mensuratis, quam in
campo ibero, quando montes non sufficiunt mensurati, quod
fructus possint laboribus merito respondere, colentesque ad
tanti laboris molem dignis consolationibus invitare. Sed sicut
omnia jura sua sibi manuteneri integra desiderant et illaesa,
sic etiam abuti non debent in praejudicium nostrum, taliter
sibi concessis assiduis laboribus insudando, ne regia utilitas
in aliquo plus debito retardetur, alioquin privilegium merentur
amittere; nam de jure merito privilegium et maxime his
tollitur, qui abutuntur in praejudicium rei publicae sibi tradita
potestate. Unde omnes stollonarii diligenter considerent modum
proxime infra scriptum, secundum ipsum procedentes in stol
lonibus excolendis, nobis ac ipsis omnia jura competentia cum
conditionibus adjectis inviolabiliter observando; nam bonae
fidei congruit humanae, adimplere ea, quae inter se homines
statuerunt. g. 6. Hoc autem modo sunt stollones hereditarii
excolendi: ut primo et principaliter stollonarii decenter elevent
aquaeductum, purgando ejus canalia diligenter, ne aliquo aqua
profluens obstaculo retardetur, ad omnem etiam utilitatem
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Kap. IV.
0 právu, dvojích štol, to jest splavidl.

g. 1. A druhdy však všecky lidské vtipnosti neprospie
vají k vytahovánie vody zhuoru, že ona přemáhá vždy a topí
hory blízko; tehdá teprv obvykují na noze hoře t. na pod
hoří hor štoly při horách činiti vysokých k vyvedení vody

zatopujície. 2. A jsút toliko dvě pokolení štol, jichžto Dvojc št.
všickni požívají horníci; jestit zajisté štola dědičná a štola
hledajície;
a těch dvú štol jestit vlastně vlastnost, vodu Co slm
vyvoditi a vietr uvoditi; jinak jména štol nikoli nejsú hodny štola.
jmieti. g. 3. Slovet také štola ta dlúhost neb špic t. pra
slov
men, z něhož havéři rudu vysekují v dolech, tak jakž se Co
štola dt
ztahuje pramen dlůze nebo přímě jda; o niež nynie nick-nei dičná.
V třetiech knihách o prOpójičkách vypovieme. 4. Stola Od čeho
dědičná pak jestit svedenie vody pod zemí pro vysušenie ve dčdii
starých hor a pro dobývánie rudy zatopené; a slovet dědičná
jakožto věčná pro dlúhověčnost, pro rozdiel jiných prostých
štol, kteréžto jsů jako okamženie proti nie; ale k dědičnému O nápadu
luov.
nápadu všecky hory jsůt dědičné, neb připadají na dědice.
5. 5. Ale že veliký užitek z těch štol častokrát bývá při
vozen, nesnadnými však náklady a pracemi těžkými bývají
dělány: protož obytčejno jest je obdarovati takovými zvlášt
nostmi, tak na horách měřených, jakožto na poli svobodném,
kdyžto skrze se hory nestatčují měřené, aby užitkové mohli
Štolníc
se hodně srovnati pracem t. nákladóm, a dělníky k tak veliké buďte
d
práci a tesknosti hodnými utěšováními a obdarováními zbu pilni po
zbavení
zovati. Ale jakožto žádají, aby všecka jich práva celá byla práva sve
zachována a bez úrazu: též také nemajie jich zle požívati na
škodu a bezprávie naše, takové jim puojčených ustavičnými
pracemi se potiece, aby královský užitek v čem viece než
slušie, zmeškán nebyl, jinak zvláštnost práva hodni jsú ztra
titi; nebo z práva hodně zvláštnie právo najviece těm odjímá
se, kteřížto zle užívají moci sobě daně na bezpravie neb
škodu obecnieho dobrého. Protož všickni štolovnící pilně zna—
menajte obytčej najblíže dole psaný, podle něho jdůce v dě
Kterak;
lání štol, nám i sobě všecka práva příslušná s výmienkami obytčeje
přidanými neporušitedlně zachovávajíce; nebt dobře vieře štoly m
l
lidské příslušie naplniti ty věci, kteréž jsú lidé mezi sebú u dělány
dědični
stanovili. %. 6. Tiemto pak obytčejem štoly dědičné těženy
neb dělány mají býti: aby najprv a prvotně štolníci slušně
zdvihli vody-vedenie, čistíce jeho žlaby pilně, aby voda te
kůcí ižádnú zástavů nebyla zadržána; a také aby ke všemu
užitku hodnému okna k světlu byla vypravena; nadto pří

LIB. u.

-— 336

—

debitam fenestris luminaribus expeditis; insuper requiritur, ut
quolibet anno ad minus, si plus non poterint, compleant unam
mensuram cum stollonis capite procedendo, et hoc manifeste
debet per rei evidentiam apparere; his itaque adimpletis
suum stollonem sine cujusquam infestatione cum justitia pos
sidebunt. g. 7. Si vero defecerint in praedictis vel aliquo
praedictorum: omni jure, quod in ipso stollone habebant, prae
sentis constitutionis oraculo sint privati. 5. 8. Nec tamen eri
mus contenti, cum multae proprietates stollonibus tribuantur
de processu unius solius mensurae per totum integrum annum,
si alii diligentiores cultores infra illud tempus potuissen't ulte
rius processisse. Unde bene congruit nostris urburariis vigi
lanti studio his diligentiam adhibere, ne in hac parte viden
tibus oculis defraudenter; et ad majorem cautelam faciant
singulis annis stollones, de quibus suspicio habetur, per scan
sores vel carpentarios generales sub bono testimonio consignari.
&. 9. Quod si stollonarii per annum integrum vel plus in suo
stollone cessaverint laborare, ac post illud tempus resumptis
laboribus jus pristinum in eodem stollone per hunc modum

sibi vellent restaurare: ad quod dicimus, quod jus semel
extinctum hoc modo non poterit reintegrari, nisi denuo eisdem
ab urburariis suo ordine concedatur; nec eis proderit, quod
illa proclamatio non est facta in ecclesia de argentifodio de
solato iterum excolendo; nam infra eundem annum haec est
denuntiatio facienda. 5. 10. Unde non reprobando jura ve
tera, sed interpretando statuimus in hac parte, ut omne ar
gentifodium per unum annum continuum incultum cum omni
jure ad nostram urburam revertatur, nec ullus autoritate pro
pria in eo aliquod jus sibi deinceps audeat vendicare; et
etiam iste est juris veteris intellectus, alioquin esset contrarium
sibi ipsi, cum dicat, quod quicunque per continuum annum
mensuram ante caput sui stollonis expleverit laborando, ca
nalia mundaverit, aquaeductus fenestrasquc bene expediverit
luminares, omni jure suum stollonem possideat, ipso alias sine
denuntiatione aliqua est privatus; quia nec stollonarii, nec
etiam aliqui montani illud jus per denuntiationem possunt
recuperare, quod jam per negligentiam perdiderunt, quia non
negligentibus, sed laborantibusjus subvenit montanorum. g.11.
Sufficit autem illam denuntiationem tantum semel proficere
pro omni argentifodio desolato. 5. 12. Quocunque vero tem
pore postea inventum fuerit desolatum, ab urburariis nostris,
sine aliqua. alia denuntiatione, aliis cultoribus conferatur, prout
nostrae melius reipublicae viderint expedire. Alias sequeretur,
ut si post denuntiationem illud argentifodium per septem vcl
octo dies tantummodo coleretur, eo iterum postea desolato
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slušie, aby každý rok najméně, ačby viece nemohli, naplniti
jednu mieru s štolovů hlavú před sc jdúce, a tot se zjevně
má dělati a zřejmě okázáno býti; a tyto věci když se tak
naplnie, svú štolú bez překážky všelijaké spravedlivě vlástl
Traccnie
budú. %. 7. Pakliby scházeli na dřieve řešených věcech aneb práva
štoly
na které z nich: tehda všeho prava, kteréžto v té štole mě— dědičné.
jiechu, rčením přítomného ustavenie jsůc a mají býti zbaveni.
5. 8. Aniž však na tom dosti budem jmieti, poněvadž mnohé
vlastnosti jsú štolam přidány o vydálenie jedné samé miery
přes veškeren celý rok, jestližeby jim pilnějši dělníci v témž
času mohli dále projiti, t. viece udělati. Pročež dobřetpří
slušie našim urburéřom bedlivů snažnosti těm věcem pilnost
přidati, aby s té strany vidůce očima nebyli zklamání; a k
většímu vyvarovánie kažte po všechna léta štoly, o nichž
jest zlé domněnie, skrze štajgeře neb tesaře obecnie, totjiž
cimrmany, s dobrým svědecstvim ohledati a znamenati. 5. 9. Ktož práva
ztrati,
Pakliby štolníci přes celý rok neb viece v své štole přestali štoly
musí ho zno—
dělati a po tom času počnúce dělali zase, i chtěli ty dřevnie vu dobývati.
právo v té štole jmieti skrze tento obytčej: k tomu dieme,
že právo jednu uhašené tiemto obytčejem nebude moci vcele
navráceno býti, lečby jim znova od urburéřuov svým řádem
bylo prOpuojčeno; aniž jim prospěje, že to provolánie nestalo
se jest v kostelech o dolu zpuštěném, jenžby měl opět dělán
býti, nebot vtom roce mábýti učiněno to provolánie. %. 10. Pro
tož netupice práv starých, ale vykládajíce s té strany, ustano—
vujeme, aby každý duol v celém roce nedělaný, ustavičně se
vším právem k našie urbuře se navrátil, aniž kto vlastní
moci v tom dolu kterého prava směj sobě potom osobovati;
a tent jest také starého práva rozum; jinak bylot by odporno
samo sobě, poněvadž praví, že ktož kolivěk přes celý rok
mieru před hlavů své štoly vyplnil by dělaje, žlaby čistil,
vody-vedenie a okna svíetedlná dobře vypravoval by, vším
právem svú štolú vladni; jinak ji bez provolánie všelijakého
zbaven jest; nebo ani štolovníci, ani také kteří horníci toho
práva nabytí nemohu skrze provolánie, kteréž jsú již ztratili
skrze zmeškánie, neb ne zmeškanlivým, ale pracujícím pravo
horničie spomahá. %. 11. Než dosti buď na tom cpověděnie, O pustém
dolu.
aby jednu toliko provolánie prospělo každému dolu spuště
nému. 5. 12. Kterýž pak koli čas potom bylby nalezen zpu
štěný, od urburéřuov našich beze všeho jiného opověděnie
neb provolánie jiným kverkóm bud' podán t. pr0pójčen, jakož
lépe našemu obecnému dobrému viděti budú prospěti užitečně.
Jinak pošlo by z toho, že, kdyžby' po provolánie ten duol za
sedm dní neb za osm dní toliko dělán byl, a potom opuštěn,
aby opět nové bylo provolánie, a tak až bezčislně šla by ta
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nova fieret denuntiatio, et sic usque in infinitum denuntia
tiones procederent, quod esse non debet. š. 13. Sed has duas
regulas deinceps generaliter volumus observari: prima est,
ut denuntiatio aliquibus argentifodii cultoribus semel facta,
nunquam plus eisdem cultoribus innovetur. Secunda est, ut
quodcunque argentifodium per unum annum integrum desola
tum fuerit, sine omni denuntiatione et contradictione aliis la
boratoribus conferatur, quos lentescere propter spem lucri
laborandi assiduitas non permittit. g. 14. Si quis autem in
cultura stollonum suam fortunam voluerit experiri, primo cum
urburariis nostris, assumptis aliquibus civitatum et montium
juratis, de prcprietate in libero campo, in montibus jam men
suratis et in rupturis sibi expresse conveniat assignanda;
quam in privilegiis super his dandis cum omnibus suis con
ditionibus distincte statuimus declarari, et magnis lapidibus
ipsius metas sub bono juratorum ae aliorum virorum idoneo
rum testimonio ad perpetuam rei memoriam limitari; ampu
tantes hoc modo multas quaestiones, quae cottidie de stollonum
limitibus ventilantur. g. 15. Sed postquam stollonarii suum
stollonem elevando decenter circa aquaeductum incoeperint
laborare: statim eis tale jus acquiritur, ut nullus eis invitis
infra limites sui stollonis ausus est integro cespite laborare.
g. 16. Si autem stollo in tantum profecerit, quod sua virtute
profunditatem unius lanei et medii vel ad minus decem men
surarum valeat exsiccare ac ventum inferre: tunc primo nomen
veri stollonis meretur habere, nullusque deinceps audeat in
laneis vel rupturis ad eundem stollonem pertinentibus laborare
ultra aquam, sine stollonariorum licentia speciali. g. 17. Quam
diu autem sic defecerit desiccare, poterit unusquisque in la
neis et rupturis de mandato tamen urburariorum ubilibet
laborare, dummodo lanei et rupturae stolloni conscripti nulla
tenus lanientur. Nam stollones non ad hoc conceduntur, ut
abile ad colendum argentifodium desoletur, sed ad culturam
inutile reformetur. Unde cautos volumus esse nostros urbu
rarios in hac parte, ne quid talium in praejudicium nostrae
urburae attemptetur. š. 18. Sane si stollonarii novum metal
lam invenerint infra suam mensuram, tamen extra montes et
laneos sibi appropriatos et dudum jam mensuratos: ibidem
ipsis mons mensuretur ad inveniendum nostros laneos et ci
viles; nullo enim modo aliquem stollonem nostrae benignitatis
privilegiis confirmamus, nisi salvo jurc nostro civiumque no
strorum. 5. 19. In septem autem laneis ipsis aut ad montem
principalem mensuratis omne jus stolloni concessum, tam in
pendenti, quam in jacenti libere retinebunt. š. 20. Hoc itaque
statuimus, si mons taliter mensurandus infra limites stollonis
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provolánie, ještot to býti nemá. 5. 13. Ale těto dvě řehole, Erïvomnlc
t. zprávě, potom chceme obecně aby byle zachováně: Prvnie b;?tfogï'g'f
jest, aby provolánie některým kverkóm dolu jednú učiněné Váno
nikdy viece týmž kverkóm nebylo obnovována. Druhá řehola Kktervfluol
jest, aby kterýžkoli

duol přes jeden

celý rok byl by opuštěn, Š,?„ŠŠOJŠŠIÍŠ

beze všeho provolánie t. opovědi a odpornosti, jiným dělníkóm "gg-50"
aby dán byl, jimžto oslabnúti pro naději zisku práce a dělánie
ustaviěnost nedOpustí. g. 14. Pakliby kto chtěl v dělánie štol
svého štěstie pokusiti, najprv s urburéři našimi, přijmůce některé městské a horničie přísežné, o vlastnost na svobodném
poli, na horách již měřených, i na lámánie neb zbořenie, sobě

_Kltož
ähcc,
5205.,„ŠŠŠ
gfktškgícgjf;
právodobyto—

zjevně zjednaj, která by se jemu měla dostati; kterážto v zvlá
štních zápisiech na ty věci daných se všemi výmienkami roz
dielně, ustanovujem aby vylúčena byla, a velikými kameny
jejie meze, pod dobrým svědomím přísežných a jiných hod
ných mužuov, kvěčné paměti mají býti znamenány; neb tiem
mnohé pře o meze štolnie budú utaty, kteréžto na každý den
Větrně běžie. %. 15. Ale když již štolnici svů štolu zdvihnúce

o právu

slušně při vyvedenie vody počali by dělati: ihned jim takové mmm“
právo dobývá se, že ížádný bez jich vuole v mezech jich Coslm
štoly nebude smieti na celém drnu dělati. g. 16. Pakliby štola štola,„právě
tak hluboce byla udělána, že svú mocí prospěla by k hlu-aoťciiiifvo—

bokosti jednoho lánu a puol anebo najméně deset měr mohla
by osušiti a vietr vnášeti: tehdá tepruv jméno pravé štoly
hodna jest jmieti, a ižádný potom nesměj po lániech neb na
zbořeninách k té štole příslušejících dělati nad vodů, bez štol
níkuov odpuštěnie zvláštnieho. %.17. A dokudž koli nedostane
se jie tak osušiti, moci bude jeden každý v lániech i v zbo—
řeninách, z přikázanie však všech urburéřuov, kdež kolivěk
dělati, když jedno lanové a zbořeniny štole připsanie nikoli
viece nebyli by boření. Neb štoly nebývají k tomu prepój
ěeny, aby duol hodný k dělánie zpuštěn byl, ale aby neuži—
tečný jsa k dielu a k těženie byl napraven; protož chceme,
aby urburéři naši s té strany byli Opatrní, atby takové
věci na škodu našie urbury se nedaly. g. 18. Pakliby štolníci
novú rudu nalezli v své mieře a mezech, avšak kromě hor a xpiani-lism
lánuov jim pójčených a přivlastněných a již dávno měřených.: 133013233;
tudiež jim hora buď měřena k nalezenie

našich

lánuov

i měst- Erlich
318135555

ských; nižádným zajisté obytěejem které štoly našie dobrotivosti zápisy nepotvrzujeme, leč s zachováním práva našeho a
měšťan našich. 5. 19. V sedmi pak lániech jim khoře prvotně
měřených všecko právo štole puojěené, tak na visuté jakož
na ležaté straně, svobodně obdrží. g. 20. A toto také ustanovujeme, jestliže hora, kteráž tak má měřena býti, v mezech štoly mohla by slušnú mieru doplniti: cožkolivěk nám

ymezechy.
_ _
,,,232"2ï3ï
33115323!
Krfílmátéž
Efäïogfoïïfcï
jakgýgfo'
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possit mensuram debitam adimplere' quid uid nobis juris in
superHuitatibus competit, etiam infra stol onis limites reser
vantes. š. 21. Statuimus etiam, ne urburarii nec quisquam
alius ipsis stollonariis ponat scriptores et scansores aut ali
quos alios officiales, sed generales nostri scansores in omni
argentifodio jus habeant seandendi, qui nostro nomine, ut
omne argentifodium debite excolatur, respiciant diligenter;
interest enim reipublicae, ne quis etiam rebus propriis abu
tatur. 5. 22. Cuicunque stollo confirmatus fuerit, idem jus
in eo habeat magistratus; nisi tune sua negligentia exigente
alius, tantum ex ipsis stollonariis, ordinetur. Neque alios divi
sores metalli et refectores bulgarum, quam generales juratos
que delectentur habere. š. 23. Cum vero stollonarii cum suo
stollone pervenerint ad civilem laneum, qui colitur, nec ipsis
appropriatus est: civibus etiam invitis transire ipsum possunt
de jure, et quidquid transeundo cum una mediocri zappa
ultra se zappare poterunt, ipsorum est; ac ex profunditate
simili modo acquisitum etiam ipsorum est; nec lucrum ex eo
aliud consequuntur, nisi tunc cives ipsum stollonem propter
aquam educendam, ventumque inferendum habuerint necessa
rium, quamdiu tunc cum stollone in ipsorum laneo morabun
tur, quartam partem solvunt stollonariis expensarum. š. 24.
Quid si plures hereditarii stollones ad unum argentifodium
protahantur, certe profundior et profundius exsiccans, suum
jus suamque prcprietatem prae ceteris stollonibus obtinebit, et
toties areas sedecim, quot montes ipsi stolloni fuerint deputati.
Cap. V.
De stollonibus quaerentibus.

5. 1. Circa stollones autem quaerentes, sic se urburarii
debent habere: ut cum juratis de civitate ad minus duobus et
totidem de montibus eundem campum, ubi stollo fuerit inchoan
dus, videant studiose, si conveniat nostrae reipublicae prcpter
campum aquosum aut alia qualibet de causa ibidem stollonem
instaurari; ex tunc ipsum volentibus inchoare urburarii secure
conferant cum nostro et nostrorum civium jure salvo, ac eol
latio cum omnibus suis conditionibus super eo expressis pri
vilegiis eonseribatur. g. 2. Haec vero sunt jura stollonem
colentium supradictum, ut postquam elevatus fuerit, in ante
riori parte quartum dimidium laneum habeant ante caput
ipsius, et post eum tantundem, in quibus ab aliquo impediri
non poterint, nec alicui in eisdem jus competit laborandi.
g. 3. Sane si stollonem eundem in tantum produxerint, quod
ad profunditatem unius lanei evidenter valeat desiecare, ex
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práva v zbytcích příslušic, takéž v štolních mezech zachová- Š l _!
vajíce. g. 21. Ustanovujcme také, aby urburéři ani ktokolimtůt'ě'ivjšfí
jiný

těm štolníkóm

usazoval

písaře a. štajgeře zvláštnie

aneb Elishgmljřgř?

které jiné úředníky, ale obecní naši štajgcři v každém dolu
mějte právo lézti, kteřížto naším jmenem, aby každý duol
slušně byl dělán, s pilností opatřte; slušiet zajisté obecnému

dobrému, atby žádný svých také vlastních věcí zle nepožíval. Ktomno„
%. 22. Komuž pak koli štola byla by potvrzena, tent má. prá-být! š_tolním
vo, atby v ní byl pergmistrem;
lečby tehdy proviněním svého ĚŠZŽm'ŽŠZÍŠ

zmeškanie jiný, však z těch štolníkuov, byl usazen. Aniž zwang:
jiných rudy děliteluov a opraviteluov vodných měchuov, vitcïenp
nežli obecních a přísežných, mají jmieti. %. 23. A když 130335553"
štolníci s svú štolú příborů se k městskému lánu, kterýž fešnfstilžžpg
těží se neb dělá, a nenie jim přivlastněn: tehdy také bez jimáenigpif.
měšťan dieky a vuole mohů jej z práva projití, a cožkoli mmm“
procházejíce jednu středmů kratcí nad se moci budú. do—

byti, jicht jest; a z hlubokosti také týmž obytčejem do
byté také jich jest; aniž zisku jiného dosáhnu kterého, lečby
měšťané té štoly pro vody vyvedenie a větru vnášenie měli
potřebnost; a tehdy, dokudž štolu v jich lánu budú obývati,
čtvrtý diel platiti budú štolníkóm nákladuov. 5. 29. Paklibjr
viece štol dědičných k jednom dolu přitáhlo, jistě hlubšie &
hlúbe osušujíc své právo a svů vlastnost před jinými štolami
obdrží, a tolik šestnácti městišt, kolik hor k té štole bylo by
přihoděno.

Kap. V.
O štole hledajz'cie, kterak se urbm'e'ři mají jmieti.

%.1. Při štolách pak hledajících

takto se urburéři

mají jmieti: aby s přísežnými města přinajmenšiem se dvěma
a tolikéž z hor, to pole kdežby štola měla počata býti, ohle
dali pilně, byloliby hodné našemu obecnému dobrému pro
pole vodné neb pro jinú která koli příčinu, tudiež štolu vy
praviti; a pak ji těm, kteříž budú chtěti zaraziti, urburéi'i
bezpečně podajte t. propuojčte, tak našeho jakoiměštan našich Ptám štol

práva s zachováním; a podanie se všemi jeho povahami na hledajícím
Š
to vypověděnými, zápisy buď zapsáno. %. 2. Tatot jsů pak "susuj'c'e'

práva svrchu řečenů štolu dělajících: aby, kdyžby zdvižena
byla, puol čtvrta lánu měla před hlavu svú a po nie tolikéž,
v nichžto od ižádného nemá. jim překážieno býti, aniž komu
právo v týchž příslušie dělati. g. 3. A jestližeby tu štolu
na to provedli, aby k hlubokosti jednoho lánu zřejmě mohla
osušiti: tehdy potom ižádný v žádném miestě, kteréž projdu

nm n.
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tunc nullus in omni loco, quem suo pertransierunt aquaeductu,
nunc de novo colere debet, ipsis invitis. Quamdiu vero taliter
desierit exsiccare, liberum sit unieuique, post eos tamen, extra
quartum medium laneum, ubi maluerit laborare. 4. Sed si
fortuna favente in stollone meatum invenerint mensura dignum,
impletis omnibus his, quae circa inventores novorum montium
requiruntur, scilicet ut meatum rite susceperint, dando eon
cessori unam tricesimam secundam partem, argentumque con
Haverint, urburariis praesentando, quodque jurati ad petitio
nem ipsorum de mandato urburariorum meatum secuerint, et
metallum in gaza ad minus unum fertonem boni argenti de
derit fulminati: tunc jure communi mons eis cum omnibus
conditionibus mensuretur; et si qua ibidem fuerit superfluitas,
nostra erit; omneque jus in eo monte nobis competit in par

tibus nobis debitis, cum una schichta

nonae partis fabrilis,

sicut in aliis novis montibus, sine stollone simpliciter mensu
ratis. g. 5. Item si ex transverso meatum cum stolloneinve
nerint, possunt sibi monte mensurato procedere ulterius ex
transverso, iterumque novos meatus quaerere, totiesque eis
mons de novo mensurabitur, quotiens novum meatum invene
rint mensura dignum. g. 6. Ad quemcunque autem laneum
pervenerint cum suo stollone, eundem poterint pertransire
cum omnibus conditionibus, quae in hac parte stolloni here
ditario sunt concessae. g. 7. Possunt etiam stollonarii infra
metas sui stollonis alium stollonem concedere pro quarte parte
lucri de sua proprietate ei, prout voluerint, assignando. Et
hoc quidam dicunt tertium genus stollonum esse. 5. 8. Sta
tuimus etiam, ut si stollonarii hereditarii invento metallo per
unam mensuram cum stollone processerint, concedant, quid
quid post illam mensuram invenerint concedendum, vel ipsi
suas acies ibidem informent. g. 9. Alioquin nostri generales
concessores concedant omnia, quae post illam mensuram inve
nerint concedenda; non obstante antiquo sermone montano
rum, dicentium, ,,se tantum diligere habere pecuniam in terra
absconditam, ac si ipsam in cista reconditam jam haberent",
non attendentes in his utilitatem publicam privatae regula
riter praeferendam; nam omnes homines ad augmentum
reipublicae sunt asstrieti. Ipsa enim proficiente ejus subditi
proficiunt universi, et e converso ipsa deficiente desinunt pro
ficere subjecti, quia destructo principali accesseria destruuntur;
prout evidentissimum apparuit argumentum in divinae recor
dationis magnifico rege, 'domino Ottocaro glorioso principe,
patre nostro, cujus vita cunctis actibus claruit virtuosis, in
tantum, quod etiam suis temporibus sibi in virtutum operatio
nibus nullus mundi principum poterit coaequari; nam sicut in

neb minu svým vody—vedením, nynie i znova těžeti nemohú
bez jich vuole. Dokudž pak koli osušovati nebude, svobodno
buď jednomu každému po nich však za puol čtvrta lánu dělati. Najdú-llštol—
%. 4. Pakliby popřiením štěstie v štole pramen nalezli hodný nici pramen
hodný,
miery, naplníce všecky ty věci, kteréž při nalezatelích nových miery
má jim hora
měřena
hor příslušejí, t. aby pramen právě přijali, dadúce propoj býti
pod výmin
čiteli jeden druhý a třicátý diel &.střiebro, ačby které sdý kami.
mali, t. sehnali, dadůce urburéřóm, a aby přísežní k jich prosbě,
z přikázanie urbureřuov, ramen sekali, a ruda v huti při
najmenšiem jeden věrdunk dobrého střiebra dala by pále
ného: tehdy právem obecním hora se všemi povahami svými
_buď jim měřena, a byl-liby který zbytek, nášt bude, a všecko
právo nám v té hoře příslušie v dielech nám dlužných, s

jednů šichtú devátého dielu kovářského, jakožto na jiných
nových horách bez štol prostě měřených. 5. 5. Pakliby na
najdu
přieč pramen s štolú nalezli, mohů horu sobě vyměříce Pakll
na přieč.
bráti se dále na přieč, a opět nových pramenuov hledati;
a tolikrát jim hora znovu měřena bude, kolikrát pramen Přijdu-ll
kte
nový nalezli by miery hodný. 5. 6. K kterémuž pak koli štolnícik
rému lánu,
mohú jej
lánu s svú štolú řišli by, tent budú moci projití se všemi propuojčití.

povahami, kteréžto v té mieře aneb s te' strany štole dě—
dičné jsu puojčeny. %. 7. Mohůt také štolníci v mezech Štolnicimoluí
propuojčiti
štolu
své štoly jinů štolu propuojčiti, za čtvrtý diel zisku z své jinému
v svých me

vlastnosti jemu, jakžb chtěli, přidati; a tot někteří pravie zech.
býti třetie plémě štol. &. 8. Ustanovujem také, aby, když
štolníci dědiční naleznúc rudu přes jednu mieru s štolů rudy
přešli by: propojčete, což koli po té mieře mělo by pro
pójčeno býti, nebo sami své orty osaďte. Jinak naši obecní
pr0pojčitelé propojčte všecky věci, kteréž'po té mieře nalezli
by propojčitedlné, bez překážky davnů řečí horníkuov pra—
vících, že „tak velmi milujeme jmieti penieze v zemi skryté,
jakožto ty, ješto mají v truhle skrytě,“ nepozorujíce v tom,
že obecní puožitek zvláštní věci správně má předložen býti;
nebo všickni lidé k přispořování obecnieho dobrého jsů za—
vázáni. Když zajisté obecnie dobré prospievá, i jeho pod
daní všickni prospievají; a zase, když ono scházie, pře—
stávajít přespievati i poddaní; nebo když se zkazí předek,
ipřístupkovét se zkazie, totjiž příslušnosti; jakož najzřie—
mější ukázal se jest duovod na zbožné paměti velebném
králi a pánu, panu Otagarovi, slavném kniežeti, otci na Vychvalo
krále
šem, jehožto život stkvěl se jest všemi skutky ctnostnými vánie
Otagara a.
tak velmi, že také za jeho časuov jemu v činech ctnosti Čechuov.
ižádný z kniežat světa nemohl se jest vrovnati; nebo jakož
v jeho šťastném zpravování a prospěchu všecko královstvie
jeho i bydlitelé královstvie ve všech sbožích prospievachu

LIB. n.

—

344

—

ejus felici regimine ac profectu totum suum regimen et incolae
regni in omnibus divitiis profecerant et honoribus abundanter,
et sic e converso proh dolor! omnis gloria regni Bohemiae
cum hominibus a maximo usque ad minimum, donec ad tem
pora nostri regiminis, corruerat et defecerat in defectu, quia
nullus erat, qui tune rempublicam gubernaret; et nisi rumores
isti de Bohemia dicebantur: ,,ecee mucro furit, ignis vorat,
manus rapit, pupillo non parcitur, nec excipitur vidua, sacris
reverentia non exhibetur,"; tune primo doluerunt incolae regni
rempublicam corruisse, quia non sentitur profectus hominis,
nisi cum prodesse desinit. Nos autem temporibus nostris
cum summis vigiliis et summa providentia, annuente Deo,
cujus gratia nunquam nos deserit, firmiter ut speramus, in
tantum profecimus, rempublicam nostram feliciter gubernando,
ad totum regnum nostrum, tam in spiritualibus, quam in tem
poralibus reformantes, ita 'ut jam veteris expers gravaminis
in pace quiescat. Unde nullus sanae mentis ignorat, rempu
blicam privatorum commodis praeferendam, in qua salus tot
hominum et tranquillitas procuratur, et ideo nulli mirentur,
si nostra utilitas in montibus sicut alibi privatorum commodis
praeferatur. g. 9. Hoc autem dubium declarareintendimus in
hac parte, scilicet, si meatus cum metallo infra montem men
suratum et stollonem hereditarium inventus fuerit mensura
dignus et monti principali septem, nobisque nostris regali
bus laneis extra metas stollonis tantummodo mensurans; civium
ac dominorum lanei infra metas stollonis, dummodo alius
mensuratus non impediat, mensurentur; alioquin in vanum
mensuras haec clausula praeoccuparet, nostro ac nostrorum
civium jure salvo; nam verba cum effectu sunt intelligenda.
5. 10. Quidquid autem de septem principalibus laneis infra
metas stollonis fuerit mensuratum, cedet stolloni; nam haec
mensura non fit aliunde, nisi ut lanci civium et nostram se
quentes urburam cognoscantur. š. 11. Nolumus etiam per ali
quem stollonem in superfluitatibus nostris, quae nobis de novo
cederent, si stollo non esset, aliquid praejudicium generari,
sed de his, sicut de laneis nostris et civium nostrorum inqui
sitio fieri debet studio diligenti. g. 12. Item si stollonarii cum
stollonc quaerente non ex transverso, sed directa meatus linea
procedendo metallum invenerint: ab illo loco in quo metallum
inventum fuerit, inantea mons ipse mensuretur cum omnibus
laneis, ut supra dictum est. ©.13. Si idem stollojus suum obtinuit
exsiceando ad minus per unam mensuram, et quod canalia,
aquaeductus et fenestrae luminales ad omnem utilitatem fuerint
expeditae: tune residuum, quod infra elevationem primam stol
lonis et montem fuerit mcnsuratum, totum stollonariis rema
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hojně i „ve cti; a též zase pohřiechu všecka sláva krá- 535213?
30:11:
lovstvie Ceského s lidmi od najvětšieho až do najmenšieho, OČecl_i_ách

až do času zpravovánie jeho našeho, klesla bieše a v sjiti někd'm'c'“
sešla, neb ižádný nebieše tehdy, „kto by obecné dobré zpra

voval, a jedné tyto pověsti o Cechách se praviechu: „Aj
meč prchá., oheň pálí, ruka lůpí, sirotku se neodpůštie,
vdově se neshovievá, k svatým a posvátným věcem poctivost
se nezachovává!“; tehdy tepruv jobyvatelé královstvie želeli
jsů, že obecnie věc klesla; neb nečijeme prospěchu lidského
než tepruv, když prospievati přestává. My pak za časuov
našich svrchovanými bedlivostmi a obmyslnú opatrností, s po
moci Boží, jehožto milost nikdy nás neopůštěla aniž opustí,
jakož se pevně nadějeme, tak velmi prospěli jsme, věc naši
obecní štastně zpravujíce a všecko královstvie naše takv du
chovních jakožto v časných věcech napravujíce, tak že obec
z starého oddělena'jsúc obtieženie v pokoji odpočívá; protož
ižádný zdravé mysli nepochybuje, že obecnie věc zvláštním
užitkóm má předložena býti. — 5. 9. Toto pak poehybovánie Výkladoné
vylíčiti minime 5 této strany, totjižto kdyžby pramen s rudů ïjggggtïitgj
v hoře měřené a štole dědičné nalezen byl miery hodnýzšich měšťan

tehdá té hoře sedm lánuov předních, totjižto prvotních, anám "gagg?"
naše královské lány ven z mezi štoly toliko vyměřiece, mě
štan a pánuov lánové v mezech štoly, kdyžby jediné jiná
hora měřená nepřekážela, měření buďte; jinak nadarmo tato
řeč listy zaměstknala by, totjiž: Našeho a našich měšťanpráva
8 zachováním; nebo slova 3 skutkem mají rozumína býti.
g. 10. Cožkolivěk pak z sedmi prvotních lánuov v prameních
a v mezech štoly bylo by měřeno, dostanet se štole; nebt
tato miera nebývá odjinud, jediné aby lánové měšťan a kteříž našie urbuře příslušejí, byli poznání. 5. 11. Nechceme
také, by skrze kterú štolu v zbytciech naších, kteřížto nám
znova dostali by se, kdyžby štoly nebylo, stalo se které bezprávie, ale o těch, jakožto i o lánich našich a městských,
uptánie mát se státi pilnů snažností. 5. 12. Také kdyžby
štolníei s štolú hledající ne napřieč, ale přiemů měrú se be-

Co přísluší,
ggggřcšěřge;
coměšťa
Skržeóm'm
tečnúštolu

agi-12:32.
drunkstá“
Najdu-li
333233133“
růce rudu nalezli: od toho miesta, v němž by ruda byla na—ääügäoä
lezena, napřed hora jim buď měřena se všemi lány, jakož horqbýtimč
jest svrchu povědieno. g. 13. Pakli jest ta štola své právo Pakffffštola
obdržela, osušujíc při najmenšiem přes jednu mieru, a kdyby osušuje,po
žlabové , vody-vedenie a okna světedlná ke všemu užitku pïïäotä'ä
byla vypravena: tehdá ostatek, což níže prvnieho vyzdviženie štolníei
štolového a hory bude měřeno, všecko štolníkóm ostane, na
šeho a našich měšťan práva 5 zachováním.
g. 14. Pakliby šajžlibš'ráíg
štola osušujíc a jinými věcmi, jakož jest předpovědieno, práva nennggääoprc
štoly nemohla obdržeti: tehdá prostě s obů stranů miesta toho, vánie.
Jireček:

CodexI.

ms. m.
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nebit, nostro in eo et nostrorum civium jure salvo. 5. 14. Si
autem stollo exsiccando, et aliis, sicut prius dictum est, jus
stollonis deficeret obtinere, extunc simpliciter ex utraque parte
loci illius, ubi metallum inventum fuerit, sicut aliis nobis in
ventoribus, quartus medius laneus mensuretur. Demum lanei
nostri, civium et dominorum, eodem ordine mensurentur. Ex
utraque vero parte dictae mensurae deinceps sit liberum omni
bus ibidem volentibus laberare; quia non parat impedimentum,
quod de jure nullum sortitur effectum.

Incipit

Liber tertius
Gloriosissimi Principis Domini Wenceslai
regis Bohemiae.
Cap. l.
De concessionibus.

Nunc ad concessionum materiam transeamus, quarum
cura inter ceteras regni nostri sollicitudines pluribus noctibus
nos reddit insompnes, diurnos etiam actus diversis cogitationibus
occupando, eo quod ad litigantes civiliter quaestiones mundi fere
majores ex ipsarum controversiis frequentius oriuntur. Nec
fas est hoc probare, quod tam juris canonici, quam civilis ratio
manifestat, dicens quoad litigantes, majorem esse quaestionem
inter duos pauperes de modico cespite terrae, quam inter duos
reges de uno integro regno. Nam contingit saepius, quod inter
pauperrimos montanos nihil certi habentes, ubi nocte prima
caput suum reclinent, aut unde die adveniente victui suo
tribuant alimentum, arduae quaestiones de concessionibus ori
untur, ad multarum marcarum millia se extendentes. Ideoque
pluries nobis contingit, dies ac noctes cum omni lucubratione
degere, quatenus tam divitibus quam pauperibus nostris mon
tanis in tot causis arduis laborantibus aequa lance justitia
observetur. Nam secundo libro satis dictum est de stollo
num concessionibus, aliorumque hereditariorum argentifodiorum,
quae solum per urburarios conceduntur.
«5.1. Sed nunc de simplicibus videamus concessionibus, quae
fiunt in laneis nostris, in laneis dominorum et in superfluitatibus
per urburarios supradictos. Fiunt etiam haec concessiones per
magistros montium et colonos principales in septem laneis ad
montem quemlibet mensuratis, et in omni argentifodio, cum
adeo suum argentifodium ampliaverint, quod difficile sit eis
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kdežto ruda jest nalezena, jakožto jiným novým nalezaěóm,
puol čtvrta lánu měřeno buď. Potom lánové naši, měšťan i pá
nuov, týmž řádem měřeni buďte. S _obú pak stranů _řeěené
miery potom bud' svobodno všem tudlcž chtějícím dělatl, nebt
překážky nečiní, cožt z práva ižádného nemá, účinku.

Počínajíse

třetie knihy
prava královského od štědreho krale Vacslava
slavné paměti hornikóm daného.
Kap. !.
O propojíčkcích, jenž slosz lěnš'afty.

Nynie k zpuosobu propojiček, totiž podávánie, pojďme,
jichžto péče mezi jinými královstvie našeho pečlivostmi mnohé
noci učinily jsů nás nespíce, denní také činy rozličnými my
šleními zaměstnávajíce, protože jelikožto k těm, ješto se
městský sůdie neb světsky, otázky takměř z světa najvětšie
z jichž odporností častokrát vychodie. Aniž jest slušné toho
dovoditi, což tak prava duchovnieho jako světského rozum
oznamuje, řka těm, ježto se sůdie, že větší pře bývá, mezi
dvěma chudýma o malý drn země, nežli mezi dvěma králoma
o jednom celém kralovstvie. Nebo přiháziet se, že mezi pře
chudými horníky, ještě nic jistého nemajícími, kdeby noci
příštie svů hlavu sklonili aneb odkudby v den přicházející
živnosti své dali pokrm, tak mnohé pře o prepojičkách vzni
kují, k mnoha tisice k hřivnám se ztahujíce; a protož mnoho
nám se přiházie dní i nocí s tesklivosti vésti, aby tak boha
tým jakožto chudým našim horníkóm v tak vysokých přech
pracujícím rovnú váhú spravedlnost byla zachována. Nebo
v druhých knihách dosti praveno jest o štolních prOpojičkách
i jiných dědičných dieluov, kteréžto toliko skrze urburéře po—
dávají se.
ä. 1. Ale nynie o prostých vizme propojičkách, kteréžto
bývají na lániech našich, na lániech panských a na zbytciech Ktouggm:
skrze urhuréře svrchu pravené. A bývajít ty propojičky neb "opaco"

podávánie skrze pergmistry a kverky prvotnie na sedmi lá
niech k hoře každé přiměřených a v každém dolu, když tak
daleko svuoj duol rozšířili by, žeby'těžko bylo jim veškeren duol
těžeti svými náklady a ztravami, vyberůce sobě 2zBŽěho lepšie,
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totum excolere suis sumptibus et expensis, eligentes ex eo
melius ac quantum sibi ipsis voluerint ad colendum, residuum
vero pro quota parte lucri, prout inter eos convenerit, eon
eedatur. &.2. Jure autem montanorum concessio est de persona
pro quota parte lucri concessae rei translatio aliam in personam.
Istae vero concessiones modis variis conceduntur, quandoque
pro media parte lucri, quandoque pro tertia, aut quarta, et
sic ultra et infra, prout argentifodium fuerit fructuosum et
inter se conveniunt contrahentes; aliae vero multae concessiones
his conditionibus inseruntur, sicut plenius infra dicemus. $. 3.
Sed cum a capite edenda sit ratio de concessionibus, primo
quae fiunt per urburarios in laneis nostris et superHuitatibus
videamus, in quibus principaliter est regia utilitas attendenda,
ne causa alicujus lucri privati, neque effectu consanguinitatis
aut favoris, aut dilectionis, aut etiam timoris alicujus personae
pro minori proprietate quam liceat, conferantur; nam ut eo
major proprietas nobis de nostris laneis et superfluitatibus
derivetur, volumus eos easve concedi perpetuo, vel quamdiu
temporis utifrui poterint, recepturi, dummodo eis minime abu
tantur; quia privilegium meretur ammittere, qui abutitur sibi
tradita. potestate. g. 4. Volumus etiam ex innata nobis pietate
nostris subditis in quibuscunque valeamus illicitis gravami
nibus providere, statuendo, ut quidquid urburarii nostri rite
ac rationabiliter tempore suo concesserunt sine dolo, in nul
lumque nostrum praejudicium aut gravamen, alii urburarii
eisdem aliisve in urbura succedentes, nullatenus hoc valeant
revocare; nam bene convenit humanae rationi, ut socius laboris
sit et consors consolationis; cum indignum sit, ut eo ammoto,
qui rem inutilem suis laboribus reddidit fructuosam, sine
ratione condigna sibi alium subrogare, cum tamen rem culpa
carentem in dampnum non conveniat evocari. g. 5. Si autem
aliqui montani suo argentifodio abusi fuerint, sive sit heredi
tarium sive non, vel quocunque nomine censeatur: urburarii
statim de eo mediantibus juris rationibus se intromittant. g. 6.
Interest enim nostra, ne quis suo argentifodio abutatur;
abutuntur autem sic cultores argentifodio suo: si ipsum eo
modo non excolunt, ut deberent, aut metallum clam subtra
xerint, aut plus debito tcmpore meatum inventum fraudulenter
occultaverint cum metallo; item si justam urburam non de
derint, cum partibus ipsani sequentibus, aut aliquas partes
nobis debitas occultarent, et specialiter proprietatem nobis
debitam non solvendo. 5. 7. Omnia tamenhaec corrigi volumus
juris ordine observato, nec quicquam patimur sine juris or
dine condempnari. 8. Si vero aliquis vel aliqui colonorum
aliis insciis et ignaris delinquerint in praemissis vel aliquo
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kterak mnoho budú chticti sami k těžcnie, ostatek pak za
jistý diel zisku, jakož mezi sebú smluvili by, propójěujíce.
%. 2. Právem pak horničím pr0pojička jest přenesenie pro- 1303611
pójčené věci na jinů osobu za určený diel zisku. A ty pro'
Poličky l'OZličnýmiobytčeji propójčují se; někdy z polovice
ZÍSku, druhdy z třetiny neb z čtvrtého neb z pátého dielu,
a tak výše nebo níže, jakož duol byl by užitečný, a mezi
sebú projednávajíce smluvili by; a mnohá jiná podánie s tě
mito výmienkami dějů se, jakož plnějie dole povieme. 3. Ale urburéřuov
Propojička
poněvadž od hlavy má se počieti rozum, najprvéopropojičkách,
naMniech

kteréž bývají skrze urburéí'e na lániech našich ana zbytciech, LMŽŽYSÉŽĚ

vizme, v nichžto prvotně královský užitek má šetřen býti,
aby ani příčinú kterého zisku zvláštnieho, ani příchylností,
příbuzenství neb přiezní, neb milováním, neb také bázní ně
které osoby za menší vlastnost, nežliby slušelo, podáváni ne
byli; nebo aby tiem většie vlastnost nám z našich lánuov
a zbytkuov přicházela, chceme, aby je prOpójěovali k věč
nosti, nebo kterak dlúho přijímači mohli by jich poživati,
kdyžby jich jedně zle nepožívali; nebo zvláštnie právo hoden
jest ztratiti, ktož moci sobě dané zle požívá. 5. 4. Chtějíce ssaga?
také z přirozené nám milostivosti naše poddané, v kterýchž pójčie,ná—
koli věcech muožeme, před nehodnými obtěžováními opatřiti, jiäïïääväe
ustanovujeme, aby, což koli urburéři naši právě a rozumně "15"!

času svého beze lsti propuojčili by, ne k našie k škodě neb
obtieženie jiní urburéři, těch nebo jiných na urbuře potom
následujíce, nikoli aby toho nemohli odolati; nebot dobře
přislušie lidské rozumnosti, aby tovařiš práce byl také účast
ník utěšenie; poněvadž nehodné bylo by, aby toho odvrhúce,
kterýž věc neužiteěnú učinil užiteěnů robotami svými, bez
rozumu hodného na jeho miesto jiného vsadili, poněvadž však

věci, kteráž viny nemá, v škodu neslušie obraceti.
Pakliby

kteří horníci

5.

svého dolu zle požívali, byt pak byl dolu__
sve;"

dědičný nebo nic, nebo kterým koli jménem jmenován byl “ďl'mod“
by: urburéři naši ihned podle rozumu práva veň se uviežte.
%. 6. Slušieť zajisté

na nás opatřiti, aby žádný svého dolu Tiemtoobyi

zle nepožíval. Zlet pak požívají kverkové dolu svého takto: öegærkgz"
jestliže jeho tiem obytěejem netěžie, totižto nepavují, jakož právona
ho
dlužní jsů, nebo ač rudu tajně kradli by, nebo aěby déle 'ách'

nežli slušné jest, pramene nalezeného s rudů lstivě tajili;
také tratie, aěby spravedlivé urbury nedávali s diely jí při- Kverkové
slušejícími, nebo aěby některých dieluov nám dlužných zatajo- Windle
vali a zvláště zvláštnosti nám dlužné neplatiece. %. 7. Avšak
chceme, aby tyto všecky věci opraveny byly s zachováním řádu
práva, aniž chceme přezřieti t. strpěti, by kto bez řádu práva
byl odsuzován, totiž potupen. g. 8. Pakliby kto neb kteří
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praemissorum, ex eo nolumus universitatem condempnari
colonorum, dummodo ipsi non consentiant, ne illud delictum
ratum habeant; quia posse resistere adversis, et non facere,
est ipsis consentire, et in hac parte ratihabitio retro trahitur
et mandato comparatur. g. 9. Placuit etiam veteribus, qua
tenus unusquisque montanus hoc modo jus suum salvum in
montibus mensuratis, laneis et concessionibus conservaret: Si
coloni montis mensurati omnes septem laneos excolerent cum
tribus argentifodinis, laneos autem pro certa proprietate con
cessos, cujusque nominis censeantur, cum una argentifodina
et tribus aciebus, et concessionem cum una sola acie solummodo
colerent. Sed moderni multo perspiciores' veteribus, modum
alium complectentes videntur annuere in praesenti, unum
quemque laneum argentifodina propria excolendum et cum
tot aciebus, quot in eo sine colonorum impedimentis poterint
informari. š. 10. ldemque de aciebus in concessionibus ob
servetur; nam quod a pluribus quaeritur, facilius invenitur;
hoc ipsumque rei experientia manifestat; nam multa millia
marcarum in terra usque in diem novissimum inutiliter quie
vissent et adhuc quiescerent, si in omni argentifodio non con
cederentur concessiones, lanei et acies indistincte, tracta de
praeterito conjectura. Unde opinionem modernorum in his
magis rationabilem approbantes statuimus laneos et conces
siones concedere et acies, non obstante colonorum contra
dictione qualibet, informari; laneonarii enim sectores multa
inutilia montana assiduo suo labore ac modicis expensis faciunt
fructuosa. g. 11. Istae vero concessiones quandoque fiunt pure,
quandoque conditionaliter, quandoque etiam ad certum diem;
fiunt etiam quandoque particulariter. š. 12. Pure autem hoc
modo fiunt concessiones: cum perpetuo conferuntur, vel quamdiu
coloni ipsis utifrui poterint, et si venerint cum sua concessione
vel acie ad meatum ordinarium, quidquid ibi exsecuerint
de metallo, id ipsorum est. š. 13. Quam cito autem coloni
principales transeundo ad ipsos pervenerint, tunc statim eos
recedere oportebit, quia regulariter concessores in hac parte
sunt laneonariis potiores. 5. 14. Nisi tunc quidquid cum sua
acie lucrari possent, in concessione sibi facta specialiter sit
expressum; hoc modo esset eis jus adeo forte acquisitum',
quod nulli de suis aciebus cedere cogerentur. g. 15. Sed hanc
clausulam, scilicet ,,quidquid cum sua acie lucrari poterint,"
in praejudicium principalium colonorum concessionibus inferri
deinceps
prohibemus,
etsi generalem;
ipsi coloni magistro
tis
eo necpenitus
endo potestatem
dederint
nisi tune mon
inse
ratur ,,de colonorum licentia speciali"; nam plus valet, quod
specialiter injungitur, quam quod generaliter imperatur, ipsis
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pf.
z kverkuov bez vědomí jiných shřešili v předepsaných vě Pokuta
utupnikóv
cech neb v které z nich, nechceme, byt pro to všickni byli svolujícich.
odsúzcni a potupcni, když jedno k tomu jsů nesvolili aniž
svoluji; neb ktož muož cpřieti se a zbrániti zlým věcem a
neopře se, tent jim povoluje a vinným se činí; nebt nenie
bez vady tajného tovařišstvie, ktož hřiechu se nechce opřieti;
a v té miei-e přezřenie táhne za se a přikázani rovná se.
hor
5. 9. Líbilo se jest také starým, aby jeden každý horník Kterak
níci mají
tiemto obytčejem právo své zdravé zachoval na všech lániech své právo m
za
měřených i pr0pojičkách: Kdyžby kverkové hory měřené lénlech
chovatl.
všech sedm lánuov se třmi doly dělali, lány pak za určenů
vlastnost ropuojčené, kterýmžkoli jmenem jmenovaly by
se, aby jegniem dolem a trojími orty, totižto úhly, a propoj
čenie, totiž podánie, jedniem toliko ortem samým dělali by.
Ale nynější, mnohem vtipnější starých, jiného obytčeje se
chytivše, vidělo se jest jim svoliti nynie, aby jeden každý
lán dolem vlastním těžen a dělán byl a s tolika orty, ko
likož by v něm bez překážky kverkuov mohlo napraveno
býti. 10. A též o ortiech na propojičkách buď zachová— k0 chpropojlč—
na or
váno; neb ruda, kteráž se od mnohých hledá, snáze se na tiech.
lezá; a tot samo zkušenie též věci oznamuje; neb mnoho
tisicuov hřiven odpočívalo by v zemi až do dne saudného
neužitečně, a ještě by odpočinuly, kdyžby v každém dole
nebyli propójčováni lánové, propojičky a ortové nerozdílně,
berůce z minulého času dovtip. Protož z toho duomysl ny
nějších v těch věcech rozumnější tvrdíce ustanovujeme, aby
v lániech a propojičkách zpósobeni byli orti, totižto úhlové,
což jich hodně muož býti, bez překážky kverkuov avšelijaké
odpornosti; lanoví zajisté sekáči, to jest lénhavéři, mnohé
neužitečné hory ustavičnů svú prací a malými náklady činie
užitečné. %. 11. Tyto pak propojičky někdy bývají prostě, 0 rozljönosti
druhdy s povahami, totižto s výmienkami, a druhdy také k propoJläky.
určenému dni neb času, a druhdy stranně anebo dielně. 5. 12. 0 propojlčcq
Prostě pak tiemto obytčejem dějí se propojičky: Když věčně naprosto.
byvají podány, anebo jakž dlůho jich kverkové mohli by po
živati, a kdyžby přišli s svů propojičků nebo ortem k pra
meni pořádnému, cožkoli tu rudy vysekali by, tot jich jest.
%. 13. Kterak brzo pak kverkové prvotní berůce se přišli-by O durilaku
k nim a dodělali-by se jich: tehdá oni hned zase budú mu
siti postů iti; nebo s té strany propójčitelé správně jsů moc
nější, nežilénšaftníci. g. 14. Lečby v podání bylo vymieněno, Výmíenh.
což by v ta doby svým ortem mohli dobyti, to abyjich bylo;
tiem obytčejem bylo by jim právo tak silné dobyto, že ižád
nému z svého ortu postůpiti by nuceni nebyli. 5. 15. Avšak
tu vymienku, totiž „co by svým ortem mohli dobyti," na škodu
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que sie volentibus non infertur injuria, nam unusquisque
renunciare poterit juri suo; sed inter laneonarios haec clau
sula maxime locum habet, ut eo proniores in laboribus per
severent. g. 16. Item concessores consueverunt laneonariis dare
funes et coreum ad extrahendum suam aquam et derivandum
ad generalem aquae haustum principalium colonorum; sed in
his optima est cautela: Primo declarare contrahentium vo.
luntatem, quia pacta ex conventione legem suscipiunt; si
vero nihil inter contrahentes de his dictum est, tunc genera
lius est, concessores laneonariis modo praedicto in funibus et
coreo providere, quia ubi est emolumentum, et onus esse
debet. š. 17. Tenentur insuper aquam principalem, ne ipsos
in laboribus suis impediat, retinere; unde valde cautum erit,
haec omnia sub bono testimonio declarare, ut unaquaeque
pars suis terminis sit contenta; alioquin super quaestionibus
inde exortis stabitur solius 'testimonio concessoris. g. 18. Sed
tamen visum est concessores solos in hujusmodi testimonio
saepius vacillare, juxta illud: Vae soli, cum ceciderit; non ha
bet sublevantem! ideo ad majorem veritatis doctrinam sta-
tuimus hoc edicto, magistros montium de cetero concessiones
nullas concedere, nisi ad minus uno praesente suo colono
vel uno jurato, scilicet scansore, carpentario vel custode, qui
cum ipso concessore simul perhibeant testimonium veritati;
quia quae infirmari possunt, praecavere debent; nam istae quae
stiones plures ad magnam summam pecuniae se extendunt.
Quare circa eas semper cautius est agendum, ut omni parte
fraudibus hominum occurratur, indempnitati litigantium con
sulendo, ne suppressa veritate innocentia feriatur.

Cap. ".
De conditionalibus concessionibus.

Conditionales vero concessiones sunt, quae cum hac clau
sula conceduntur: Ut quam cito laneonarii ad ordinarium meatum
pervenerint, ab ipso recedant, nullo ad eos transitu expectato;
quod in puris concessionibus locum non habet, quia in illis
laneonarii, antequam ad eos fiat transitus, suum faciunt, quan
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prvotním kvcrkóm v propojičkách vměšovati, také ovšem za
povídáme, by pak také sami kverkové dali moc obecní perk—
mistrovi propójčovati; lečby tehdy to bylo vymluveno „z zvlášt
nieho dopuštenie kverkuov;“ ncbt více muož, cožt se zvláště
porůčie, nežli což se obecně přikazuje, a jim tak chtějícím
neděje se bezprávíe; nebo jeden každý právo své muože
otevzdati; ale mezi lénhavéři tato výmienka najvětší miesto
má., aby tiem hotovější v pracech setrvali. %. 16. Také pro
pójčitelé obvyklí jsú lénhavéřom dávati provazy a kuože k
vytahování jich vody a převedenic do obecnieho vody-žumpu
prvotních kvcrkuov; ale v těch věcech najlepšít jest ubezpeče
nie aneb opatrnost: najprvé vylíčiti stran vuoli; neb smlůvy
z sjednávánie právo berů; pakli mezi stranami smlůvajícími
se o těch věcech rčeno nenie, tehdá. obecnějie jest, aby pro
pójčitelé lénhavéřóm nebo přijímačóm i provazy i kóže vy..
davali; nebo kdežt jest puožitek, tut má, býti i břiemě, t. ná
klad. %. 17. Dlužni jsů nad to vodu prvotní držeti, aby jim
v jich pracech nepřekážela; protož velmit budei bezpečno
i opatrno, ty všecky věci pod dobrým svědomím vylíčiti, aby
jedna každá. strana dosti na svých mezech měla; jinakOpřech
z tohoto vzniklých věřeno má býti svědecstvie samého pro
pójčitele. g. 17. Ale poněvadž vídáno jest propójčitele samy v ta
kových svědecstvích častějie pochybovati, podle oné řeči Šalo—
múnovy: Běda samému člověku (sic) kterýžto když padne, nemá,
ktoby ho pozdvihl! protož k většiemu naučení pravdy ustano
vujeme tůto výpovědí, aby pergmistři potom žádných pr0pojiček
neprOpojčovali, leč najméně vpřítomnosti jednoho svého spolu
kverka neb jednoho přísežného, neb štajgeře neb cimrmana neb
hutmana, kteřížto s tiem propuojčitelem spolu by mohli svě
decstvie vydati pravdě; nebo kteréž věci zemdleny mohú býti,
mat se jich vyvarováno býti; nebo tyto pře mnohokrát k veliké
summě peněz ztahují se. Protož při nich vždyckny má opatrněji
činěno býti, aby z každé strany lstivostem lidským odpora byla
uložena a razeno bylo k neškodnosti svářících-se, atby pod
utlačením pravdy nevinnost nebyla uražena.

Kap. ll.

'

O propojičkách lěnhavéřuom pod výmz'enkamz'neb povahami.

Propojičky pak pod výmienkami neb pod povahami jsůt,
kteréž s túto výmienků pr0pójčují se: Aby jakž brzy lénha
véři neb ti přijímači přišli by ku pramenu pořádnému, aby
ihned od něho odešli a odstúpili, žádného k nim pruochodu
nečekajíce; a ta výmienka v prostých propojičkách miesta
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tumcunque poterint de metallo medio tempore exsecare, ut
jam praedictum est; et ideo fit, ut tardi montium cultores
provocentur vigilantius ad laborem; alias male ageretur de
nostra republica, si unusquisque pro sua nostrum argentifodium
coleret voluntate.

Gap.
De concessionibus ad certum tempus.

Sed ad certum diem fiunt concessiones, cum conceduntur
ad festum Nativitatis Domini aut Pascae aut Carnisprivii, et
sic de aliis; statimque die adveniente concessiones exspirant.
Si autem infra diem laneonarii aliquod impedimentum susti
nuerint per negligentiam principalium colonorum, quia non
tenuerunt aquam laneonarios submergentem aut fecerint aliquod
opus in argentifodio, quare ipsos a suis laboribus cessare opor
tuit usque ad ejusdem consummationem: id ipsum vero tempus
sic neglectum post diem transactum eisintegraliter est supplen
dum, ita ut utrobique plena justitia tribuatur. Alioquin in
potestate esset principalium colonorum, laneonarios sectores
faciendo aliquod maliciose opus inutile, a suis concessionibus
usque ad statutum terminum submovere. Quod praecipimus
ipsis nullatenus non nocere, sed totum tempus neglectum sic
volumus ipsis integraliter adimpleri; eo quod melius est, jura
ipsorum inviolata custodire, quam post causam vulneratam
remedium invenire.

Cap. IV.
De concessionibus particularibus.

Sunt insuper quaedam concessiones particulares, ut si
unus solus, aut etiam duo tantum ex colonis suas partes pro
quota parte lucri concesserint excolendas; et si illis cultoribus
postea displicuerit laborare in eisdem concessionibus, illud
denunciare tenentur suis concessoribus, quatenus se suis
partibus intromittant; alioquin perditis partibus quocunque
modo ex ipsorum negligentia, ad omne interesse concessoribus
constrigentur. Quam regulam in omnibus similibus casibus
praecipimus observari; adjuvari enim nos beneficio convenit,
non decipi; alias posset unusquisque laneonarius aliusve
uicunque hoc modo suum concessorem suis partibus defrau
dare; unde maliciis hominum occurcndum est, ne videantur
de suis iniquitatibus gloriari.
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nemá; nebo v těch lénhavéři prvé nežliby k ním byl pruo
chod, cožkoli mohli by toho času rudy vysekati, tot své
činie, jakož již dřieve jest pravcno; a tot se proto děje, aby
léni kverkové zbuzeni a ponuknuti byli k bedlivějšímu hor
dělání; jinak zlet by se dálo o naší obci a obecném dobrém,
kdyžby jedenkaždý duol svuoj k své vuoli dělal.

Kap. III.
0 propojičkcích do určeného času propuojčených.

Ale k určenému dni neb času bývajít propojičky, když
propuojčuji se do bodu Narozenie Pána našeho, neb do Velké
Noci neb do Masopusta, a tak o jiných; a ihned den příští
propojičky vyjdů. Pakliby přede dnem lénhavéři anebo při
“ímači některakú překážku trpěli skrze zmeškánie prvotních
ltverkuov, že jsú vody nedrželi lénhavéře vytOpujície, anebo
dělali by některaké dielo v dolu, pro něž oni od svých prací
musili by přestati až do téhož diela dokonanie: tehdy ten
čas tak zmeškalý také po dni minulém jim úplně má. nahra
žcn býti, tak aby obojím plná spravedlnost byla dána. Jinak
v moci bylo by prvotních kverkuov, lánovnie sekáče neb lén
havéře, dělajície zlobivě některaké dielo neužiteěné, od jich
pr0pojiěek odstrčiti až do dne uloženého. To přikazujem,
aby přijímačóm dielo a překážka oněch nikoli neškodila, ale
aby veškeren čas tak zmeškalý byl jím vcele naplněn; nebt
lépe jest, atby práva bez porušenie byla zachována, nežli po
raněni pře lékařstvie nalezati.

Kap. IV.
0 propojičkcích strannžch nebo zvláštních.

Jsůt nadto některé propojičky strannie, kdyžto jeden
sám nebo také dva toliko z kverkuov své diely za některý
diel zisku prOpójčili by k vytěžení; a kdyžby těm kverkóm
potom nelíbilo se dělati v týchž pr0pojiěkách, tot jsú zvěsto
vati dlužní svým propójěiteluom, aby se v své diely uvázali;
jinak ztratili-liby se dielové kterýmkoli obytčejem z jich
zmeškánie, tehdy dlužní budú svým propuojěitelóm všecko
zaplatiti. Kterúžto řeholu t. pravidlo při všech podobných
příhodách přikazujem zachovati; hodnét zajisté jest a při
slušie dobrodiním nám spomocnu býti, ale ne zklamána býti;
jinak mohl by každý lénšaftník neb lénhavéř, neb jiný který 03mm
ův ne
koli přijímač tiem obytčejem svého podacieho a prOpójčitele škodíng

jeho doluov zbaviti lstivě; protož zlostem lidským slušiet se gagga:
opříti, aby nebyli vidieni chlubiti se z svých nepravostí.

Cap. V.
De concessionibus per magistrum montis factis sine scitu
colonorum.

g. 1. Sane si magistermontis concesserit aliquam conces
sionem colonis insciis et sine ipsorum licentia speciali: sta
timque postquam hoc statuerint, infra unum diem tenentur
hanc concessionem, si voluerint, reclamare, laneonariis denun
ciando sectoribus, ut in illa concessione ulterius non labora
rent; alias sciant se expensas, quas ibidem fecerint, una cum
laboribus perdituros. $. 2. Si autem ab illis laneonariis sci
enter proprietatem a magistro montis statutam receperint, tunc
ulterius concessionem per magistrum montis sic factam prop
ter ratihabitionem non poterunt reclamare; quia quod semel
placuit, amplius displicere non potuit. In his vero concessi

onibus ratihabitio retrahitur et mandato comparatur. 3.

Sed

si cum hac protestatione praedicto modo proprietatem rece
perint, sic dicentes: Hanc prcprietatem recipimus salvo jure
nostro, si quod nobis contra laneonarios videtur competere:
tunc nullum ipsis ex receptione dictae pr0prietatis praejudicium
imminebit, vel possunt totum metallum impetere, vel laneonarii
si non sunt solvendo, caveant bonis fidejussoribus, totum me
tallum, si in causa ceciderint, reddituros. Tamen circa prae
dictas tidejussorias cautiones est cautela maxima adhibenda,
quando unum metallum super aliud cumulatur, ac minus ascen
dit. g. 4. Et si tunc laneonarii aliquo modo subterfugere quae
runt judicium, et statim ex eo suspecti habentur: tunc metal
lum erit apud communem hominem sequestrandum, quiipsum
conservet parti, quae in causa obtinuit victoriam principali.
g. 5. Idem dicendum erit, si laneonarii suspecti non fuerint, sed
tamen tidejussores idoneos habere non possunt, ut metallum
apud securum et idoneum hominem sequestretur, ut victrici
parti tempore victoriae tribuatur. š. G. Providendum etiam est
studiose, ne innocentes homines, sicut consuetum est quando
que tieri, in interdictione sui metalli ab aliquibus suis calum
niatoribus indebite molestentur. Unde statuimus, ut, qui
cunque alteri suum metallum interdicendo, antequam coram
judice aut magistro montis principalem moverit quaestionem,
voluerit impedire: jurare teneatur ibidem ad sanctam crucem,
quod illud metallum non interdicat malitiose aut animo ca
lumpniandi. Nullatenus, qui hoc juramentum recusaverit, au
diatur; pium est enim in hac parte, pauperibus liominibus
providere, qui quandoque carent fideiussoribus, et aliunde
non habent nisi de eodem metallo circa partes suas sumptus

Kap. V.
() propojičkáeh

učiněných skrze pergulis-tra bez 'vědomíe kvar
kovske'ho.

g. 1. Jestližeby pergmistr prepójčil komu kterů prepo
jičku bez vědomie kverkuov a bez jich odpuštěnie zvlášt
nieho: ihned jakžby to zvěděli, v jednom dni dlužni jsů a
mají tu propojičku, ačby chtěli, odolati, lénšaftním zvěstujíce
havéřóm, ab v té propojičce viece nedělali, jinak aby vě
děli, že každý náklad, kterýž by tudiež učinili, spolu s pra—
prop
cemi ztratie. %. 2. Pakliby od těch lénšaftnikuov vědomě Kdy
jičkn perg
vlastnost od pergmistra ustavenú kverkové vzali, tehdy potom mistrajest.st:
propojičky skrze pergmistra tak učiněné pro přezřenie ne
budů moci odolati; nebo což se jest jednú líbilo, potom se
jest nemohlo nelíbiti; v těch zajisté propojiěkách přezřenie
0 pati-nos
za se tíhne se a přikázání se přirovnává. %. 3. Pakliby s pi'ijimaöuo
tiemto osvědčením dřieve řečeným obytčejem vlastnost přijali
takto řkůce: Tuto vlastnost přijímáme s zachováním práva
našeho, ač které nám proti lénšaftníkuom vidělo by se při
slušeti: tehdy nižádné jim z přijetie řečené vlastnosti bezpravie
nenastane; neb se mohú všie rudy chytiti, neb lénšaftníci, nej
sú-li bohatí, uručte dobrými rukojměmi, všicku rudu, ačby při
ztratili, navrátiti. Avšak při ujišťování dřieve řečených rukojem
ství mát opatrnost převeliká jmiena býti, když jedna ruda na O lénšaftn
druhů hromaždí se a příliš vstupuje. %. 4. A jestliže v ta cich zle (14
doby lénšaftnici některým obytčejem sauduujítihledají, ihned mnčlých.
z toho zle domnělí jmieni jsu; a tehdá ruda má býti u obec
ního člověka položena, a tent ji zachová straně, kteráž při
obdrží prvotnie. %. 5. Též má řečeno býti, kdyžby lénšaft Nemají-li
rukojmí,
nici ve zlém domnění nebyli, ale však rukojmí hodných hled'te
rud
u
jmieti by nemohli, aby ruda u jistého a hodného člověka člověka.
byla oddělena, aby v čas vitězstvie straně zvítězilé byla dána. O stavováni
rudy.
%. 6. Opatřeno také má býti snažně, aby nevinní lidé, jakož
obytčejno jest druhdy bývati, stavováním své rudy od dru Ktož rudt
hých falešných žalobci neslušně nebyli trápení. Protož usta stavuje, m:
žt
novujeme, aby, ktožkoli druhému jeho rudu zapoviedaje neb přisieci,
beze lsti
stavuje, chtělby překážeti, dřieve nežli před sudcí neb perg stavuje.
mistrem hnul by při: dlužen buď tudiež na svatém kříži při
sieci, že té rudy nezapoviedá zlostně a úmyslem bezpráví
a útisku. A ktož by této přísahy odepřel, nižádným obytče
jem nemá slyšán býti; milostivé zajistésté strany jest, chudé
lidi opatřiti, kteřižto druhdy nemají rukojmí a odjinud nemají,
jediné z té rudy, na své diely nákladuov činiti, atby nadarmo
nebyli trápení. Mát také přísaha tato výmienku držeti, aby
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facere et expensas, ut inaniter non vexentur. Debet etiam
juramentum hanc clausulam continere, ut interdicens metal
lum causam suam coram magistro montis aut judice proximo
adveniente judicio prosequatur; alioquin sic metallum inter
dictum libere absolvatur. Nam super omnia cordi nobis est,
pauperes eripere ab iniquis insultibus superborum; hoc idem
sub obtentu gratiae nostrae, omnibus officialibus nostris ac
judicibus imperantes. ©. 7. Pro communi tamen expensa
unicuique laboratori metallum est licitum occupare sine quo
libet juramento, prout supra de officio magistrorum montium
satis est dictum. g. 8. Noverintinsuper universi montani, quod
non patimur ab aliquo interdici sectionem montium et labo
rem, nisi tunc ob rem publicam fiant interdicta jam praedicta;
sed unusquisque ob spem juris sui labore nullatenus prohi
betur, quin jus quod habeat judicio declaretur. g. 9. Sane
si a concessoribus argentifodium, in quo concessiones fuerint,
amittatur aut alio modo quolibet in alium transferatur: nihilo
minus laneonarii sectores pro eadem proprietate omnique jure
sicut prius in suis concessionibus remanebunt; quia res inter
alios acta aliis non praejudicat, et etiam res transit cum
suo onere et honore. š. 10. Si vero istae concessiones sunt conces
sae, postqam lis cum suis concessoribus fuerit inchoata, non
valent, quia lite pedente nihil innovandum est; unde in
hoc casu concessiones ad victorem cum laneo retranseunt
principali. š. 11. In omni autem concessionum causa, in qua
magister montis testis principalis requiritur, nolumus ipsum
judicio praesidere, quia nullus in eadem causa judex et te
stis esse potest. &. 12. Innata nobis pietas semper commodis
invigilians subjectorum, non patitur nos conniventibus oculis
pertransire cujusdam dubii errorem, imo urburariorum et
concessorum injuriam et violentiam manifestam, quam multis
irrationabiliter intulerunt: Cum quidam laboribus aliorum
invidentes peterent sibi conferre talem laneum, quem deso
latum dicebant, statimque exeuntes illum laneum, cum primo
veri cultores vix exivissent et quandoque aliqui ex ipsis sub
terra adhuc in eodem laneo laborarent, volentes sine aliquo
juris ordine occupare. š. 13. Cum tamen jure cautum fuerit,
ne tales lanei concederentur, nisi primo mitteretur unus ex
juratis, qui videret, si tanto tempore jacuerit incultus, quod
aliis merito conferctur; tunc primo secundum illius jurati
protestationem erat talis laneus conferendus. Unde Iglavienses
a nobis in hac parte argui merito meruissent, quod propter
defectum juris tot errores usque ad haec tempora viguerunt,

quia
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ten, ktož zapoviedá rudu, před pergmistrcm neb sudcí v naj
blíž příštiem saudu svú při provodil; jinak ruda, ješto zapo
věděna jest, tak buď propuštěna. Nebo nade všecko jestit nám
v srdci, abychom chudé vyprostili od nepravých utiskaní pyš
ných lidi; totéž pod zachováním naší milosti všem úředníkóm U slušn
a súdciem našim přikazujíce. 5. 7. Pro obecni však naklad stavení r
horní jednomu každému dělníku rudu slušné jest staviti beze
vši přísahy, jakož svrchu o úřadu pergmistruov o tom dosti
n
jest povědieno. 8. Vězte přes to všiekni horníci, že ne Zádný
zastavm
h
chceme, aby kto zapoviedal sekánie hor a diela, lečby ta dielu
nieho.
doby pro obecní věc byla zápověď již řečená; ale jednomu
každému pro naději práva svého dělati nikoli bráněno nebuď,
dokavadž, kto by právo měl, saudem nebylo by vylíčeno.
%. 9. Pakliby od propójčiteluov duol, v němž by propojičky Ztrati
byly, ztracen byl nebo jiným obytčejem kterýmž koli na ji—propójčil
duol, lt
šaftní
ného přenesen byl: nicméně lénšaftnl havéři za túž vlastnost v svém
i za všecko právo, jakož prvé, v svých prepojičkách ostanú; ostaní!p;
nebo věc mezi jiným ěiněná nepřekažie jiným; a také věc
jde s svým břemenem i se ctí. %.10. Pakli ty propojiěky jsú pro
puojčeny po početí pře s propójčiteli, tehdat v saudu neo
stojí; nebo pře, dokudž v duovodiech jest, nic nemá býti
obnovováno; protož v té příhodě propojičky k vítěziteli i s
Pcrgmi
lanem navracujít se prvotním. ä. ll. V každé pak při pro na
san.
sv
pojiček, v nížto pergmistr má býti svědek prvotní, nechceme, když
neb v :
aby on na saudě seděl; nebo ižádný v též při nemuož sůdcí při súdie
i svědkem býti. g. 12. Přirozená nam milostivost vždycky 0 bezpr:
ném pl
k užitkóm bdieti poddaných netrpí nás, bychom my mhůra puojčovú
výma t. ponukajíeíma očima pominuli bludu jednoho pochy
benie, nébrž urburéřuov a propójčiteluov bezprávie a násilé
zřejméhc, kteréžto mnohým nerozumně činili jsú: Kdyžto ně
kteří, jinýeh pracem závidiece, prospěchu sobě podati tako
vého lánu, kterýžto zpuštěný praviechu, a ihned vejdůce do
téhož lánu, když jediné právě spolukverkové sotně byli vyšli
& druhdy někteří z nich od zemí ještě v témž lánu dělali
jsů, chtíce jej beze všeho řádu práva osaditi. ä. 13. Poně—Nepravé
čení ort:
vadž však právem bylo by ubezpečeno, aby takoví lánové
nebyli ropuojčováni, lečby prvé jeden z přísežných tam po
slán byl) a ohledal by, takliby veliký čas ten lán ležel nedě
laný, aby jiným hodně byl prepójčen: tehdá. tepruv vedle
toho přísežného vysvědčenie má. býti takový lán podán. Pro
tož Jihlavští v té mieře od nás tresktáni hodně zaslůžili 'sú Práva m
zjev
býti, že pro nedostatek práva tak mnozí bludové až do těc to býti
Trestktúi
Jihlavský
časuov trvali jsů, protože práva hornieho napsaného zjevně o práv zc
sůdeí a přísežným na Hory Kutny nevydali jsů, aby každý ženíe.
bez strachu právo své mohl ukázati. Anižt prava skrytá býti
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disse intrepide potuisset; nec jura abscondita esse debent,
sed in publico, quia omnes homines jura scire debent, ut
universa prohibita declinent, et permissa sectentur. Quid
enim illis de Chutna jura Iglaviensium abscondita profuerint,
ex quo ipsis plenam copiam facere recusarunt, nisi quod pau
peres afflicti laboribus et expensis quandoque quasdam sen
tentias retulerunt, nec ipsi Iglavienses debito modo jura po
terant defensare! Quia parum prodest, in aliquo loco jura
esse, nisi sint personae, qui jura manuteneant et defendant; nam
leges et plebiscita per vim sunt coactae. Sed nos cupientes
omnia in statum debitum revocare, hoc consultissimo prohi
bemus edicto, ne urburarii aut concessores deinceps laneos
aliquos praedicto modo conferant aut concedant, sed hunc mo
dum concedendi in illis concessionibus de cetero voluimus
observari. g. 14. Sane tamen, quia secundum illas quatuor horas
sive schichtas diei et noctis, sicut primo libro de horarum pronun
tiatione dictum est, quae cum augmento et defectu diei et noctis
instabiliter varientur, non possumus ad videndum de laneis
concedendis horam diei stabilem et immutabilem assignare:
unde si petat aliquis conferre sibi aliquem laneum deso
latum, mittant primo urburarii aut concessor unum ex jura
tis, qui videat prima hora diei, id est infra missam pri
mam et missam summam et in hora vesperarum, dummodo
non sit vigilia et dies celebris, et si his duabus horis eun
dem laneum jam petitum invenerit desolatum, et si hoc coram
urburariis aut concessore per suum juramentum fuerit prote
status: tunc primo ille laneus ipsis petentibus, si digni fue
rint, concedatur, et si hoc non fecerint in fraudem suorum
concolonorum. Nam multi, cum ipsos ordo tangit laborandi,
insciis suis eoncolonis dimittunt argentifodium suum incul
tum, et denuo ipsum ab urburariis aut concessore suscipiunt,
ut per hanc astutiam suos possint excludere coneolonos; quam
astutiam penitus reprobramus, quia fraus et dolus nulli pa
trocinari debent. Quidquid autem contra dictum modum
laneos coneedendi fuerit attemptatum, ipso jure sit irritum
et inane; non enim jure nostro labores justorum impii oc
cupabunt. g. 15. Proxime autem jus dictum de laneis
conferendis etiam in camporum culturis, si coloni ex eis
meatum suum rite et rationabiliter a concessore suscepe
rint et ipsis sit laneus mensuratas, praecipimus observari,
qui statim i sis laneo mensurato jus lanei consequuntur;
sed aliae cuturae camporum, quam cito vacaverint, occu
pantibus conceduntur, dummodo non in vigiliis et diebus
celebribus occupentur. g. 16. Si cui autem concessio aliqua
concedatur, gaudeat eo jure, quod sibi concessor dixerit
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mají, alebrž zjevná; neb všickni lidé dlužní jsů práva věděti,
aby jedenkaždý zapověděných věcí se varoval a dopuštěných
následoval; nebo co jsú horníkuom z Kutny práva Jihlavská
skrytá prospievala, poněvadž jsú. jim plného přípisu vydati
odpierali, jedno že chudí, trápení jsůce pracemi a náklady,
druhdy některé jich nálezy přinesli jsú, aniž oni Jihlavští sami
mohli jsú slušným obytčejem práv svých hájiti; nebo tot jest
málo, že v některém miestě jsú prava, lečby osoby byly, kte
réž by ta práva zachovávaly a jich bránily, totižjimi se zpra
vovaly; nebo práva a obecní nálezové mocí mají přinucena
a hájena býti. Ale my, žádajíce všecky věci v slušný stav
navrátiti, túto najurazenější zapoviedáme výpovědí, aby ani
urburéři, totiž propuojěitelé, potom viec lánuov neb lén
šaftuov ižádných dřieve řečeným obytčejem nepodávali, ani
propójčovali; ale tento obytčcj propuojčovánie v těch propo
jiěkách potom chceme, aby zachován byl. 5. 14. Ale však že Kterým oby!
mají
podle těch čtyr hodin, totižto šichet dne anoci, jakož v prvních sečejem
dieti pro
knihach o zvěstovačiech hodin horských jest povčdíno, kte pojlčky.
réžto s přibýváním a ubýváním dne a noci měnie se neustále,
nemuožeme k opatřovánie o lániech a podávánie hodiny stálé
ve dne a neproměnné uložiti: protož bude-li kto prositi,
aby jemu podán byl některý lán zpuštěný, tehdy najprvé
urburéři aneb ten pr0puojčitel pošlů jednoho z přísežných do
toho dolu, aby opatřil v hodinu první, totiž mezi ranú mší
a veliků mší, a druhé v hodinu nešporní , kdyžby jediné
nebyla vigiljí a den sváteční; a jestliže po tě dvě hodině ten
lán již prošený nalezl by zpuštěný, a jestliže to před urburéři
aneb před propójčitelem pod svú přísahů vysvědčil byl, tehdá.
tepruv ten lán jeho prosícím, ačby hodni byli, buď propo
jiěen; a ačby toho neučinili na lest svých spolukverkuov. Chytrost ha.»
véřskú při
Nebo mnozí, když se jich řad dojde k dělánie, tehdy bez spuštění
n
vědomie svých spolukverkuov nechají dolu tak netěženého, ztcčeni
or
a potom prosie zaň urburéřuov, totižto propuojčitele, a tak tuov.
jej přijímají, aby skrze tu chytrost své mohli vysaditi spolu
kverky, ktcrúžto chytrost ovšem zamietáme; nebo lest a
úklad ižádnému nemají spomahati. A cožkoli proti řečenému
obytčeji propójčovánie lánuov byloby se pokúšieno, samým
právem nestalé buď a marně; nikolit zajisté právem našim
práci spravedlivých nešlechetní osazovati nebudů. %. 15. Na-l- Propojičky '
blíže pak právo pověděné o podávánie lánuov také v poli polimajité:
Jako
těženích, kdyžby kverkové z nich pramen svuoj řádně a roz právo,
v lániech.
umně od pr0pójčitele přijali, a jim byl b lán odměřen, při
kazujem, aby bylo zachováno; nebo ihned, když jim lán bude
odměřen, práva lánu dosáhnu; alejina těženie polí, jakž brzy
prázdna budú, osazujícím propójčena buďte, když jedno ne
Jin-oček: Codex.1.
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deputandum. g. 17. Sed si concessor nihil dixerit conceden
dum, sed simpliciter unam concessionem concesserit: tunc apud
illam concessionem infra tria quartalia unius mensurae nulla
alia concessio concedatur; quod jus etiam in aciebus conces
sis locum deinceps volumus obtinere; nam ubi eadem est
ratio, idem jus statuendum est. š. 18. Verum si aliquod
vertilabrum alicui concedatur, quod in vulgari montanorum
Haspel dicitur, prout inter se contrahentes convenerint, ex
coletur. g. 20. Sed si inter eos nihil sit dictum, extunc
principales coloni secundariis tenentur in coreo et funibus
subvenire, et aquam, ne ipsos in labore impediat, exhaurire;
sed isti de vertibulo debent aquam suam ad aquae haustum
colonorum princi alium derivare; dignum est enim, ut qui
lucrum sentit, de eat etiam gravamini subjacere.

Cap. Vl.
De emptione et venditione.

Cum nihil antiquitatis ignorandum sit: ac nosci conveniat
rei, de qua acturi sumus, originem et naturam, ut ejus intel
lectus facilius babeatur. Quam ob rem veraciter sciendum
est, emendi vendendique originem a permutationibus coepisse.
Olim non erat nummus, sed unusquisque secundum necessita
tem rerum utilibus inutilia permutabat; quoniam plerumque
evenit, ut quod alteri superest, alteri desit. Sed quia non
facile concurrebat, ut cum tu haberes, quod alter desideraret,
invicem illi haberent, quod tu accipere velles: placuit vete
ribus huic difficultati remedium adhibere, statuendo, ut ex
aere forma publica sub certa quantitate et qualitate percussa
emendi et vendendi de cetero usus esset, nec ultra utrumque
merces, sed alterum pretium vocaretur. Verumtamen cum
emptio et venditio correlativa sint, nec unum sine reliquo
esse possit: de ipsis pariter videamus, quamvis ad hunc trac
tatum diversimode se habeant, cum emptio per modum ac
quirendi consueverit regulariter se habere, sed venditio per
modum minuendi.
g. 1. Contrahitur autem emptio et venditio, si contra
hentes in unum convenerint certo pretio constituto; nam sine
pretio nulla procedit venditio. g. 2. Non tamen pretii nume
ratio, sed conventio profuit emptioni, quamvis nondum sit
pretium numeratum, nec arrha quidem data fuerit; nam quod
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v vigiliích neb na. den sváteční jich neosedů. g. 16. PaklipXivlge'lfggu
komu propojička která bude podána, raduj se tiem právem, sepropgjci,_

kteréžby jemu propójčitelza uloženévypověděl.

18. Pakliby Frigga?

propójčitel nic neřekl propuojčujc, než sprostnč ty propojičky pójčgnie
prepójčil by: tehdy při té propojičce ve třech čtvrtech jedné Waffen]???

micry t. latra nižádná jiná propojička nemá. býti propójčena;
kteréžto právo také na orticch propuojčených chceme aby
také potom miesto obdržalo; nebo kdež týž jest rozum, též
právo buď ustaveno.

%. 19. Pakliby komu které vrtidlo, totiž opropojgčce

rumpál, prOpuojčenobylo, jemuž obecně' haš pl řickají, t. jedno
všecko miesto aneb hlubokost, kudyž celý provaz jde: tehdy
jakž mezi sebú strany smlúvajície sjednají a umluvie, tak
bud' těženo. %.20. Pakliby mezi nimi nic nebylo řečeno, tehdá
prvotni kverkové dlužní jsú druhým kožemi a provazy pomáhati, a vodu, kterážby jim překážela, vytahovati; ale tito
z hašple dlužni jsů svú vodu do vody-požeradla t. prvotních

mme
Prvnikm
115233335?
kpožedru
hyvýgnišižef“

kverkuov žumpu převoditi; hodnét zajisté jest, aby, ktož
zisk čije, měl také obtieženie podniknůti.

Kap. VI.
O prodávání a kupování.

Poněvadž nic dávnieho nemá nevědieno býti: poznati
přislušie ty věci, o nichž praviti máme počátek i přirozenie,
aby jich rozum tiem snáze jmien byl. Pro něžto v pravdě
slušiet věděti, že kupovánie a prodávánie vzalo jest počátek
od směňovánie. Někdy zajisté ne tak peněz bieše, ale jeden
každý podle potřebnosti věci sobě neužitečné za užitečné věci
směňováše; nebo častokrát se přiházie, že čehož jednomu
zbývá, toho se druhému nedostává. Ale že ne vždycky snadné
se jest scházelo, aby, kdyžby ty měl, čehožby jiný žádal vod
platu, aby onen měl, což by ty vzieti chtěl: protož líbilo se
jest starým této nesnází lék hodný přidati. I ustanovili 'sů,
aby z kovu ráz obecní pod jistů jakosti a velikostí byl), a
aby potom kupovánie a prodávánie ne s obú stranů, ale
s jedné strany kúpě a s druhé strany cena té kůpě hodná
byla na penězích řádnú mocí uložena. Ale poněvadž kupo
vánie a prodávánie jsú věci spoluchodné, aniž jedno bez dru
hého muož býti: protož o nich spolkem vizme, jakžkoli v tomto
praveni rozdielně se maji; neb kupovánie obytčejem dobý
vánie zvyklo se jest správně jmieti, ale prodávánie se má
obytčejem umenšovánie.
g. 1. Dějet se pak kupovánie a prodávánie, kdyžto trho- 532333232;

dějce svolé se v určenů cenu, neb záplatu jistů ustanovíce; prgdúvúnim.

neb bez ceny a záplaty nejde ižádné prodávánie. 9. 2. Avšak
24*
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arrhae nomine per emptorem datur, non eo pertinet, quod
sine arrha conventio nihil proficiat, sed ut evidentius probari
possit contrahentes de pretio convenisse. Quia quod arrhae
nomine datur, est solummodo argumentum emptionis et ven
ditionis contractae, et quod venditur, non aliter accipien
dum sit, quam si aut pretium solutum sit, aut eo nomine
satisfactum, aut etiam fidem habuerimus emptori sine ulla
satisfactione, et tunc etiam perfecta est emptio per omnia
et completa. Et ex tunc omne incrementum aut detrimentum
rei emptae eum sua causa in emptorem transfertur, quae
esset futura, si apud venditorem ea res permansisset, id
que toto nostro jure ita se habet, nam quia res transit cum
suo onere et honore. 5. 3. In venditionibus et emptionibus
consensum praebere et intercedere palam est; sive contra
hentes in ipsa emptione 'dissentiunt, sive in pretio, sive in
aliquo alio, emptio imperfecta est; si enim emptor credit se
emere partes aliquas in laneo civili et venditor vendat in
laneo abbatis :"hic in corpore dissentitur, ergo emptio nulla est.

$. 4. Plane si in nomine erratum sit, de corpore autem
constat, nulla dubitatio est, quin emptio valeat et venditio,
tali dubio non obstante; nihil enim impedit error nomi
nis contractum, si de corpore tantum constet, quia in corpus
consensum est. Illud autem imperfectum esse constat nego
tium, cum emere volenti sic venditor dicit: Quanti velis, quem
equum putaveris, aut quanti aestimaveris, habebis emptum.
5. 5. Sciendum est enim, obscuritatem pacti nocere potius
debere venditori, qui id dixit, quam emptori, quia potuit
re integra negotium aptius declarare; nam sermo dubius
regulariter interpretandus est in
raejudicium proferentis.
Semper enim ad communem intel eetum verborum recur
rendum est, et verba in eo sensu tenere debere, quem
solent recte intelligentibus generare; jam non debemus ver
bum ex verbo, sed sensum ex sensu transferre; quia plerum
que dum proprietas verborum attenditur, sensus veritatis
amittitur; nam in omni contractu verba deserviunt intentioni,
et in jure nimia subtilitas reprobatur. g. 6. Item antequam
fit perfecta emptio et venditio, cum adhuc locus sit poeniten
tiae, potest emptor vel venditor sine poena recedere ab emp
tione vcl venditione; ita tamen impune recedere eis permitti
mus, nisi jam arrharum nomine aliquid datum fuerit; hoc enim
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ne vytčení té záplaty anebo ceny, ale sjednání a stržení do- Com",„„
konává kupovánie, ačkoli zá lata nebyla by načtena ještě, Pegšokgná“

ani závdavck dán byl by; nebo což jménem závdavku skrze
kupce dává se, tot nečinie strženie, ale samo sceněnie; než
proto závdavek dáván bývá, aby snáze bylo dovedeno, že

'

trhodějce sjednali jsú se o cenu prodané věci. A tak zá- Coslovoz,
vdavek jest toliko duovod kúpenie a prodánie skonalého a vdavek.
že to, což jest prodáno, nenie jinak toho, ktož jest kúpil, než
jakoby to již zaplatil aneb jináče zadosti učinil. Nebo když Cožktokúr
kto své věci svěří tomu, ktož ji kúpil, beze všeho zaru-_jahoalove
čenie a dostiučiněnie, jižt jest všie věci dokonalé kúpenieJakoůŽšÍz
a dostiučiněnie. A od toho času všecko přibytie i ubytie
věci kúpené k témuž kupci má přislušeti a panství ků
pené věci s její pří na kupce bývá převedeno, kterážto byla
by budúcie, kdyžby u prodavače ta věc zuostala; a to vším
naším právem tak se má, nebo věc jde s svým břemenem i
se ctí. %. 3. V prodánie a v kupovánie svolenie trhodějce mp,-miem
že má býti, zjevnot jest; nebo jestliže trhodějce dělili by se niestálé.l_<
buďto v kúpenie nebo v záplatě aneb v něčem jiném, kil-SÉrOŠTŽŠŽŠš
penie nedokonalé jest. Protož jestližeby kupec mněl, by ků- 'vkgggfgfö.

pil některé diely v lánu městském a prodavač prodal by

v lánu opatově:

„ k,

tut nenie svoleno o tělo té věci, protož kú—omšeliiíe.
“

penie ižádné nenie.
5. 4. Pakliby zřejmě na jménu poblůzeno bylo, ale o Pomum"
tělu sjednáno, ižádnét pochybenie nenie, než že kúpenie 21:323;
platné a dokonalé jest i prodánie, bez překážky onoho po—p
'
blúzenie;
jestliže

nict zajisté poblůzení jména
o těle té věci známo jest,

neb

nepřekážie

strženie, Coslovom

k tělu jest

svoleno.'IORŽĚŠŠŠŽÉtl

Ale tot jest nedokonalé strženie, když kupujícímu prodavač
die: Zač chceš, a kterak koně šacoval by, aneb zač by sho—
dil, budeš jmieti kůpeno. g. 5. Vědomo však má býti zajisté, Smlm,m

že zatemněná'neb nerozumná smlůva viece má škoditi pro- Haag],
dávači, kterýžto tak řekl jest, nežli kupci;

neb jest mohl prodavači

jasnějie tu věc i cenu povědieti; nebo řeč mylná správně má.máš?“
býti vykládána na škodu vynášejícieho neb toho, ktož ji po
věděl. Vždycky zajisté k obecnému rozumu slov slušiet se mm„ „„
utiekati a slova v tom rozumu držiena mají býti, kterýžto řeč“
ggg“
zvykla jsů právě rozumějícím obytčejně roditi; a nemámet
'
slovo z slova, ale smysl z smysla vykládati; nebo častokrát,
když vlastnost slov bývá pozorována, smysl pravdy bývá po
tracen; v každé zajisté smlůvě slova přisluhujít úmyslu, a
v práviech přílišná vtipnost zamietá.se. 6. Také prvé, nežli o mimi
dokoná se kúpenie a prodánie, když ještě miesto jest líto- trhuu_ier
vánie, muožt kupující i prodavač bez pokuty od trhu odstú- "homo"
piti; tak však dopúštíme jim bez pokuty odstůpiti, ačby již
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subsecuto, is qui recusat adimplere contractum, siquidem
emptor, id perdat, quod dedit; si vero venditor, duplum re
stituere compellitur, licet nihil super arrhis expressum sit.
g. 7. Sed iste modus emendi ac vendendi praecipue in novis
inventionibus frequentius locum habet; quia postquam contra
hentes emerunt, simul et de pretio convenerunt, soluta jam
aliqua parte pretii prineipalis aut nomine ari-harum data: tunc
emptor argentifodium illud intret aut alium mittat suo no
mine ad videndum, an sibi rem sic emptam expediat retinere,
an recedere a contractu et perdere, quod jam solvit; nisi tunc
aliud inter se statuerint contrahentes. g. & Sane si emptor
nolit recedere ab emptione et eodem die pretium complecte
non solverit: perdet partes emptas cum parte pretii jam soluti;
nisi contrahentes tunc inter se aliud fuerint protestati. g. 9.
In hoc vero casu quidam- versuti per totam illam diem con
sueverunt fraudulenter sui copiam denegare, quatenus die sic
elapso partes emptae ipsis cum persoluta jam pecunia rema
nerent. Unde si emptor copiam venditoris aut sui procura
toris habere non poterit, eo die hoc publice protestando pe
cuniam solvendam eidem sub bono testimonio apud aliquem
juratum aut alium idoneum virum deponat, venditori, quando
voluerit, praesentandum; hoc enim modo jus suum salvum
sibi et omnibus remanebit; sed in his vero emptionibus et
venditionibus pacta legem ex conventione partium sortiuntur.

g. 10. Cauti tamen sint in hac parte emptores, quatenus
partes emptas, praecipue in novis inventionibus, ubi non est
magister montis, statim coram colonis faciant sibi a vendito
ribus resignari; nam quidam male consueverunt, in novis
inventionibus plures partes vendere, quam ipsos ibidem con
stet habcre. š. 11. Ex tunc licet ultimus emptor sit, cui partes
emptae resignatae fuerint, praefertur tamen omnibus prioribus
emptoribus, uibus partes emptae non fuerunt resignatae. g. 11.
Et haec cautela est in omnibus emptionibus partium adhibenda,
quia nec emptor nec donatarius in partibus emptis aut donatis
illud jus consequuntur, nisi ipsis coram magistro montis aven
ditoribus aut donatoribus resignentur; quamvis ipsos ad omne
interesse, quod eis partes non fuerint resignatae, coram judice
poterunt convenire. g. 13. Si quis vero donationis causa pro
minore vendat partes, quam valeant: venditio bene valet. 14.
Quotiens enim universa venditio donationis causa facta est in
totum: dicimus non valere; totiens quotiens autem viliori
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jménem závdavku nětco dáno nebylo; neb ktož zavdává.
i pustí stržcnie, kupující ztrať to, což jest zavdal; pakli pro
davač zvržc, připuzen buď dvénásobní závdavek ztratiti, ač
koli nebylo by nic o závdavciech vymluveno. &. 7. Ale tento moium,„
obytčcj kupovánie a prodávánie zvláště na nových nalezáních 833033?
častěji má miesto; nebo když již trhodějcc stržili jsů a spolu ělikohlcdá:

i o záplatu se sjednali, a

diel ceny hlavnie jest zaplacen

aneb zádavek dán: tehdy kupující má do toho dolu vjíti nebo
jiného svým jménem poslati k Opatření, aby ohledal, hodí-li
mu se vč'c tak kúpenau držeti, čili odstúpiti od strženie a
ztratiti, což jest již zaplatil; lečby tehdy nětcojiného trhodějce
mezi sebú ustanovili. $. 8. Pakliby kůpitel nechtěl od kú- lfíczaplatil
pcnie odstúpiti a týž den záplaty úplně nezaplatil by: ztratit 13038331,
diely t. tále kůpené, i s tím diclem ceny, kterýž jest zaplatil "witz;?
nebo zavdal; lečby tehdy trhodějce něco jiného mezi sebú
umluvili a spolu osvědčili. %. 9. V té pak příhodě někteří 0 lstivéyr
zchytralí přes celý ten den zvykli jsú se lstivě pokrývati ap 01233311.

své přítomnosti zapřieti, aby, kdyžby den tak pominul, die
lové, totiž tálové, tak kůpení jim s zaplacenými již penězi
zuostali. Ale že úklad a lest nemá. ižádnému spomáhati,
protož ustanovujeme, jestližeby kupec přítomnosti prodá.
vače nebo jeho poručníka jmieti nemohl, ten den to zjevně
osvědče, peníze, kteréž platiti má, jemu pod dobrým svědo-
mím u některého přísežného nebo jiného muže hodného polož
prodávající, aby mu dani byli, když by chtěl. Tímto zajisté
obytčejem právo jeho zdravé jemu ve všech věcech ostane.
Ale v takových kůpiech a prodajiech smlůvy právo z sjed
nánie stran berú.
V prodaji
ku
%. 10. Opatrní však v tom buďte kupující, aby diely
quápi
kúpené, zvláště na nových nalezáních, kdež nenie pergmi- „233331
stra, ihned před kverky kázali sobě prodavačuom otevzdati;Ktož_táls=lgg
neb někteří zlí zvykli jsú v nových nalezáních viece die- 303113535

luov prodávati, nežli jich tu mají. 5. 11. Protož, by pak.“ejžgmft
kupec poslední byl, jemuž dielové kůpení byli by otevzdáni, Takovýot
přednášie se však a představuje všem kupcuom prvnějšítn,;I'Ěgft'c',l
jimžto dielové kúpení nebyli otevzdáni. g. 12. Atato Opatrnost neotevizda
mát v každém kupovánie dieluov býti zachována; nebo ani "m'
kupec ani darovaný v dielech, totižto tálech kůpených nebo
daných, ižádného práva nedosahují, leč jim těch dieluovkúpe—
ných nebo daných před pergmistrem bude postúpeno od proda- ngnšnie
vačuov nebo davateluov a otevzdáno. A protož, kdyžby jim 223,3,sz
nechtěli vzdáti, tehda ze všech škod, kteréž by vzali pro ne"ie
vzdánie, mohút před sůdcí pohoněni býti. %. 13. Pakliby kto Predaj,k
pro příčinu darovánie za méněalacinějie
prodal tále, nežliby 33111115:th
stály, mocnýt jest prodaj. g. 14. A pakli všecko prodánie
prodaji.
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pretio partes donationis causa venduntur, dubium non est,
venditionem valere. g. 15. Quicunque autem in fraudem rei
publicae vel creditorum fingit se suas partes aut alias res
obligare vel vendere, nihil agit; nuda enim et imaginaria
venditio pro non facta est, et ideo nec alienatio ejus rei ad
mittitur; quia plus valet, quod in veritate agitur, quam si
mulate concipitur.
5. 16. Et est aliud genus acquisitionis: Conductio et
locatio; nam ad similitudinem emptionis et venditionis con
trahitur, si contrahentes in conductione et locatione conve
nerunt certa mercede statuta, quia sine mercede nulla pro
cedit conductio. Si itaque inter contrahentes convenerint,
ut quanta mercede Petrus rem locandam aestimaverit, pro
tanta sit locata, et siquidem ipse qui nominatus est, merce
dem deiinierit: omnimode secundum ejus aestimtionem mer
ces persolvatur et res tradatur, ut ad effectum conductio
perducatur. g. 17. Sin autem ille, qui nominatus est, sive
noluerit mercedem sive non potuerit definire, tunc pro nihilo
est conductio, quasi nulla mercede constituta. Quod jus
cum locationibus et conductionibus nobis placuerit, non est
absurdum, et in emptionibus et venditionibus locum habere.
g. 18. Item quemadmodum in emendo ac vendendo re
gulariter concessum est, quod pluris sit, minoris emere, et
quod minoris sit, pluris emere, et ita invicem se circumscri
bere: magnum hic in locationibus et conductionibus locum
habet; et hoc maxime nos et nostros tangit montanos, eo
quod a saeculo non est auditum, tot magnas et pretiosissi
mas locationes et conductiones contrahi in tam modico terrae
spatio, sicut in argentifodio nostro Chutnae, nobis ab origine
mundi coelesti providentia reservato. Sed quod creatura
non habeat, ut pro meritis respondeat creatori, saltem mani
bus ereetis in coelum gratias agimus pro universis beneficiis;
quia sua gratia nos creando in hoc inter cetera beneficia nos
beavit, ut quasi omnia regna mundi jam auri argentique fodio
exsiccata, sola fertilis Bohemia nostris temporibus suo auro
et argento fertiliter irrigaret. Quam ob rem nostris montanis
sincere intendimus providere, ut unusquisque sine alterius
pracjudicio suis terminis stet contentus. g. 19. Sane si cou
trahentium placuerit voluntati, tales partes expressa mercede
ad certum terminum sint locatae; quamcunque enim legem
tunc ipsi contractu de communi consensu indixerint, ab utro
que contrahentiuminviolabiliter observetur. g. 20. In hujusmodi
autem obligationibus idem maxime spectare debemus, quod
per utramque partem convenerint, ut si quis tunc ipsorum
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stane se pod příčinů dánie, prodánie moci nemá; kolikrát
pak hubenější záplatů dielové prodávají se příčinú darovánie,
neniet pochybno, žet'prodaj má moc. 15. Pakli kto na pře- ()mm,.
lstěnic obecného dobrého nebo svých věřitcluov zamyslc své 135335,
diely aneb jiné věci zastavil by anebo prodal, tot nenie luov.
mocno; nahé zajisté a zamýšlené prodánie za neužitečné se
pokládá, a protož ani utraceni té věci dopúštie se; neb viece
muož, což v pravdě děje se, nežli což se pokrytě vymýšlé.
g. 16. Jestiť ijiné plémě dobývánie: Pronajetie a najetie; Qdobytí
neb se děje ku podobenstvie kupovánie a prodávánie, kdyžto Pgïäzajfä;
obú ustanovíce;
stranů sjednají
se jisté
na určeném
pspoludějce
atu, jistů smzdu
nebo bez
ceny neb nájmu
mzdy
nejdet ižádné pronajetie. Protož jestliže s oludějce mezi
sebú sjednali by se takovč, aby za kterak ve iků mzdu Petr
věc nájemnú šacoval by, za tak velikú aby byla najata, a
jestliže ten, kterýžjmenován jest, mzdu uložil by: vedle jeho
uloženie mzda ovšem buď placena, a ta věc vydána buď, aby

""

k skutku pronajetie přivedeno bylo. 5.17. Pakliby ten, kterýž Onem'ožm
jmenován jest, nebo nechtěl mzdy neb nemohl uložiti: tehdy ïïfgm':
za nic nestuoj pronajetie; neb plat ižádnů mzdú nenie ustaven. WWW“
Ato právo poněvadž vnajímání a v pronajímání nám líbilo se,
neniet neslušné, aby v prodáváních a kupovánie miesto mělo.

%.18. Také jakož v kupovániea prodávánieřádnějest

d0puštěno, aby, což dražšie jest a včtšie, laciněji a za býváktípcr
méně bylo ků eno, a což lacinějšieho a nižšieho, aby dráze
a za více by o kupováno, a tak vespolek sobě ujímati
a Opisovati: velikét to v najímáni a pronajímání miesto
má; a tot najviece nás a našich horníkuov se dotýče, pro
tože od věkuov nenie slýcháno, by toliko velikých a pře

drahých najímáni dálo se na tak malém zemč prostranství,
jakož na dolech našich střicbrných v Kutně, nám od po
čátku světa nebeskú obmyslností zjeveném. Ale poněvadž vgghrggf,
stvořenie nemá, co by za dobrodinství oddalo stvořiteli svému, hpradil
aspoň zdvihnůce ruce svoji k nebi, dieky vzdáváme jemu za mágů,?
všeliká dobrodinie; nebo jeho milost nás tvořéc mezi jinými
dobrodiními v tom nás ozbožnil, kdyžto téměř všecka krá
lovstvie světa již zlatá a střiebrná kopánie vyschla, sama
plodná země česká našich časuov svým zlatem a střiebrem
plodistvě obvlažila jest. Pro kterůžto

věc naše horníky pilně Každýrpg“

míníme Opatřiti, aby jeden každý bez jiného bezpravie na domu““
svých mezech měl dosti.

g. 19. Zajisté, bude-li se trhodějcí o najímá

líbiti vóli, takoví dielové za určenú mzdu a k určenému času
buďte najati. Kteréžkoli zajisté právo tehdy té smlúvě z obec
nieho svolenie uložili by, od obojích trhdějcí neporušitelně
buď zachováno. %. 20. V takových pak závazcích .toho naj

tma“
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placiti conventi transgressor fuerit, per judicem ad omnem
parti alteri faciendam justitiam compellatur. Si vero loca
tor fuerit, euram habebit, ut conductori manuteneat et
conservet omnia, quae promisit; sed si conductor fuerit, ab
omni suo jure, quod ex conductione consecutus est, casurus.
5. 21. Item perspicere debet conductor, ut in nullo legem
conductionis offendat, vel aliquod jus rei conductae deterius
faciat aut iieri patiatur. g. 22. Termino vero locationis completo
omne jus exstinguitur conductoris hoc modo: Si terminus in
diem venerit laboribus deputatum, statim proxima proclama
tione primae schichtae noctis conductor nihil juris de cetero
obtinebit. Si vero dies celebris diem non celebrem locationi
pro cetero termino deputato immediate praecesserit, tunc jus
conductoris propter vigiliam proxima proclamatione, ultimae
scbicbtae diei scilicet, extinguetur. Quandocunque locationis
terminus in diem celebrem fuerit deputatus, quod frequentius
evenit, sicut etiam consuetum est urburam nostram locari
usque in diem beatorum Petri et Pauli Apostolorum: tunc in
vigilia cum proclamatur ultima schichta diei, omne jus lo
cationis exstinguitur conductorum. Quod jus etiam nos cum
nostrae urburae conductoribus firmiter volumus observari; et
licet in hac parte legibus absoluti sumus, tamen secundum
legem vivere volumus. Quamvis tamen hoc solum de urbura
dixerimus observandum, tamen etiam de moneta intelligi de
bet, et de omni censu urburae nostrae attinenti, ut uno et
eodem termino simul ad conductore-m transeant, ac simul
revertantur. g. 23. Extinctoitaque jure locationistermino, adhuc
multae fiebant quaestiones de metallo nondum educto, cum eon
ductorum exsecato laboribus et expensis, cujus esse deberet?
ad quod diversi diversimode responderunt. Quidam enim
dicebant, et bene, quod omne metallum sumptibus conducto
rum exsectum, licet nondum emissum, ipsis conductoribus
remaneret. Quorum opinio tamen non multum attendebatur;
aliis autem contrarium dicentibus, quod nihil juris in eo, nisi
emitteretur, haberet. Sed tertii dixerunt, quod de dicto me
tallo nihil cederet conductoribus, nisi cum ad divisionem pu
blicam perveniret. Ad quod naturalem aequitatem solummodo
imitantes respondemus breviter: Ut si generaliter admitteretur,
quod conductores sub terra in argentifodio metallum exsec
tum, nisi tunc impedimento legitimo praepediti, pro sua re
cond-erent voluntate: tum absurditas sequeretur, ut tinito
termino locationis metallum sic relictum in suis laboribus
locationes impediret, extrahendqu cum expensis ultimo loca
torum. Nec etiam esset consonum aequitati, ut locutores ti
nita locatione gratis tollerent metallum exsectum sumptibus
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viecc šetřiti máme, což by skrze obě strany bylo smluve-mgžrsmš:
no; a jestližeby kto z nich dobře líbezného sjednánie byl 20:53;„
přestúpitel, aby skrze súdcc k učiněnie všie spravedlnosti væ"?

straně druhé byl připuzen. Pakliby pronajímač byl, péči
jmicti bude, aby nájemniku svému držal i zachoval všecky cghnäiäm
věci, kteréž jest slíbil; pakliby byl nájemníkem, ode všeho

práva svého, kteréž jest z nájmu dosáhl, mát odpadnutí.
g. 21. Také prohlednůti má nájemník, aby v ,ničemž práva Nájcm_nci
nájmu nepřestupoval, ani kterým obytčejem věci najaté po- Pohgýgfá
horšoval, ani pohoršiti dopauštěl. g. 22. Gas pak nájmu když Kdy se nájc

by vyšel, všecko právo uhašuje nájemníkovo a umrtvuje koná.
tiemto obytčejem: Jestližeby přišel rok na den dielný, tehdy
hned, když najprvé provolánie prvnie šichty noční se ná
jemník nic práva potom neobdržie. Pakliby den sváteční
bezstředmě předšel den nesváteční, pronajetie za určený rok
uložený, tehdy právo nájemnikovo pro vigiljí prvnim provo
láním šichty dnové též bude umrtveno. A když koli prona
jetie rok na den sváteční byl by odložen, jakož se to často
stává, jakož také obytčejno jest, že urburu naši pronajímáme
až do dne blahoslavených apoštoluov Petra a Pavla: tehdy
11vigilji když provolává se poslednie šichta dennie, všecko
právo pronajímánie najemnikuov uhašuje se. Kteréžto právo
také my chceme aby zachováno bylo našie urbury s nájem
nikem; a ačkoli s té strany od práv jsme zproštění, avšak
podlé práv chceme živi býti. A jakžkoli tuto řekli jsmemázumiE
o urbuře aby bylo zachováno, avšak také o rázu mince mát agis:-bg
též býti rozumieno i o všelikém platu našie urbuře při'
slušném, aby jedniem a týmž cilem neb rokem spolu šly
k nájemníku, a též se navrátili. %. 23. A kdyžby uhašeno Kdy, a
bylo právo pronajetie rokem, ještě mnohé bývachu pře o rudě g_ajmu
Ši.

nevytažené, nájemníkuov pracemi a náklady vysekané, či by 333,5:
měla býti? K tomu rozličné odpoviedanie bylo jest. Někteří
zajisté praviechu, a dobře, že každá ruda náklady nájemní
kuov vysekaná, ačkoli ještě nenie vytažena, avšak má ostati
náj-emnikuom. Jichžto však dovtip nemnoho šetřen byl pro
jiné odporně jim ravicie, žeby k té rudě nájemníci žádného
práva neměli, leč y byla vytažena. A třetie pak řekli jsů,
žeby z té rudy nemělo se nic dostati nájemníkuom, než ačby
k rozdělení zjevnému přišla. Ak tomu přirozeného rovenstvie Ortel té nu
toliko následujíce krátce odpovídáme: Jestliže obecně bylo
by dopuštěno, aby nájemníci pod zemí v dole rudu vysekanú
k své překrývali vuoli, lečby tehdy překážku hodnú zane
prázdnění byli: tehdy tato neslušnost následovala by, že
kdyžby se rok najetie dokonal, ruda tak ostavená nájemní
kóm v jich pracech překážela by dalšiemu pronajímání'; vy
tažena však býti má naposledy na náklady nájemníkuov.

LIB. III.
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conductorum; nemo enim alterius locupletari debet jactura.
Sed si metallum ejusdem septimanae, in qua finitur locatio,
emissum non fuerit, hic solum sibi locatione valeant vendi
care. Quidquid autem metalli de praecedentibus septimanis
ante terminum finitum in argentifodio remanserit, perdide
runt. Et sic omnibus aliis quaestionibus secundum naturalem
rationem est breviter conclusum; quam conclusionem deinceps
in omnibus locationibus (tiam urburae nostrae praecipimus
inviolabiliter observari.

Cap. VII.
De donationibus.

Moribus apud nos antiquitus receptum est, per donatio
nem nobis acquiri possessionem et transferri in personam
dominium alienam; nihil enim tam conveniens est naturali
aequitati, quam voluntatem domini volentis rem suam trans
ferre in alium, ratam haberi.
g. 1. Est autem donatio rei licitae nullo jure cogente
mera et liberalis in alterum facta translatio; et perficitur, cum
donator suam voluntatem coram probis viris manifestaverit
voluntarie. _Ex tunc donatori jure cogente incumbit neces
sitas, possessionem in personam donatarii transferendi; sed si
hoc donator recusaverit, nihilominus donatio plenissimum
robur habeat et perfectum, eo quod hanc sibi quodammodo
nobilitas legem ponit, debere se, quod Sponte tribuit, aestimet,
et nisi in beneficiis suis creverit, nihil se praestitisse putet;
haecque liberalitas in donatarium pie perfusa debet ipsum do
natori ad grata obsequia provocare, ac beneficiorum nunquam
esse immemorem perceptorum. Et hic est modus donandi, qui
vocatur juris interpretatione donatio inter vivos. Š. 2. Est et
alius modus donationis, qui propter mortis suspicionem fit,
cum quis ita donaverit, si aliquid ei humanitus contigisset,
haberet is, qui accepisset. Sed in summa mortis causa dona
tio est, cum quis magis se velit habere, quam eum, cui do
natur, magisque illum, cui donat, quam heredem. g. 3. Sed et
majores nostri, divi imperatores, prohibuerunt donationes inter
virum et mulierem, ne mutuo amore se invicem spoliarent,
famae conjugatorum decentissime consulentes, ne concordia
inter eos conciliari pretio videatur, neve in paupertatem me
lior deciderit, deteriorque ditior fierit. Unde et nos donatio
nem inter conjuges penitus reprobamus, nisi tunc morte do
natoris donatio confirmetur.

373

KN. 111.

Anižby také podobné bylo spravedlnosti, aby pronajímači
po dokonání najmu darmo rudu zdvihli, vysekanů na ná
klad nájemnikuov; žádnýt zajisté nemá. bohatěti cizí škodú.
Ale jestliže by ruda toho téhodne, v němž se skonává. na
jetie, vytažena nebyla, tut toliko budú moci sobě osobiti pro
najímači; a což by pak koli rudy z předešlých týdnuov před
rokem skonaným v dole zuostalo, tut jsú ztratili. A tak všem
jiným přem podle přirozeného rozumu krátce jest zavřieno;
kteréžto zavřenie potom ve všech pronajímáních, také i urbury
našie, přikazujeme, aby neporušitedlně bylo zachováno.

Kap. VII.
O právu dcim'e neb darovcínie.

Obytčeji již u nas zdávna přijato jest, že skrze dánie
nám dobývá se drženie a že panstvie přenášie se od jedné
osoby na druhů; neb nic nenie tak příslušného přirozené
rovnosti, nežli vuoli pána chtějícieho věc svů přenesti na ji
ného, pevnú jmieti.
%. 1. A tak danie jestit věci slušné bez přinucenie práva Co slove
i moci půhé neb čisté a svobodné na jiného učiněné převe dúnle.
denie; a dokonavát se tehdy, když dávatel svú vuoli zjeví
před šlechetnými muži dobrovolně. A z toho slušiet dárci při
puzením práva, aby vládnutie na obdařeného převedl. Pakliby
toho dárce odpieral, nicméně přes to dánie plná moc má.
a dokonalů, protože ušlechtilost to právo jakýms obytčejem
jest uložila, že mní, což dobrovolně dává, by dlužna byla.
dáti; a lečby v dobrovolenstviech svých ustavně rostla, mni,
by nic nedala. A tato svobodná. štědrota na obdarovaného
milostivě vylitá. má. jeho obdarovaného k vděčným službám
zbuzovati dávateli, aby dobrodinie přijatých nikdy nezapo
mínal. A tot jest obytčej dávní, kterýžto slove práva. vyklá
dáním dání mezi živými. 5. 2. Jestit také i jiný obytčej dá. 0 dánie
smrti.
vánie, kterýž se děje pro domněnie smrti, když kto takto
dává.: jestližeby se jemu událo umřieti, aby tento toto měl.
Ale svrchovaně danie pro příčinu smrti jest, kdyžby kto ra
ději sobě měl, nežli tomu, komuž odkazuje, ostavil, ale však

nemu
raději tomu přeje nežli dědici. %. 3. Ale i větší naši, zbožní Zena
dáti muži
leč 1
ciesařové, zapověděli jsú dávanie mezi mužem a ženů aby statku
smrti. a on
nebývale, aby z společného milovánie vespolek se nelúpili, zase též.
pověsti dobré manželuov převelmislušnč radiece, aby svornost
mezi nimi nezdála se býti zjednána cenú aneb mzdú, a aby lepší
v chudobu neupadl a horší bohatěji nebyl; protož i my dánie
mezi manžely, z něhož jeden bohatěji a druhý chudší bylby
učiněn, mezi manžely ovšem zamietáme, lečby tehdy smrtí

dávatele dánie bylo potvrzeno.
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Cap. Vlll.
De jure cesso.

De jure cesso tam licito, quam illicito, hic intendimus
declarare.
g. 1. Hoc autem modo licite cedantur jura et actiones:
si procurator vel tuus aut alius mandato tuo tibi aliquas par
tes emerit et perfecta emptione venditor illas partes coram
magistro montis recuset more solito resignare, et procurator
tuus aut mandatarius contra venditorem eundem tibi jura
cedat et actiones; statim acquiritur plenum jus agendi; quod
licitum in his et in aliis bonae fidei concessionibus approba
tur. g. 2. Sed cum emptiones et cessiones litium legitimae
prohibeant sanctiones: et nos ligitantibus justitia exigente com
pellimur providere, ne cum ,altera pars sibi consentiret con
trarium judiciorum exitum, alium potentiorem aut alias inha
bilem parti alteri adversarium institueret duriorem; quam ob
rem omnes alienationes judicii immutandi causa factas, tam
contra bonos mores, quam contra utilitatem totius reipublicae
et honorem, hoc edicto penitus revocamus, ne de cetero per
aliquem talium aliquid attemptetur.

Cap. IX.
De jure retinendi, recuperandi et minuendi.
Quia jus acquirendi sine jure retinendi, recuperandi, aut
minuendi perfecte non poterit pertractari: unde jura praedicta.
plene ac plane inveniuntur in praecedentibus tractatibus ex
pedita.
g. 1. Jus enim retinendi in eo consistit, ut quis utatur
argentifodio suo in omnibus, ut dictum est. g. 2. Sed jus
recuperandi in eo consistit, ut quis violenter de sua pos
sessione sit ejectus, aut ipsi absenti legitima causa aliqua.
possessio aut res per judicium fuerit abdicata, vel aliquid
aliud in ejus (praejudicium
attemptatum;
et qualiter tractatibus
haec sint
recuperanda,
iligens indagator
in praecedentibus
omnia inveniet pertractata. g. 3. Scdjus minuendi plene (dictum
est) supra (de) his, qui non utifruendo suo argentifodio abutuntur;
et etiam quando in judiciis condempnantur, plene etiam hoc
de emptionibus et venditionibus pertractatur.

Kap. Vlll.
() právu, postúpcnie slušném i neslušném.

O pravu postůpenie tak slušném jako ncslušném umíc
nili jsme tuto vypraviti.
Zpuosob
%. 1. Tiemto pak obytčejem slušně postupují se práva vzdáníc
&p(
i skutkové, kdyžto poručník tvuoj nebo jiný přikázaním tvým stupovánic
osmbr
tobě některé diely kúpil by, a dokonaje kůpenie, kdyžby buďto
aneb porud
prodavač těch dieluov před pergmistrem odpieral obytčejem níkem.
zvyklým otevzdati, a poručník tvuoj, nebo přikázanie tvé maje,
proti témuž prodavači tobě práv postúpil by i pří neb žalob;
tehdy ihned tobě plné právo se dobývá, aby se o to mohl sú
diti. A to jest slušné v těch věcech i v jiných dobré viery
kupovún
postupováními tvrditi se. 5. 2. Ale poněvadž kupovánie a po aO prodáván
stupovanie sváruov t. sauduov Spravedlivá zapovicdají usta sauduov.
venie: i my súpeřóm, totiž sůdícím-se, k žadání spravedlnosti
připuzeni jsme raditi, aby, kdyby jedna strana počítala sobě
odporné súduov vyjitie, jiného mocnějšího aneb jinak druhé
straně nehodného protivníka neustanovovala tvrdšieho; ro
kterúžto příčinu všecka postupování, saudu změněnie příčinu
učiněná, tak proti dobrým obytčejóm, jako proti užitku obecnie
věci i cti, tiemto zapověděniem ovšem hyzdíme a odvoláváme,
aby potom skrze kteréhož kolivěk o nic takového nebylo se
pokúšieno.

Kap. IX.
O právu obd-rženie, naby'va'nie t. nabytie a umenšovcíníe.

Jakžkoli o právu dobývánie, obdrženie, nabytie i umen
šovánie nebude moci býti praveno, protože ta práva plně a
zřejmě v předešlých knihách nalezají se býti vypravena.
s. l. Neb právo zajisté obdrženie v tomt záleží, kdyžby
kto požíval dolu svého ve všech věcech, jakož jest praveno. Na čem zá
5. 2. Ale pravo nabytie v tom záleží, kdyžby někto ná. ležie právo
silím z svého vládnutie neb drženie byl vyvržen a vytištěn, dobytíe.
aneb v jeho nepřítomnosti příčinu hodnú některé vládařstvie
neb věc jeho skrze saud byla by odsůzena, anebo nětcojiného
na jeho bezpravie neb škodu učiněno; a kterak by toho měl
nabytí, pilný zpytatel v předešlých rozprávkách všecky věci
nalezne vypravené. g. 3. Ale právo umenšovánie plně svrchu O právu u
jest praveno o těch, kteřížto nedělajíce, jakož hodné jest, menšov dni
svého dolu zle užívají; a také, kterak v saudiech bývají od
suzováni, o tom úplně jest povědieno tu, kdežto o kupovánie
a prodávánie jest praveno.
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Incipit

Liber quartus
gloriosissimi Principis et _Domini Regis Wenceslai
mumňcl Regis Bohemiae.
Cap. I.
De ordine judiciaria.
Sollicitantibus nobis quam plurimum circa totius regni
curas, et inter cetera parum nihil eligentibus meditari, qua
liter et quomodo montanis nostris fixum immutabilemque or
dinem judiciarium confirmemus, ut non per ambages, sicut
a retroactis temporibus consuetum erat, sed gradatim per le
gitimos juris tramites deinceps judicia ordinentur, nam circa
ea, quae inordinate fiunt, non potest rationabiliter aliquid agi:
g. 1. Unde quidquid contra ordinem judiciarium a nobis
editum in hac parte judicatum fuerit aut prolatum, nullius
penitus firmitatis existat, juxta legitimas sanctiones legaliter
protestantes, sententias eontra solitum juris ordinem prolatas
nullius esse momenti. g. 2. Imo judiccs et jurati nostri trans
gressores edicti cum omnibus possessionibus suis et personis
regiae subjaeeant ultioni. Dignum est enim, ut quos ad no
stri juris observantiam regalis formido non provocat, saltem
medicina correptionis compellat, ut universi poena docente
discant, quam sit vitandum, quamque nefandum, statuta re
galia profanari.

Gap. ll.
De citationibus.

Sed cum citatio sit principium et totius ordinis judiciarii
fundamentum, de ipsa tamquam de parte potiori principaliter
videamus, quia principium cujuslibet rei potissima pars est,
teste domino Justiniano imperatore, sanctissimo legislatore, eo
quod bene et competenter universa geruntur, si principium
decens fuerit et amabile Deo.
g. 1. Est autem citatio legitima in jus evocatio, et quan
do fit per judicem principaliter praecipientem, alterutri par
tium aut utrisque, quod certo termino compareant coramipso
hinc inde secundum justitiam responsuri. g. 2. Est etiam
citatio per judicis nuntium ad hoc juratum, ut, si citatus,
sicut pluries evenit, citationem ad ipsum pervenisse negaret,
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prava královského hornikóm daného.
Kap. ].
0 řádu saudněm horníkuov.

Pečlivost majíce my převeliků při všech péčech králov
stvie našeho, a mezi jinými nicméně když chceme pomysliti,
utíká nás péče pilná, kterak a kterým obytčejem horníkóm'
našim stálý a neproměnitedlný řád saudný stvrdili bychom a
vydali, aby ne po okolcich, totiž zmatciech, jakož od dávných
časuov obytčejno bieše, ale řádně po správných práva. stez
kách potom saudové se řiedili; nebo při těch věcech, kteréž
se neřádně dějí, nemuož rozumně nic činěno býti.
g. 1. Protož cožkoli proti řádu sůdnému od nás vydané
mu s té strany bylo by súzeno anebo vynášeno, nižádné
ovšem pevnosti nebuď, podle pravých ustanovení , správně
osvědčujícich, že nálezové proti zvyklému práva vypověděni
žádné nejsů chvilky t. ku přijetí, aneb ižádné moci nemají. Pokuta súdci
g. 2. Nébrž súdce a přísežní naši, přestupitelé ustanovenie proti pravu
tohoto, se všemi statky svými i osobami královské podleh ludlcícb.
něte pomstě; nebt hodné zajisté jest, aby, jichžto k našeho
práva zachovánie královský strach nevzbuzuje, aspoň lékař
stvie tresktánie aby připudilo', aby všickni pokutů učíce
naučili se, kterak se slušie vystřiehati, a kterak nehodné jest,
ustanovenie královská haněti neb tupiti.

Kap. ll .
O po'hom'ch.

Ale poněvadž póhon jest počátek a základ všeho řádu
sůdného, protož oněm jakožto o částce prvnějši, prvotně vizme;
neb počátek všelijaké věci najmocnějšie částka jest, jakož
toho přisvědčuje pan Justinián ciesař, přesvátný práv usta
novitel, řka, že dobře a příhodně všecky věci dějí se, když
počátek slušný bylby a Bohu milý.
. 1. Jestit pak póhon správné ku rávu povolánie;
a bývát druhdy skrze sůdci přítomně při azujícieho jedné
straně nebo oběma, aby v určený rok před ním se okázali
v sůdě spolu, jedna druhé podle spravedlnosti odpoviedajiec.
5. 2. Druhdy pak bývá. a děje se póhon skrze posla sůdcova
Jirečck: Codex
!.

Co ject puo

hon.
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tunc eitantis indubitanter stabitur juramento. g. 3. Hoc autem
modo sunt citationes per juratum nuntium faciendae: Ut de
judicis citet mandato, nec aliquis nisi legitima ex causa ad
judicium citetur ordinarium eo die, quo ipsum judicium esse
debet; quia tempus et hora non patiuntur tunc plenius deli
berandi consilium, nec inermes nostris debemus resistere ini
micis, sed egemus tempore, cum actor, in cujus est velle
agere, jam dudum se suis munierit munimentis, ut et nos no
stras defensiones providentius ordinemus. Unde unusquisque
citandus est ad judicium ordinarium ad minus proxima die
praecedente. Et si cepia ejus haberi poterit, citetur prepria in
persona; si. autem absens fuerit, aut latitet subterfugiendo
judicium, per eundem nuntium ad domum ejus tunc publice
citetur. Tutius est tamen in omnibus arduis causis ad domum
fieri citationes hoc modo: Nuntius juratus stabit ante domum
citandi, ipsum ad mandatum judicis aperta voce citando, au
dientibus transeuntibus et vicinis; nam circa majora cautius
est agendum. Statimque nuntius citans executionem citationis
notario dicatjudicis, ut ipsam sic ponat in tabulis vel in ac
tis, scilicet quod Galis) ad mandatum judicis per (talem) ju
ratum nuntium (ponendo diem et horam), ut judicio compareret
(tali) die, ad domum suam fuerit publice citatus, audientibus
transeuntibus et vicinis. g. 4. Nullus autem est ita citandus,
ut in judicio compareat die feriato. g. 5. Omnes autem cita
tiones, quae ad judicium ordinarium fiunt, licet non expri
matur, tamen peremptorie sunt citandae.

Cap. lll.
Quomodo actor et reus in judicio comparare debeant
et se habere.

Quomodo actor et reus in judicio comparendo debeant se
habere, visa citationum forma, videre nunc restat.
š. 1. Et certe actor praesens rei absentis apud judicem
pro tribunali sedentem contumacia accusabit, cum omni in
stantia justitiam postulando. Reo autem praesente actor insta
bit, ut suae respondeat actioni. E converso reus actore non
comparentc, prepter cjus contumaciam ab instantia judicii pe
tet sententialiter se absolvi. g. 2. Si autem actor praesens de reo
conqueratur, instanter justitiam exigendo, tunc reus exceptio
nes, si quas habet, Opponat, secundum ordinem infra scriptum.
&. 3. Possunt etiam partes comparere in judicio per procura
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Kterým obyt
k tomu přísežného, aby, jestližeby pohnaný, jakož se ěastějie čejem
posel
přiházie, zapieral, by póhon k němu přišel, tehdy póhonného má pohonlti
přísaze bezpochyby ma věřeno býti. %. 3. Tiemto pak obyt Puohon po
čejem mají dieti se póhonové skrze posla přísežného: Aby po slem.
honil z saudcova přikazanie, aniž kto má pohnan býti k saudu Zúdný nebud
zahájenému leč z hodné příčiny ten den, kterýž má saud pohoněn bez
býti; nebo čas a hodina nestrpí vta doba plného rozmýšlenie příčiny
hodné.
rady, aniž neoděni jsúce odpierati se máme našim nepřátelóm,
ale potřebujeme !( tomu času, poněvadž žaluobce, v jehož
chtění jest při vésti, již dávno svýmiohradil se jest ohradami,
abychom i my naše obrany opatrnějie zřédili. Protož jeden
každý má pohnan býti k saudu zahájenému při najmenšiem
najbližší den předešlý před súdem; a muož-li býti osobně na
lezen, mát pohnán býti a vlastní osobě; pakliby jeho nebylo O p6honu
po
nebo se pokrýval saudu utiekaje, tehdy skrze téhož posla člověka
krývajicleho
se.
ma zjevně před domem bydla jeho pohnan býti. Ale bezpeč
nějie zajisté jest ve všech pilných přech, aby se póhon dál
před domem neb v domu tiemto obytčejem: Posel přísežný Zpuosob pó
stanet před domem toho, ktož má pohnan býti, pohoně honu .
jeho ku přikazaní súdce zjevným hlasem, aby i sůsedé i
jdúcí mimo duom slyšeli; neb při větších věcech vždy slušie
opatrněji činiti. A ihned tgnposel póhonný učiněnie póhonu
ma povědieti písaři súdcovu, aby jej tak ve dsky neb vknihy
vložil, nebo v aktách, totiž že ku přikázaní sůdce (ten) skrze
(takového) posla přísežného (tento) den a (tuto) hodinu pobnán

jest,
saudu, apotento)
hodinu
před doi
mem aby
jeho stal
jestk zjevně
nan, aden
to ajsú(tuto)
slyšeli
pomíjející
súsedé. 4. Nižádný pak nemá pobnán býti, aby stál na
sůdě den sváteční. g. 5. A všichni póhonové, kteříž se dějí Pohnaný ne
k sandt
k saudu zahájenému, ač to nenie vymluveno, zavitít jsů pó stqu
v den sva
teční.
honové jmieni.

Kap. lll.

Kterak žaluobce a obžalovaný mají v saudu sta'tz'.

Kterým obytčejem žaluobce a obviněný na saudě se sta
viece měli-by se jmieti, viděvše zpuosob puohonu, již nastává
se viděti.
g. 1. A zajisté žaluobce přítomný obžalovaného nepří
tomného před súdcí, na stolicisúdné sedícím, potupú neb ne
staním má. obžalovati, se vší snažností žádaje spravedlnosti.
Nestane-ll
Pakli obžalovaný jest přítomen, má o to státi žalobník, aby žalobník
kl
jeho žalobě odpoviedal. A zase nestane-li žalobník, tehda ob právu svému
žalovaný pro jeho nestanie žadati bude od snažností saudu,
aby nálezem jeho byl zproštěn saudu. 2. Pain žaluobce
přítomný žaluje na pohnaného, spravedlnosti snažně žadaje,
25*
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tores sufficienter instructos et coram actis aut urburariis vel
magistris montium legitime constitutis, ita tamen, ut procurator,
qui nomine absentis agit aut defendit, satisdet, dominum rem
ratam habiturum, aut judicatum solvi; quia nemo procurator
in re aliena sine satisdatione idoneus esse creditur, si prin
cipales personae rem ratam habituram vel judicatum solvi
pro suis procuratoribus, ipsos ab omni satisdatione relevantes,
se nullo modo obligarunt. 5. 4. Etiam consortes ejusdem litis
sine mandato agere possunt, dummodo consortem consortesve
suos rem ratam caveant habituros.

5. Et sic jura adaptantur ad ea, quae frequentius in judiciis
ventilantur; sed ad ea, quae raro accidunt, ante ipsorum
eventum jura adaptari non possunt, sed erit de similibus ad
similia procedendum.

Cap. lV.
De judiciis.

Tractatum est supra in praecedentibus de quibusdam
praeambulis ad judiciorum exercitium opportunis; sed nunc
de ipsis judiciis per ordinem videamus.
g. 1. Et est judicium actus trium personarum legitimus,
scilicet judicis, actoris, et rei. 2. Actor autem dicitur ab
agendo, reus autem non ab reatu, sed a re, quae petitur. 5. 3.
Omne autem judicium montanum aut est ordinarium aut
extraordinarium. %. 4. Judicium ordinarium est, cum judex
sedens pro tribunali, infra quatuor sedilia congregatis ibi
dem aliquibus juratis ac aliis quorum interest, ipsum judi
cium processurus in causis more consueto corroborat et con
firmat: Hoc enim quaeritur sollempniter a juratis, an eo
die et illa hora licite possit judicio praesidere, et jurati sen
tentiant diem unacum hora essc habiles judicio praesidendi, eo
quod nec dies est feriatus, nec etiam hora tarda; nam judices
tenentur ob revcrcntiam Dci differe temporc feriato et etiam
ante noctis tenebras perficere, quod incumbit eo, quod op or
tunitas tenebrarum malos homines ad delinquendum efficit
proniores. &. 5. Judicio autem hoc ordine sollempnizatojudex
more solito pacem judicialcm omnibus auctorizct, quodque
servetur honestas et reverentia judicialis castis moribus perse
veret. ä. 6. Et tunc unusquisque per advocatum proponat
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tehdá obviněný odpory, ač které má, proti němu polož podlé
řádu dole psaného. 5. 3. Mohůt také strany státi na sůdě K_omuž
jest
skrze poručníky dostatečně naučené, a před knihami neb wil,-30:533:
před akty neb před urburéři nebo pergmistry správně posta- "'"" ("1010

vcné, tak však, aby poručník, kterýž jménem nepřítomného
vede při neb jie bránie, uruěil, že pán jeho t. žaluobce neb
obžalovaný to, což on vede, přijme, a bude-li odsúzen, že

odsůzený zaplatí; nebo ižádný poručník v cizí při bez uru- Poručnik
čenie nezdá se hodný býti, kdyžto prvotnie osoby nezavázaly ;rgičzeínpřibg
jsů se, že, což poručníci jich provedů, to sdržie, a což bude
usůzeno, že to zaplatie za své poručníky, tiem jc ode všeho
urukovánie zproštujíce. 5. 4. Také společníci neb tovařiši té “ 333:th
pře mohů při vésti bez přikázanie, kdyžto jediné společník
neb společníci uručie, že to chtie zdržetí, což on vyvede.

g. 5. Atak práva přihotovánabývajíktěm věcem, kteréžto
častějie v saudiech běžie a opolají se; ale k těm věcem, kte
réž velmi řiedko přiházejí se, před jich příchodem práva při
hotována nemohů býti, než z podobných ku podobným má
bráno se býti, totiž má saud veden býti.

Kap. IV.
O saudiech a řečnícz'ech.

Vypraveno jest v předešlých řečech o některých před
choziech potřebných k zvyklosti sauduov; ale již nynie o sa
mých saudiech napřed vizme.
'
. 1. A jestit saud skutek tří osob správný, totižto
súdce, žalobníka, a obžalovaného. %. 2. Žalobník pak nebo
póvod slovet od žaloby a od vedenie, nebt vede při; ale.]0d čeho
obžalovaný,

totižto obviněný,

slovet

od viněnie,

neb jej

ža- 2312033305211
'

luobce Vinívá. 5. 3. Každý pak horský saud nebot jest po- 5109:5313,
řádný t. zahájený, aneb jest kromě řádu t. nezahájený.
něný
5. 4. Saud zahájený neb pořádný jest, kdyžto sůdce sedě na Dvýgíáf“
saudné stolici ve čtyřech laviciech sbera přísežné některé i

jiné,
na něžto
přislušie,
saud súditiTiežet
chtě, slavně
obytčejem
zvyk
ým zahájiti
káže,
tiemto týž
obytčejem:
od přísež
ných, muož-li ten den a tu hodinu slušně na saudě seděti; a
přísežní usůdie s potazem, že den i hodina jsů hodné k seděnie
na saudě, protože ani den sváteční, ani hodina pozdnie; nebo
súdce pro poctivost Boží mají čas sváteční ctíti, a také před
nočními tmami saud dokonati, protože hodnost temnosti zlé
lidi k přestůpenie činí hotovějšie. 5. 5. A když pak saud tiem
řádem zahájen bude, súdce obytčejem zvyklým pokoj saudný
i kázeň všem jmieti má přikázati, a aby zachována byla po
čestnost i stydlivost saudná s setrváním ctných mravuov.
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vel respondeat, quidquid habuerit querulare, quem unieuique
integro homini juste petenti dari praecipimus hoc edicto. g. 7.
Sed si duo simul unum petierint advocatum, primus obtineat,
juxta illam regulam juris: Qui prior est tempore, potior cst
jure. 5. 8. Est autem officium pietatis, judices summa dili
gentia providere, ne per potentes copia advocatorum pauperi
bus subtrahatur. Ipsi vero judices ex suo officiodent non ha
bentibus advocatos. 5. 9. Quicunque vero semel advocaverit
pro tribunali, postmodum petitus in judicio aut datus per
judicem, advocationis officium deinceps non audeat recusare;
nam quod semel placuit, non potest amplius displicere.
5. 10. Tamen advocati compellendi non sunt inviti, contra.
suos sanguineos et affines usque ad quintam consanguinitatis
lineam advocare, neque compatres patrinasque, sed nec contra
illos, quibus ratione vendendi aut emendi homagium fecerunt;
quod naturali displicet rationi, has personas se ad invicem
aliquibus displicentiis provocare. Nec putent aliqui ratione
carentes hoc officium respuendum, cum etiam imperiales con
stitutiones per ora principum divinitus prolatae, huic officio
laudem tribuant et honorem, dicentes: Militant namque pa
troni causarum, qui gloriosis vocibus confisi laborantium spem
et vitam defendunt. Nec minus dicuntur reipublicae et sin
gulari utilitati singulariter providere, quam si pro utilitatibus
singulorum clypeis, thoracibus et gladiis uterentur, parentes
ac patriam conservando. Verum experientia rei docet, ipsum
advocationis officium esse in omnibus judiciis Opportunum.

g.11. Perinittimus etiam, ut se muniantquibuscunque cau
telis et protestationibus, sicut hucusque poterunt praemunire,
ne damnum aliquod incurrant pro suis clientibus in judicio
advocando; non enim inde debent dispendium sentire, unde
eos decet merito praemium expectare. Insuper judices non
sinant advocatos ratione patrocinii ab aliquo disturbare. š. 12.
Haec de bonis et legalibus statuimus advocatis, sed reprobos
praevaricatoresque ab omni advocationis officio exeludendos,
ne boni malorum consortioinquinentur. 13. Si autem partes
principales tantae fuerint discretionis et eloquentiae, pote
runt pro se personaliter advocare, venia tamen prius a judice
impetrata. š. 14. His itaque peractis advocatus actoris aut
ipse actor, si reus non comparuerit termino assignato nec
idonee per aliquem excusetur, petat ipsum ad omnem causam,
pro qua citatus fuerat, justicia exigente sententialiter con
dempnari. Roo tamen legitimis defensionibus rescrvatis, quae
vulgariter helfrede dicuntur, ut si vocatus fuerit ad majus
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5. 6. A tehdy jeden každý skrze řečníka_ propověz i odpo- O požádán
včz, cožkoh měl by žalovati, a ten aby Jednomu každému řečníka.

člověku celému spravedlivě prosícímu dán byl, tiemto usta
novením přikazujeme. g. 7. Pakliby dva za jednoho řečníka From-lm
prosila, tehdy jej prvníobdrží, podle oné řeholy práva: Ktož minister?

prvnější jest časem, mocnějšít jest V právě.

8. Jestit pak Řeší“

úřad milostivosti, aby saudce svrchovanú pilností opatřili, aby chudčtjnudf
skrze mocné přítomnost řečníkuov chudým nebyla odjímána.
byt"

Oni také súdce z svého úřadu dávajte řečníky nemajíeím. 5. 9.
A ktož koli jednú řečňovati bude před saudem, potom pro
šen jsa od strany neb od súdce vydán jsa, potom úřadu řeč—
ňovánie nesměj odpierati; nebo což se jest jednú líbilo, ne
muožt se potom nelíbiti. %. 10. Avšak řečníci nemají puzení
býti bezděky k řečňování proti svým příbuzným apřáteluom,
až do toho pátého kolena příbuzenstvie, ani proti kmotruom
ani kmotrám, ani proti těm, jimžto pro příčinu obrany neb
opravy manstvie jsú učinili; nebť se nelíbí přirozené rozum
nosti, atby se ty osoby vespolek kterými nelibostmi dráždily.
Aniž se domnívajte někteří, rozumu nemajíce, by ten úřad Ovychvá
měl za zavržený býti, poněvadž také ustanovenie ciesařskálenie řečni
skrze ústa kniežat božsky vydaná tomu úřadu počestnost kuov'
vzdávají i chválu, řkúce: Rytěřujít zajisté řečníci a obrance
pří, kteřížto, v slavné hlasy doufajíce, pracovitých naděje i
života bránie. Aniž méně praví se obecní věci i zvláštnieho
užitku pohodlí zvláště Opatrovati, než jakoby pro užitky kaž
dých štietuov neb terčí a plátuov a mečuov užívali, rodiče
i vlast zachovávajíce. Protož zkušenie věci učí ten úřad řeč
ňovánie býti potřebný ve všech saudiecb.
Obrazová“
g. 11. Dopauštíme také, aby se mohli ohrazovati kterýmiž řečnikuov

koliopatrnostmi a osvědčováními, jakož až dosavad mohli jsú se
ohrazovati, aby v škodu některakú nevešli za své strany v saudě
řečňujíce; nemajít zajisté škody z toho číti, odkudž jim slušie
hodně odplaty čekati. Nad to súdce nedopúštějte, by kto řeč- Svoboda
d.
níky zarmucoval pro jich řečňovánie. 5. 12. A tot o dobrých brýaožfč"
a řádných ustanovujeme řečníciech, ale nešlechetné a nehodné O neget;,"
přestúpce velíme ode všeho úřadu řečňovánie odlúčiti, aby nýcřěícrřfč"
dobří tovařištvem zlých nebyli zprzněni. %. 13. Pakliby strany Strany;“

prvotnie takové rozumnosti byly a výmluvy, tehda moci budú 3233535
sami za se osobně řečňovati, odpuštěnie však prvé od súdce mluviti.
uprosiece. 14. A tyto věci tak dokonajíce, řečník žalob- „stojí-“
nika

anebo

sám žalobník,

ač obviněný

nestál

by v čas ulo- 011333132311

žený, aniž by hodně vymluven byl skrze někoho, mát prositi

súdce, aby

podle spravedlnosti odsaudil pravým nálezem

ve vší při, pro kterúž pohnán bieše. Mát však obžalovanému
právo býti zachováno ku pravým obranám , jenž němec

"

'
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tribunal, aut infirmus, aut captus, aliisve causis legitimis de
tentus comparare non potuit. Et sententiam latam contra
absentem ex causa necessaria nocere juris ratio non permittit,
sed ostensa legitima absentiae causa, sine aliqua diminutione
ad totam causam integraliter reformetur; quia ab omni lege
urgens necessitas excusat.
g. 15. Item e converso reus, si actor contumax fuerit,
ab instantia judicii absolvatur'f actore sibi in expensis legi
timis ob illam litem factis sententialiter condempnato; etiam
postea ad judicium veniens suis defensionibus uti poterit
sicut reus; nam uni licere non debet, quod licebit alteri
litigatorum, et cum judicia non debent claudicare. g. 16.
Quatuor autem modis jure montanorum quis contumax judi
catur: Primus est, si actor aut reus non compareat; secundus
vero est, si compareat, et judici non obedit; tertius est, si com
paret, sed a judicio illicentiatus recedit; quartus et ultimus,
cum uterque comparet, sed actor durante judicio nullam reo
objicit quaestionem, et hoc reus protestatus fuerit, judice jam a
judicio recendente. Actor ex eo contumax judicatur, reusque
ab instantia judicii absolvatur, actore sibi in expensis legitimis
condempnato. In omnibus his casibus pro convicto contumax
judicatur, si nulla defensione legitima se poterit excusare. &.17.
Tenetur autem actor sequi regulariter forum rei, quia sententia
a non judice lata non tenet. g. 18.Et coram quocunque judice
competenti judicium fuerit inchoatum, ibidem etiam terminetur;
nam juris ordo confunditur, si unicuique sua jurisdictio non
servatur, nisi tunc ipsum judicium per appellationem legitimam
ad superiorem judicem prorogatur.

Cap. V.
De judicio eætraordz'narz'o.

Judicium autem extraordinarium est sine solempnitate
de vilibus causis vel casibus cognoscere, quae cottidie oc
currunt, sicut fabrorum, sectorum et aliorum laboratorum,
conquerentium de pretio dcscrvito, ac de aliis quam plurimis
causis, quae propter periculum montium nullam dilationem
recipiunt, veluti de aqua extrahenda et de metis assidue di
stinguendis, ne pro dilatione judicii montibus aliquid impedi
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sky slovů helfrede a česky pomocné řeči, jakožto, byl-libylld č „

povolán k většie stolici, to jest k vyššiemu soudu, nebo ne- „yo"„cggg.

mocen, nebo jat, nebo jinými správnými příčinami zadržán k"me
jsa nemohl by státi. A zajisté ortel neb nález vynesený proti
nepřítomnému z příčiny potřebné rozumnost práva nedopů—
štie, aby uškodil; ale když ukázána bude správná nepřítom
nosti příčina, bez všelijakého umenšenie ke vší při v cele napra—
ven buď; nebo nuznáanáhlá potřeba ode všeho práva vymlúvá.
g. 15. Taktéž zase obviněný nebo pohnaný, nestane-li ža- Nes“c_n
luobce, mát od saudu zproštěn býti —; a on také přijda iamng k

k saudu potom, svých obran moci bude užívati, jakožtoi
sůpeř jeho; nebt nemá jednomu slušeti z súpeřuov, cožby

""""

druhému neslušelo, poněvadž saudové kulhati nemají. %. 16. Oa_rech
Ctyřmi pak obytčeji právem horníkuov súzen bývá, ktož ne- hognýžh
při
stojí ku právu: Najprvé, když žalobník neb obžalovaný ne- (ff-25:13"

stane k saudu; druhé, když postavě se neposlůchá súdce;
třetie, ač postaví se, ale otejde od saudu bez odpuštěnie súdce;
čtvrté a poslednie, když se oba postavíta, ale žalobník ani
kto od něho nežaluje, dokudž saud trvá, na obviněného,
a to pohnaný neb obviněný osvědčí súdci, kdyžjde od saudu.
Skrze to žalobník sůzen má býti za nestalébo k súdu a ob
žalovaný neb viněný od stánie na saudč zproštěn bud, a ža
lobník jemu v správných nákladiech v té při činěných buď
odsúzen. A v těch ve všech příhodách za přemoženého prá
vem aneb za přesvědčeného žaluobce má sůzen býti, ač ižádnů

výmluvů hodnů neb obranú nebude se moci vymluviti. %. 17. Kto,chcem
A dlužen zajisté jest žalobník neb póvod následovati správně forgálghqžalža
saudu súpeře svého, totižto má jeho v tom právě hledati, pod naňl'vtoni

kterýmž sedie; nález zajisté t. odsudek od nesvého sůdce vy- mag,?
nesený nedrží, to jest, moci nemá. %. 18. A před kterým koli _ '
sůdcí saud bude začat, před týmžt má konán býti; nebo řád 5533m,;
práva bývá pohanien, jestliže jednomu každému súdci jeho tubuďkonár

poprava t. saudné právo nezachovává se, lečby tehdy ten
saud skrze správné odvolánie podán byl k vyššiemu právu.

Kap. V.
O saudu nezahdjene'm anebo nepořádne'm.

Saud pak nezahájený bývá bez slavnosti o malých
přech, totižtó' příhodách, kteréž se na všaký den přiházejí,
jakožto o zadržení mzdy kovářuom neb havéřuom neb jiným
dělníkuom, anebo o jiných rozličných přech, kteréž pro škodu
horskú ižádného prodlenie nepřijímají, jakožto o vytahování
vody a mezí ustavně rozdělovánie, aby pro prodlévánie saudu
horám překážky nětco nevzniklo, a aby krátká hodina ne
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menti oriatur, neque laborem longi temporis destruat hora
brevis. Haec tamen summarie cognoscendo cum discreta pro
videntia judicentur. In hisque judiciis extraordinariis judices
plenam habeant potestatem juramentum de veritate dicenda
a partibus exigendi, cum ipsis visum fuerit expedire, consi
deratis conditionibus personarum, ut inter partes quaestiones
omnes eo facilius terminentur.

Cap. Vl.
De petitionibus actorum.

Petitio autem, prout hic accipitur, nihil aliud est, quam
exhortatio ad judicem facta ratione juris, quod sibi debetur,
aut speratur deberi in judicio obtinendi.
g. 1. Sed primo debet actor aut ejus advocatus judici
factum vel rem gestam exponere, et ex eo sapienter eli
cere id, quod petat, specificando dilucide rem quam petit;
causamque, quare ipsam petat, tenetur actor similiter as
signare, in omnibus formam petitionum debitam observando,
ne propter ineptam petitionem ab instantia judicii repellatur.
g. 2. Debet etiam in hoc casu cautus esse actor, ut rem petat
cum omni suo interesse, quod est lucrum cessans ac damp
num emergens, aut petat rem simpliciter cum omni sua utili
tate et fructibus inde perceptis. 5. 3. Circa haec et alia in
judiciis occurrentia patroni causarum multas protestationes
ac intricationes facere consueverunt, quibus brevitatis causa
obmissis, tantum ea quae sunt de necessitatibus montani judicii,
diflinimus, ne sub longo sermone arguamur pauca dixisse; eo
quod utilius est pauca idonee effundere, quam multis inu
tilibus mentes hominum aggravare. g. 4. Omnium autem peti
tionum, de quibus inter aliquos agitur de quacunque re, sum
ma divisio haec est: aut uod personales sunt, aut reales. Petit
enim unusquisque aut eo, qui sibi in aliquo debitus est,
ex promisso aut ex pacto; quo casu proditae sunt petitiones
in personam, per quas intendit actor adversarium sibi dare
aut facere oportere eam rem, de qua inter eas legitime con
ventum est; aut ab eo quod petit, qui sibi nullo jure perso
nali rcmanet obligatus, movet tamen alicui de re aliqua con
troversiam, quo casu competunt in rem petitiones; veluti si rem
corporalem quis possideat, quam Petrus suam esse affirmet, ct
possessor ejusdem rci se dominum esse dicat; si tunc Petrus
ipsam rem sicut suam in judicio petat, crit realis petitio. Si
mili modo si petat quis, jus sibi esse per foveam aut argenti
fodium tuum aquam derivandi, aut metallum, aut quid aliud
cduccndi, ventumvc per tuum ad suum argentifodium infe
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kazila práce dlúhého času. Tyto však pře, svrchně pozná
vadlné, s rozumnú opatrností súzcny buďte. v těch sau
dicch nezahájených sůdce plnů moc měj kázatl stranám pri
sahati k pravení pravdy, když se jemu zdáti bude_podobné,
znamenaje povahy osob, aby mezi pohádkami při tiem snáze
bylo v spravedlnost uhozeno.

Kap. Vl.
O požádám'e puovoduov nebo žaluobcz'.

Požádánie pak, jakož tuto béřeme, nic jiného nenie,
než napomínánie k sůdci učiněné kobdrženie práva na saudě,
kteréž jemu přislušie neb nadějno jest přislušeti.
%. 1. Ale najprvét má žalobník nebo póvod nebo řečník Kterak rr
žaluobce
jeho před sůdcí účinek nebo věc, kteráž se dála, řádně vypravm súdu
přistc
pití.
a z toho opatrně vybrati to, čehož žádá, oznámě světle věc, kteréž
žádá, a příčiny, pročjí žádá, ve všech věcech zpuosob požádánie
slušný zachovávaje, aby pro nehodné požádánie od stánie k sau
du nebyl otehnán. %.2. Mát zajisté žaluobce v té příhodě opatren
býti, aby věci požádal se všie jejie příslušností, a tojest zisk
přestalýa škoda vzniklá; aneb aby žádal věci sprostně se vším
jejím užitkem i s puožitky odtud přijatými. %.3. Při těch i jiných
přech neb věcech, kteréž se vsaudě přiházejí, řečníci mnohá
osvědčování a zmatky obvyin js'ú činiti, kteréžto pro příčinu
krátkosti opustíce, toliko ty, kteréž jsú o potřebnostech hor
ského saudu, chceme vypraviti, abychom pod dlúhú řečí ne
byli tresktáni, jako bychom málo vypravili; protože užitečnějie
jest hodně málo vypraviti, nežli mnohými neužitečnými mysli
lidské obtiežiti. g. 4. Všech pak
o nichž mezirozdiel
stra—.
nami v saudě děje se o ktcrúž pšožádánie,
oli věc, svrchovaný
tento jest: že požádánie neb jsú osobnie,'aneb věcné. Žádát Dvdcje
zajisté jeden každý nebo od toho, ktož jemu v něčem dlužen požádán
osobnio
jest, z slibu nebo z úmluvy; a v té příhodě vycházejí ta po— věcné.
žádánie na osobu, jimižto žalobník miení při raviti sůpeře
svého: aby jemu dal tu věc, kterúž jemu slíbil áti, aneb aby
jemu učiniti musil tu věc, o kterúž mezi nimi správně jest
smluveno; anebť požádá žaluobce na súpeři něčeho, kte
rýžto žádným právem osobným nenie jemu dlužen, než proto
se s ním saudí a činí jemu nesnázku o některé sbožie neb
statek, jakoby přislušalo na věc požádanie; jakožto kdyžby
Vácslav držal dědinu neb jinů věcí tělesnú vládl, kterůžby
Jan pravil že by byla jeho, aten vládař řekl by, že jest
vlastní pán té věci; když pak Jan požádá té věci v saudě,
aby mu byla od Vácslava vrácena, jižt jest pře věci neb
věcná. A týmž obytčejem požádá—li kto, aby měl právo
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rendi, similiter petitio erit realis. g. 5. Praedictas autem servi
tutes si ordinari poterunt sine impedimento partis alterius ma
nifesto, ipsas deinceps propter publicam utilitatem privatae
regulariter praeferendam, praesenti constitutione a nullo sibi sub
obtentu ibidem omnium partium suarum statuimus prohiben
das, nec quisquam in sua pertinacia ferendus, qui nihil aliud,
nisi ut noceat, laturus est.

g. 6. Frustra enim actoris petitio attemptetur, si reus
non possidet rem petitam, nec dolo desiit possidere. Unde
ante litis contestationem interrogetur reus, an rem possideat
jam petitam; si affirmet, se rem, quam non possidet, pos
sidere, litem super eo sustinens secum contestari: con
dempnabitur actori ad omne interesse, vel quantum jura
verit actor in litem. Sed si reus cum rem petitam possi
deret, se negaverit possidere: ulterius petitioni actoris non
compellitur respondere, sed in eo punitur, quod in actorem,
probantem possidere reum rem petitam, possessio ejusdem rei
auctoritate judicis transferatur, quamvis ipsam suam esse non
probet; quia judicia delusoria esse non debent.

Cap. VII.
De reorum defensionibus.

Sicut enim agentibus contra reos petitiones sunt proditae,
simili modo exceptiones reis in defensionis subsidium conce
duntur, interdum ad judicium declinandum et interdum ad
petitionem actoris elidendam.
g. 1. Et dicitur exceptio petitionis elisio. Et sicut peti
tio eliditur per exceptionem, sic exceptio per replicationem
eliditur, ac replicatio per duplicationem; ita etiam duplicatio
per triplicationem, et sic deinceps. Nomina defensionum diversiv
mode nuncupantur; sed tamen largo modo exceptionis sumpto
vocabulo quaevis istarum defensionum exceptio nominatur, quia
defendendo intentum partis adversae nititur enervare. Sed omnia
haec sciri oportet, ut hujus juris plena experientia habeatur,
turpe enim est unicuique ignorare jus, in quo versatur. His
vero cognitis reus, si quas liabet defensiones contra judicem
aut actorem, proponat, ex quibiscunque causis sibi competere
Videantur, jus suum viriliter defendendo, uia nulli est juris
beneplacitum denegaudum, nec cuiquam tacit injuriam, jus
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skrze tvuoj dnol vodu z svého dolu provesti aneb rudu aneb kdo,Požádá-ll
aby tu
nětco jiného vytahovati, aneb větru skrze tvuoj duol do svého právo skrz
tvuoj duo
vedenie, takéž bude požádánie věcné. %.5. A ty dřieve řečené vodu
vésti
služby, mohú-li zjcdnány býti bez zjevné překážky strany
druhé, tehdy je potom tiemto ustanovením ustanovujem, pod
zachováním tudicž všech dieluov svých, aby jich nebránili
činiti pro obecní užitek, jenž má zvláštniemu užitku řádně
předložen býti; aniž kto koli v své neustupnosti má trpien
býti, kterýžto nic jiného, než aby uškodil, má. přinesti.
5. 6. Nadarmot zajisté žalobníka požádánie pokúšíe se, jest
liže obviněný věcí požádanú nevládne a nedrží, aniž jest lstí
přestal držeti. Protož dřieve, nežli k žalobě bude odpovědieno,
mat býti otázán obžalovaný, drží-li tu věc požádanú; a jestliže
on die, že by držel tu věc, kteréž nedrží, učiní-li odpověď
k žalobě: tehdyt má odsúzen býti, aby žaluobci i užitky i
požitky navrátil, a což přiseže žaluobce, že jest na saud na
ložil. A pakli obžalovaný věcí požádanů vládna zapří před
saudcí, by jí vládl, tehdy ten obžalovaný nenie dlužen ža—
luobci viece k té žalobě odpoviedati, než na tom má. přestati:
Když žaluobcc dovede hodným svědomím, že súpeř jeho
tu věc drží, kteréž jest požádal, tehda moci bude sůdce súpe
řovi přikázati, aby žaluobci bylo navráceno té věci drženie,
jakžkoli jest nedovedl, by ta věc jeho byla; nebt saudove'
klamaví nemají býti.

Kap. VII.
O obranách neb odpora'ch lidi pohnany'ch nebo obžalovanýCh.

Jakožto žalobníkóm proti obžalovaným požádanie jsů
prošla, týmž obytěejem odpory obžalovaným jsú puojčeny na
pomoc obrany, druhdy aby mohl súdu ustůpiti a druhdy aby
požádánie žalobníka mohl odvrátiti.
g. 1. A slovet odpora požádánie odvrácenie. A jakož po
žádánie skrze odporu bývá. odepřeno neb odraženo, též od
pora skrze druhé odvrácenie bývá poražena, a odepřenie skrze
odvojenie; tak také odvojenie skrze otrojenie, totiž druhá. od
pora poráží třetie, a třetie čtvrtú a tak dále až do přestánie
a pře zavřenie, když již strany proti sobě odpor klásti pře
stanů. A tyt odpory mají jména rozličná podle latiny; ale
však štědrým obytčejem odpory vezmůce jména, každá
z těchto obran slovet odpora; neb jedna strana braněcí se
úmysl strany odporné miení zrušiti. Ale všecky tyto věci mu
sejí vědieny býti, aby toho práva plné zkušenie neb poznánie
jmieno bylo; neb hanebné jest zajisté jednomu každému ne
uměti a neznati práva, v němž přebývá-. Tyto pak věci po

Co slove
odpora.
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sibi debitum prosequendo. g. 2. Sed sciendum est, quod omnes
exceptiones competentes contra judicem vel ad ejus judicium
declinandum, sunt primo et principaliter opponendae; omnes
dilatoriae ante litis contestationem similiter cpponantur; postea
objiciens non auditur, nisi de novo, quae tunc objicit, se di
dicisse afïirmaverit juramento; quia novo morbo convenit nova
antidota praeparari. %. 3. Excommunicatio vero contra judi
cem vel actorem objici potest et probare in qualibet parte
litis; reus autem excommunicatus respondere compellitur, ne
de sua malicia videatur commodum reportare, omnibus sibi

defensionibuslegitimisreservatis. 4. Etiam exceptio falsi pro
curatoris non solum ante sententiam, verum etiam post sen
tentiam potest opponi, qua probata judicium nullum, nullius
momenti controversiae reputantur. g. 5. Si autem reo nulla
exceptio competat defensionis, tunc auctoritate hujus consti
tutionis, calumpnias multorum temere litigantium compescentis,
ad reconventionis recurrat beneficium, si aliquid quaestionis ha
buerit contra actorem; non obstante veteri consuetudine, imo
potius iniquissima corruptela, ut nullus alium reconvenire possit,
nisi prius ab eo per judicium jam inceptum fuerit absolutus.
Volentes ergo errorem, multorum calumpnias detegentem, nostrae
pietatis beneficio salubriter emendare, unde statuimus hoc
edicto deinceps inviolabiliter observando hunc ordinem in
reconventionibus amplectendum: Ut statim actoris petitione
prcposita, reus actorem reconveniat, quia regulariter ante litis
contestationem debet fieri reconventio; postea vero nunquam
auditur, nisi reconventionis petitio antea judici sit porrecta,
vel protestatus sit reus de reconventione in eodem judicio
facienda.

5. 6. Unde hoc praecipue considerari debet in actore
alterius fori, qui in hoc casu forum sortitur alienum, aut sibi
dcncgabitur petitio, si reo non respondeat rcconvcntus. Tamen
verius est, quod ICO volenti praecise compellitur respondere,
juxta illud: Non dedignetur quis eum judicem contra se lia
bcre in reconvcnicndo, quem pro se habuit in agendo. g. 7.
ln his vero casibus nullum reconventionis volumus esse Io
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znajíce obžalovaný, ač které má obrany, proti saudci nebo
žalobníku pr0pověz, z kterých koli příčin viděloby se jemu
přislušeti, práva. svého mužský bráně; nebo dobrodiní práva
ižádnému nemá zapřieno býti, aniž komu činí bczprávie, právo
sobě slušné voda a provodě.
všecky odpory, přislušejície

g. 2. Ale vědieno má býti, že Odpory
n
proti sůdci nebo k jeho saudu P'Vz'ggngggy

uslúpení, mají před odpovědí k žalobě najpruv a prvotně buďte.leč
předloženy býti na prvním stání; a všecky odpory podle-333131533:
vadlné před odpovědí k žalobě takéž položeny buďte; neb _Pře
psúzgí
potom odpieraje nemát slyšán býti, lečby jistil pod přísahu, 1,333:3233

že jest tepruv znova zvěděl ty odporné věci, kteréž tehdy Dies???"
činí; nebo novému *neduhu slušic nový lék připraviti. g. 3. Jaká km
Klatba pak proti súdci neb žalobníku muož býti v odpoře je"

pokládána v každé strance saudu; ale pobnaný neb viněný,
ač pak jest kletý, mát býti připuzen k žalobě odpoviedati,
aby z své zlosti nebyl vidien pohodlé přinášeje, a ke všem
obranám spravedlivým má dOpuštěn býti. g. 4. Také odpora Odpormu
proti falešnému neb nepravému poručníku netoliko před saud- „;ggžggtgf,
ným nálezem, totižto ortelem neb usůzením, ale i po orteli protinepr
muož býti položena,

kterážto

když dovedena

bude,

saud ni—VémŠíkptÍm

žádný, nižádné chvilky zmatkové nebuďte domněni. 5. Pojmani
Pakli pobnaný neb viněný nemá. ižádných odpor, tehda mocí mäüääihkl:
tohoto ustanovenie, bezpravie mnohých všetečně se súdí— "eho
cich skrocujícieho, ten pohnaný má se uteei, aby žaluobcí
také pohnal, ač nětco měl by proti žalobníku; bez překážky
starého obytčeje, nébrž radše přenepravého porušenie, aby
žádný žaluobce svého pohnati nemohl, leč by skrze saud již
počatý od něho zproštěn byl. Protož chtějíce ten blud, mno
hých bezprávie zakrývajície, dobrodiním našie milostivosti
spasitedlně Opraviti, z toho ustanovujeme túto výpovědí, kte
ráž má potom neporušitedlně zachována býti, aby tento řád
v zase-pohonění byl zachováván a oblibován : Aby ihned, kdyžby
žalobník požádanie položil neb pr0povědčl, aby pobnaný neb
obviněný svého žaluobcí zase pohnal, nebot správně ten pó
hon má se zase státi před odpovědí k žalobě; potom nikdy
nemá slyšán býti, lečby požádánie toho zase-pohnánie dřieve
bylo súdci oznámeno, aneb žeby osvědčil viněný, že chce
svého žaluobcí k témuž saudu zase pohnati.
A , které,
%. 6. Protož tot najviece má, býti znamenáno

na žalobníka

5311136
usta

z jiného práva, kterýž vté příhodě práva požievá cizieho; nebo Sveglsivéžp

jemu bylo by odepřieno požádánie, ač, sám jsa pohnán, ne-

ČŠ,

odpověděl by pohnanému. Avšak spravedlivét jest, aby připu—mei žal"
zen byl skrze saudcí, aby viněnému chtějícímu odpoviedal podle cem"
onoho řečenie: Nepohrdej ižádný, aby toho měl sůdcí proti

sobě, kterébož jest měl proti súpeři svému, když jest žaloval.

LIB. Iv.
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cum: Si reconventionis petitio praejudicialis fuerit petitioni
principali, vel si actor agat civiliter, et reus ipsum in recon
ventione nitatur criminaliter impulsare, aut e converso si cri
minaliter actor egerit, reo ipsum civiliter impetente; merito
reconventionis beneficium his casibus extinguetur, quia aequa
litas est in judiciis partibus observanda-, ne reconventio ini
quitatis sit vinculum, sed justae petitionis subsidium. g. 8.
Unde primo fit litis contestatio super petitione actoris, et con
sequenter super petitione rei; demum vicissim interrogationes,
probationes et allegationes ambarum partium audiantur, et
primo pro actore, deinde pro reo sententia proferatur. 9.
Nec grave cuiquam existat, juris ordinem sicin causarum pro
cessibus feliciter observari, quam per reprobos juris ministros
eo obmisso veram innocentiam frequentius condampnari; judi
ciarius enim ordo cum sibi concomitantibus non sinit a justitia
exorbitare juratos judices et actores illieitos, ipsorum conatus
freno justitiae refrenando, nec temere litigantibus laxat ha
benas. 5. 10. Et cum juxta canonicas sanctiones malos com
primere et bonos sublevare officium sit regale, quod sine ju
stitia, quae est constans et perpetua voluntas jus suum uni
cuique tribuens, nequimus effectu mancipare, nam in sua
executione ipsa mandat juris ordinem firmiter observari, eum
que jus justitiae sit exeeutivum, juris autem prudentia do
ceat, qualiter sortiri debeat hoc effectum, ut unusquisque sibi
debitum mediante justitia consequatur: unde his tribus vir
tutibus, scilicet justitiae, juri ac deinde jurisprudentiae immo
biliter adhaerentes, ex quarum fonte noster ordo justiciarius
derivatur, quem statuimus sub poena omnium bonorum ac
personarum ab urburariis, judicibus, juratis ac omnibus aliis
in judicio litigantibus ut pupillam oculi inviolabiliter custo
diri. ;Quidquid vero contra jam statutum ordinem nostrum ju
diciarum sententiatum aut prolatum fuerit, ipso jure sit irri
tum et inane, nihilominus tamen poenae jam statutae nostri
juris transgressoribus imminebant.

Cap. VIII.
De litis contestatione.

Cognitis his sub brevitate debita, quae ante causae prin
cipalis ingressum saepe in judiciis ventilantur, quae praepara
toria sunt ad judicium, quod per litis contestationem sumit

_
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Výklad
Š. 7. Ale v jiných příhodách ižádného nechceme miesta jmieti svrclmh
řeči.
k zase-pohnánie : Jestližcby zase-pohonné požádánie na bezpravie
t. ke škodě bylo prvotnímu požádánie, nebo jestližeby ža—
luobce žaloval o zbožie neb o peníze, a obžalovaný jeho v
zasc-pohnánie micnil o prohřešcnic trapiti; aneb zase kdyžby
žalobce kladl súd o prohřešenie, a obžalovaný vedl saud proti
žaluobci o peníze neb o zbožie; tut zase—pohoněnie právo v
těch příhodách umrtveno bude neb uhašeno; nebo rovnost v
V saudiech mat stranám zachována býti, aby zase-pohnánie
nebylo svazek nepravosti, ale pomoc spravedlivého požádánie.
g. 8. Protož najprvé buď k žalobě odpověděnie na požádanie Žalujeta
dva na s
žalobníka, a potom na požádánie viněného; potom třiedú otáz—kto má dru
odpw
ky, duovodové a líčenie obii stranu slyšáni buďte, a najprvé prvéviedati.
žalobníku, potom viněnému ortel buď vynesen. %. 9. Aniž Každý v<
těžko buď komu, řád práva tak V při vedení šťastně zacho přidleřádnč1
práv
vávati, nežliby skrze nešlcchetné práva služebníky, ten řád
Opustiece, pravů nevinu častějie odsuzovali; neb saudný za
jisté řad s svými příslušnostmi nedopůštít přísežným súdciem
od spravedlnosti vystupovati, i žalobníkuom neslušná jich
mieněnie uzdů spravedlnosti zuzďuje, aniž všeteěně svářícím
Súdce 51
se oslabuje otěží. 10. A poněvadž podle duchovních usta právě,
opi
novení zlé utískati a dobrých pozdvihovati jest úřad králov ně, sprav
ský, kteréhožto bez spravedlnosti, kteráž jest stála a věčně. live.
vuole pravo jeho každému dávajíc, nemuožeme k skutku při
vesti, neb ona v svém vypósobení přikazuje řád práva pevně
zachovávati; a poněvadž pravo jest vypósobilost spravedl
nosti a práva opatrnost učila by, kterak dojíti mělo by to k
skutku, aby eden každý sobě dlužné věciskrze spravedlnost do
sáhl: protož těch tří ctností, totiž spravedlnosti, práva aprávní
Opatrnosti nepohnutě přidržíce se, z jichžto studnice náš řad
saudný pocházie, kterýž ustanovujeme pod pokutů všech stat Oprotipokut:
práv
kuov i osob, od urburéřuov, súdcí, přísežných i ode všech súdicíer
jiných v saudě se svářících, jakožto zřítedlnice oka neporu
šitedlně ostřiehati. A což kolivěk již proti ustanovenému
řádu súdnému našemu ortelováno neb vyneseno bylo by, tiem
právem buď zrušené a marné; nicméně však pokuty již usta
novené našeho práva přestupníkóm nastanú.

Kap. Vlll.
0 při s-vědčem'eneb o sepřem'e pře v saudě.

Poznavše ty věci pod slušnú krátkosti, kteréžto před po
četím pravého saudu často v saudiech bývají přemietany, a
jsůt některaké přípravy k saudu, a -to počátek béře, když
Jin-oček: CodexI.
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exordium; ideo de ipsa, et de aliis sequentibus eandem usque
ad definitivam sententiam, in hac ultima particula pertractemus.
5. 1. Est autem litis contestatio principalis negotii
apud suum judicem pro tribunali sedentem actoris et rei hinc
inde facta narratio, ob causam injudicio procedendi. 5. 2. Fit
autem litis contestatio per narrationem actoris in judicio pro
positam, et responsionem rei litem contestandi animo subse
cutam; itaque lite contestata statim erit praestandum calumpniae
juramentum.
.

Cap. IX.
De juramentis calumpniae.

Cogitandum nobis, sublatis consuetudinibus male adinven
tis, virtuosas juris regulas nostros subjectos in omni quiete
sine aliqua calumpnia conservantes in spe fertili subrogare;
ideoque juramentum calumpniae in magnum remedium litium
dirimendarum, statuimus hoc edicto, deinceps statim lite con
testata a partibus litigantibus sine contradictione qualibet esse
praestandum.
5. 1. Est autem calumpniae juramentum, cum quis jurat
sub bona fine, non calumpniandi animo agere vel respondere.
Sed calumpnia est falsa petitio vel injusta repulsio scienter intenta.
g. 2. Ob hoc vero Nostrae Magnetudinis celsitudo calump
niae instituit juramentum, quod specialiter nostri regalis inter
est officii, temere litigantibus omnem viam praecludere ma
lignandi, conservando in quantumcunque possimus, illaesos ab
omni calumpnia innocentes. Ad cujus effectum mediante ju
stitia effectualiter exequendum omnium fidelium nostrorum
studiosam operam digne duximus invitandam, vera justaque
judicia immobiliter stabilire, ex quo clarior aliquo sidere prae
fulgcbit salus et honor totius regni nostri ac omnium fidelium
nostrorum habitantium in eodem; quia nihil est, quod(clarius
lumine fulgeat, quam cum justitia recta fides in principe; et
nonne fulgor principis omnes sibi fideles irradiat, et electos?
inferiores enim suorum corruscant radiis dominorum. Ob quam
rem merito tenentur subjecti Opcram dare suo principi fidelem
ad omnem justitiam exequendam, ne suspecti videantur do
mino cum suo dissentire contra rempublicam obtrectantes;
sed tamen quod principi placuit, legis vigorem liabet; labiis
enim regit rex, et cor regis in manu Dei est, et ubi voluc
rit, inclinabitillud, in cujus nominc omnia facta nostra, omnes

-—

395

KN. Iv.

žaloba projde a odpověď na ni dána bude, a tot slove pře
sepřem'e neb pře svědčenie; protož otom, a což po ní následo
vati má v saudě až do úsudku konečného, v této poslední

stránce vypravíme.
Co slove př
5. 1. Jestit pak pře přisvědčenie prvotního účinku před přisvčdčeniq
svým súdcí na stolici súdné sedicim žalobníka a viněného
s obú stranú učiněné rozpravenie, pro pře na saudě provede
se
nie. 2. A bývať pře přisvědčenieskrze rozpravku žalobníka Kterak
děje.
v saudě vyloženú, a odpověď vinného, pře přisvědčenie úmy () přísaze
slem následující; tak že, když pře přisvědčena bude, ihned jejle.
má dána býti křivé žaloby přísaha.

Kap. [X.
0 přísaze křivé žaloby aneb bezpravie.

Slušiet nam mysliti, otejmúce zlé obytčeje, nalezené ctnostné
práva řeholy, naše poddané ve všem pokoji bez všelijakého Pmč jest na
piis.?
bezpravie zachovávajíce, v naději užitečné vykázati; a proto lezcna
ha křivé ža
loby.
přísahu křivé žaloby, na veliké lékařstvie sváruov rozvedenie,
ustanovili jsme tauto výpovědí, aby potom ihned, když pře
bude přisvědčena, od stran svářících bez odpory všelijaké
byla učiněna.
při
5. 1. Jestit pak přísaha křivé žaloby, že dobrú věrú, ne Cosulla.jestkřivé
křivého žalovanie nebo narčenie úmyslem žaluje neb odpovie - žaloby.
jest křiv
da. Ale křivé obžalovanie neb narčenie jestit křivé požáda Co
obžalováníe.
nie nebo nespravedlivé otehnanie, vědomě vymyšlené. 5. 2.
jest při
salua naleze
A proto Našie Výsosti velikost křivého narčenie ustanovila Proč
na .
jest přísahu, nebo zvláště na nás přislušie úřad královský,
všeteěně svařícím-se všecku cestu zavřieti zlobenie, zachová
vajíce, jakž najviece muožeme, bez úrazu od každého bezpravie
lidi nevinné. Kteréžto věci skutku skrze spravedlnost sku
tečné dovedenie, všech věrných našich pilné snažnosti hodně
umienili jsme pozývati, pravě a spravedlivě saudy ustanovo
vati, z něhožto světlejšie každé hvězdy stkvieti se bude za
chovánie a čest všeho našeho kralovstvie a všech věrných na
šich bydlejících v něm; nebt nic nenie, co by se světlem svě
tlejším stkvělo, nežli spravedlnost a pravá viera na kniežeti;
a zdali světlost kniežete všech sobě věrných neosvěcuje a
vyvolených? nižší zajisté stkvějí se svých pánuov paprsky.
a pod
Pro kterúžto věc hodně dlužní jsú poddaní snažnost při Súdeo
daní suďte
spravedlivě
dati svému kniežeti k vyvedenie všie spravedlnosti, aby vedlo
vydá
zle domnělí nebyli vidieni, s svým panem se nesjednavajíce, nie práv
své
proti obecni věci pobluzujícc; ale poněvadž, což se jest knie kniežete
ho.
žeti líbilo, prava moc má; rty zajisté svými zpravuje král
26*
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que actus aggrediuntur, bella feliciter peragendo, regnum no
strum pace commendabili decorantes, et statum nostrae rei
publicae sustentamus bene ad ipsius gloriam atque laudem,
nihil de nostro ingenio praesumentes, sed omnem nostram
spem ad solam providentiam referimus Trinitatis, unde to
tius mundi elementa processerunt, omnesque leges et consti
tutiones per ora principum divinitus proferuntur. Unde his sa
lutaribus admoniti praeceptis, videlicet, ,,juste judicate filii ho
minum", et ,,nunc reges intelligite, erudimini, qui judicatis ter
ram," et tam divinis, quam humanis constitutionibusinformati,
secure statuimus, omnes principales personas in primo litis'
exordio subire calumpniae juramentum in hunc modum: Ut
primo juret actor, quod non calumpniandi animo litem movet,
sed quia credit, bonam causam habere. Deinde jurabit reus,
quod credit se bona justitia uti, nulla se causa calumpniae
defensurum. Item jurabit uterque, quotiens per judicem fuerit
requisitus, respondere, quod verum esse credit, nec scienter
falsa probatione utetur, nec petet dilationem causa subter
fugiendi judicium, ne lis retardetur, nec dedit, nec promisit,
nec dabit, nec promittit aliquid pro hac causa per se vel
aliam quamcunque personam interpositam, ut pro eo feratur
sententia, nisi his, scilicet advocatis, aliisque personis, quibus
.licite jura dare permittunt. 5. 3. Et hoc juramentum ca
lumpniae non potest remitti a partibus, cum pro-communi utili
tate principaliter sit inventum, non tantum pro commodo pri
vatorum. g. 4. Poena vero actoris est nolentis hoc parare jura
mentum, ut ab'in'stituta cadat actione, reus autem pro con
fesso modo simili habeatur. g. 5. Volumus etiam, ut reve
rendum nostrae redemptionis, scilicet vivificae crucis signum,
super quo erit jurandum, praesens omni hora reverenter in
judicio collocetur, quatenus universi non immemores salutis
propriae verum subvertere judicium cogitantes, ejus tam
terribili praesentia terreantur, sane animadvertendo, quam
grave sit corpori et animae, aeternam offendere Majestatem.
g. 6. Nec hoc praestantibus juramentum ratione ejus poena
aliqua imminebit, neque ab eis ratione hujus juramenti pecu
nia aliqua exigatur; nam libere sine aliqua arrha hoc exigi
volumus 'uramentum, ut eo facilius veritas injudiciis clucescat.
g. 7 Et ljicitum sit parari hoc juramentum omni tempore, quo
judici licct judicio praesidere, quia non est iniquitatis prae
sidium, sed scrutinium veritatis.

_
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a srdce kra'tloVUv ruce Boží jest,

KN.IV.
a kdežt

bude

ehtieti,

na—

klonit je, v jehožto jménu ke všem činuom našim i všem
skutkuom přistúpáme, hoje šťastně vedúee, královstvie naše
pOkOjem ehvalným ozdohnjíee a stav našie věci obecní zdržu
jeme dobře k jeho slávě i chvale, nic do našeho vtipu ne
doufajíce, ale všecku naši naději vznašieme k samé obmysl—
nosti Trojice svaté, odkndž všeho světa žívlové pošli jsú a
všecka práva a ustanovenie skrze ústa kniežat Božsky, totiž xm „úl“
Od BOha bývají

vynášena.

Protož

těmito Spasitedlnými

na- řuogmiípgv

pomenuti jsúce přikazaními, totižto „spravedlivě audite, sy- "m'a"
novélidští,“ a „nynie králové rozumějtc, naučte se, kteříž sú
díte zemi,“ a tak Božskými jakožto lidskými ustanoveními
naučení jsúce, bezpečně ustanovujeme, aby všecky prvotní

osoby, t. súpeřové, na počátku saudu, když se

stane prvnie

pře početie neb sepřenie, aby křivé žaloby učinili přísahu
tiemto obytčejem: Aby najprvé přísahl žalobník, že ne úmy
slem bezpravie anebo křívého obžalovánie súdie se, ale že() „
_
Věří, by měl při spravedlivú. Potom příseže obviněný, že věří, „32333
by dobře
spravedlnosti
se příčinú
bezpravieO
_, _ _
'
v
v požíval, -nižádnú
.
,
,
,
pnsazeoc
nebraně. Potom prísezeta oba, kolikrat od sudee budeta ota- supefuov,
zána, že chtie praviti pravdu a že nechtie vědomě křivého
svědeestvie požívati, ani žádati prodlenie, aby meškan byl
saud, aby tudy mohl zniknúti; aže nedal jest, ani slíbil, aniž
dá, ani slíbí co za tu při skrze sám se anebo skrze jinú kterú
koli osobu příležíeí, aby kjeho straně vynesen byl ortel, kromě
těmto, t. řečníkóm, písařóm a jiným osobám, jimžto slušně
prava dáti dopúštějí. g. 3. A tato přísaha křivého narčenie
nemóž býti odpuštěna od stran, poněvadž pro obecní užitek
prvotně byla by nalezena, a netoliko pro pohodlé zvláštnie. Neh "„
š. 4. Pokuta

pak žalobníka

jest

nechtějíeího

té přísahy Učí—Inobcgcpříši

niti, aby od začaté odpadl žaloby, pakliby obžalovaný nechtěl Fax:-bt
tak přisieci, aby jmien byl za přesvědčeného.

©. 5. Chceme

nakříži.

také, aby poctivé našeho vykúpenie, totiž obživitedlného kříže
znamenie, na němž má, býti přisáháno, přítomně v tu hodinu
poctivě v saudu bylo položeno, aby všickni nepamětliví spa—
senie svého pravý saud mysléee podvratíti, jeho tak hroznú
přítomností byli přestrašeni, zdravě úmyslem šetříce a pře
mietajíce, kterak těžké jest tělu i duši věčnú rozhněvati Ve- 0 okutčř
lebnost. 6. Aniž pro tu přísahu súpeři mají kterú pokutu sghajíoícli.
trpěti, aniž od nich jelikožto pro tu přísahu peniezi kteří

mají žádání býti; neb chceme, aby svobodně ta přísaha byla
činěna bez všelijakého úplatku, aby tiem snaze pravda v sau—Ka má ř
diech se prosvietila. %. 7. A slušiet tu přísahu stranám každý saní;býtilii.
čas činiti, když koli slušie súdei na saudě seděti, nebt nenie Pllštěm

útočiště nepravosti, ale uptánie pravdy.
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Cap. X.
De confeSsz's.

Quoniam reus in judicio requisitus actoris petitiones quan
doque negat esse veras, quandoque etiam confitetur, conse
quenter ergo de confessis in judicio videamus.
Š. 1. Et manifestum est, confessum in jure pro convicto
haberi, juxta regulam evangelicam: „Ex ore tuo te judico,
serve nequam"; unde sine alia qualibet cognitione sententia
liter condempnetur. g. 2. Multa tamen requiruntur ad haec,
ut confessio propria cuiquam in tantum praejudicet, ut pro
convicto finaliter habeatur, quod deinceps in cognoscendo nullae
partes judicis sint in eum, nisi ut sententialiter condempne
tur. Primo requiritur, quod confessus in jure legitimae sit
aetatis,—ita utin judicio stare possit; nam in his confessionibus
constitutis infra aetatem legitimam subvenitur, nam ipsorum
aetas ignorat, quid videat in hac parte. Secundo, quod conii
teatur voluntate spontanea, non coactus, quia quae vi metuve
causa fiunt, rata utique non habemus. Tertio,- quod. sciens,
non per errorem facti conüteatur; illa confessio *sibi non prae
judicat, dummodo ante sententiam probaverit se errasse; quia
nihil tam contrarium est veritati, quam error, qui imperitiam
detegerit, et qui errat, minime confitetur. Quarto, quod conii
teatur contra se, quoniam contra se bene creditur confitenti;
sed pro se confessio nulla valet, eo quod nullus in prOpria
causa poterit esse testis. Quinto, ut confiteatur in judicio,
quoniam confessio extra judicium non est tantae virtutis, quod
confessus sine juris cognitione aliqua condempnetur. Sexto,
ut coram suo judice confiteatur, nam sicut sententia anon suo
judice lata non tenet, ita necconfessio praejudicabit. Septimo,
quod confiteatur adversario suo praesente vel ejus pr'öcuratore,
alioquin confessus non habetur pro convicto. Octavo, nisi
confiteatur de re certa vel quantitate certa, non valebit con
fessio, nam de ordine regulari super re vel quantitate incerta
non est ferenda sententia. Nono, ut confiteatur de ea re, de
qua quaestio vcrtitur inter partes, alioquin inutilis erit confes
sio, nam de ea re, de quajudcx cognovit, pronuntiare tenetur.
&. 3. Multos autem alios casus obmittimus, quia nullum locum
sibi jure vendicant montanorum, eo quod advocati montium
bona simplicitate quandam cautelam evidenter apponunt, tam
casus jam positos, quam multos alios tractantes de hac ma
teria enodarc, quam advocati juris canonici et civilis contemp
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Kap. X.
O vyzna'nz'c v sauclu, které m'aže a které nic.

Že viněný, v saudu tázánjsa, žalobníkovu otázání druhdy
odpicrá toho, což by naň žaluobcelíčil, a druhdy se vyznává:
protož tuto
potomnč o vyznánie V saudu vizme.
%. 1. A známot jest, že ktož se vyznává v saudě, že to
má súdce za dovedcnéjmieti, podle řeholy čtenie svatého, jenž
die: „Z úst tvých saudím tč, sluho ncrovný“; protož beze
všeho jiného poznánie mát býti odsůzen. g. 2. Mnohét pak
věci k tomu příslušejí, aby vlastnie vyznánie komukoli tak
škodilo, aby za přemoženého konečně jmien byl a za pře
svědčeného, tak aby potom v rozeznávánie stran súdcí nebylo
naň jiného, než aby ortelně byl odsůzen. Najprvét přislušie,
aby ten, ktož se v saudu seznává, dospělého byl věku,
aby na saudě mohl státi; nebo V takových seznáváních těm,
ktož nemají došlých let, bývát spomáháno, nebo jich věk ne
vie, co by viděl s té strany. Druhé, aby se vyznával dobro
volně, bez přinucenie, nebo kteréž věci násilím neb sstrachem
se dějí, za duovodné a pevné jich nemáme. Třetic, aby to
učinil věda a nejsa zklamán bludem té věci; neb jestližeby
bludem jsa zklamán, k čemu se přiznal, to přiznánie neško
dilo by jemu, když by jediné před odsudkem neb ortelem
dovedl, žeby blůdil; nebo nic tak protivného nenie pravdě,
jakožto blud, kterýžto nedospělost odkrývá; a ktožt blúdí, Kto SVědČl
poh
nict nevyznává t. tent se nepřiznává. Ctvrté, aby vyznával svému
dlí aneb \;
proti sobě; neb proti sobě vyznávajícímu dobře věří se; ale znává se
zase vyznánie k svému pohodlí nemát viery; neb ižádný vsvé '
O vyzná:
vlastní při nemuož býti svědkem. Páté, aby se přiznal v saudě; krom
sauc'
nebo vyznánie kromě saudu nenie takové moci, aby tennktož
se přizná, bez dalšieho poznánie práva byl odsúzen. Sesté,
aby se před svým saudcí vyznal, neb jakožto úsudek, od ci
zieho súdce jsa vynešen, nestojí a nedrží, též ivyznánie před
ním neškodí. Sedmé, aby se přiznal v saudě v přítomnosti
súpeře svého neb poručníka jeho, jinak ten, ktož se vyzná,
nemá jmien býti za přesvědčeného a za přemoženého. Osmé,
aby se přiznal o věci jisté nebo určené, a o jisté velikosti
i určeném čísle, jinak nebude platné vyznánie; neb podle řádu
súdného o věci nejisté aneb neurčené velikosti nemá býti vy
nesen ortel. Deváté, aby vyznal o té věci, o níž jest pře mezi
ním a mezi sůpeřem jeho, jinak bylo by neužitečné seznánie;
nebot o té věci toliko súdce má úsudek vydati, okteréž saudí. Rozličné pl
Opuší
V'“
tuto jsú opuštěny, neb v právě činy nv.
%. 3. Mnohé pak jiné priciny
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nunt tamquam excellentes propter verecundiam attestari. Et
est protestatio talis: In prima enim litis congressione prote
statur advocatus jus sui clientuli salvum fore habendo justam
rationem juris sui, quod vulgariter holung dicitur, quoties-
cunque sibi fuerit Opportunum; et quotienscumque in instauratione
juris sui, vel in revocatione erroris deviaverit in una dictione,
cadit a jure suo solummodo in hac parte; unde duabus vicibus
post primam in quolibet articulo erroris vel alterius similis
casus, ubi admittitur hoc beneficium juris, locum habet dicta
juris restauratio.

%. 4. Protestatur etiam advocatus, si in causa fiat per
ipsum negligentia, vel error, quod principalis persona possit
suam causam restaurare per alium advocatum, vel pe' ipsum,
prout principali personae melius visum fuerit expedire. g. 5. Et
hunc articulum protestationis advocatisimiliterinterserere con
sueverunt, ut ipsos incidentes in aliquas poenas principales
personae indempnes conservent;let has legales ac rationabiles
consuetudines firmiter approbamus-'; praemissa vero omnia
approbantur sententiis juratorum. Et multae aliae possunt
fieri protestationes, quas ad praesens causa brevitatis ob
mittimus, ne audientibus ex eo taedium aliquod generetur.
6. Sed sciendum est, quod istis confessionibus in jure
factis stabitur, nisi principalis persona probaverit se errasse;
tunc enim confessionem revocare potest, probato errore usque
ad- diiïinitivam sententiam; sed nullo modo postea revocatur,
quia error facti nondum finito negotio nemini nocet; causa
vero decisa velamento tali ullatenus restauretur. 7. Debet
etiam principalis persona errorem sui advocati revocare in
continenti, ne ipsi appareat consentire.
'

Cap. XI.
De probationibus.

Quia saepe contingit., quod ea, quae in judicio proponun
tur, probanda sunt, utputa adversario negante, nam ex affir
matione et negatione res efficitur dubia: unde in hac parte
necessarium de probationibus est videre.

_
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horničicm miesta nemaji, proto že řečníci horničí dobrú sprost
ností pře vcdú a některaků ohradú, zřejmě se ukazuje, tak
příhody již položené, jakožto mnohé jiné, rczprávějíce o té
věci vylíčiti, kterúžto řečníci nebo poručníci práva ducho
vnieho i cicsařského neb městského potupují, jakožto pový
šenější, pro hanbu osvědčovati; než tito práva svých stran
opatrností ohrazují. A to osvědčenie neb ta ohrada jestit ta
ková: V prvniem zajisté počátku neb sjití pře osvědčuje řeč
ník právo své strany, že celé jest, maje spravedlivý duovod
práva svého, jenž němecsky holung slove, kolikrátkoli bylo

by jemu potřebie; a kolikrátkoli kto v napravování práva
svého neb v odvolání poblůzenie pochybil by v jednom slovu,
aby odpadl od svého práva v té mieře; protož po dvakrát
po prvniem v každém artikuli poblůzenie neb jiného podob
ného klesenie, kdežto býva dopuštěno to dobrodiní práva,
miesto má řečené práva napravenie. 4. Osvěděujet také
řečník, ačby v při stalo se skrze něho které obmeškánie neb
poblůzenie, aby prvotnie osoba mohla svů při napraviti skrze
jiného řečníka, nebo skrze něho samého, jakož prvotnie osobě

Usvčulčovri
nic

řečni—

kuuv.

vidělo by se lépe příslušeti. %.5. A tento artikul řečníci svému
osvěděovánie obvykli jsú přiměšovati, že kdyžby oni propadli
které pokuty v saudě, aby osoby prvotnie bez škody je za

chovali; a ty správné a rozumné obytčeje pevně tvrdíme a
jich pochvalujeme; svrchnie pak všecka osvědčovánie a ohra
zovánie tvrdie se nálezy přísežných. Mohút také býti mnohá
jiná osvědčovánie, ježto nynie opúštíme pro ukracenie řeči, Vyznánie
abychom posluchačuom tesknosti nečinili. g. G. Ale tuto slušie smulu.
věděti, že dřieve praveným vyznáním, v saudu učiněným, vě
řeno má býti, leč prvotnie osoba, t. ten přiznavač, dovede, že
jest v tom poblaudil; a když toho dovede, tehda bude moci Odvolánie
své přiznánie odolati; a tot má učiniti dřieve ortele neb ná pobhízcnie
lezu konečného, neb potom nikoli k odvolani nebude dopuštěn; řečníka.
neb poblůzenie účinku ižadnému neškodí, dokudž pře nebude
skonána; ale když se pře úsudkem skoná, přikrytím takovým
nemuož býti Opravena. 5. 7. Mat také prvotnie osoba poblú
zenie svého řečníka odvolati v náhle, aby nezdála se jemu
přivolovati.

Kap. XI.
O duovodz'ech a o kříve'm svědka.

Že často přiházie se, že ty věci. kteréž se v saudu při
poviedají, že mají býti dovedeny, jakožto když súpeř neb
protivník jeho odpierá. neb zapierá , neb z jištěnie a zapiera—

man.
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ä. 1. Est autem probatio rei dubiae legitime facta decla
ratio; res enim judici probanda est, licet ad hoc adversarii
praesentia exigatur.

g. 2. Fit enim probatio multis modis, scilicet testibus,
instrumentis, jurejurando, privilegiis, et praesumptione violenta;
actor enim quod asseruerat, probare tenetur ordine regulari,
eo quod negantis factum per rerum naturam nulla est pro
batio. Unde negativa directe nunquam potest probari, sed cum
habet in se affirmativam inclusam; ut si petat Martinus a
Petro decem libras grossorum, quas sibi Pragae in festo Beati
iVenceslai mutuavit, Petrus vero negando illud debitum, pro
bet se per totum illud festum Brunna stetisse; vel si Petrus
negando illud debitum, quod petit Martinus, probat se legi
time persolvisse; hoc modo indirecte probatur irregulariter
negativa, cujus secundum naturam nulla est probatio, sed ei
incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat.
5. 3. Sed cum magis veritas oculata fide, quam per aures
animis hominum iniigatur, ideo necessarium duximus post
tractatum hujus materiae exemplis etiam demonstrare, quatenus
possint non solum auribus, sed etiam inspectione oculorum igno
rantes modum istarum probationum sic verissimum retinere.
Š. 4. Nec aliquis ad probandum admittatur, qui pro
bato nullum offerret adminiculum suae causae; nihil enim va
let expectare, ubi non proficit expectatum, et peccatum est
fieri per plura, quod iieri poterit per pauciora.
g. :").Debent insuper probationes juxta descriptionem di
vorum Imperatorum esse ab omni dubio expiatae, fulgentique
lumine similes elucere. Quis enim hoc approbat sanae mentis,
ut unus testis appretiatus pretio aut victus precibus alterum
vincat? nam nihil carius emitur, quam quod precibusimpetra
tur. Undccunque tamen ille testis veniat, aut etiam'quantum
cunque notus et idoneus: in contractibus, quibus non affuit,
nec viderit, nec audierit contrahere litigantes, nec etiam red
dita ratione aliqua sui dicti debeat perhibere testimonium ve
ritati, quae in hac parte ipsi penitus est aliena. Nam testes
interrogandi sunt inter cetera, an viderint, an audiverint, per
qnae vcrba contraxerint litigantes, prout Sancti Evangelistac
suum testimonium afl'irmando dixerunt: "Quod vidimus, sci
mus, et quod scimus, testamur, et testimonium nostrum verum
est.« Ergo a contrario sensu. quod est in jure validissimum
argumentum, causam ignorantis falsum est testimonium et
lege divina prohibitum, per manum infallibilis vivorum et
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nie věc učiněna býva mylná.: protož v této straně slušiet nám
věděti o duovodiech.
Obžalovan;
&. 1. A jcstit duovod mylné a pochybné věci pravě uči mii
býti p
něné dolíčenie t. zpravenie; neb líěenie mat být dovedeno duovodicch
súdci, jakžkoli při duovodech má. býti přítomnost sůpeře,
obytčej
to jest protivníka. ;. 2. Dčjet se pak duovod mnohými obyt Oduovodu.
čeji, t. svědky, zápisy, přísahu a domněním nadčitým t. smě
lostí násilnú; žalobník zajisté, což jistí, dlužen jest dovoditi
na sůpeře svého řádem pravým, protože přenie účinku skrze
věcí přirozenie nečiní ižadného duovodu, ale líčenie. Protož
řeč přena nemuož nikdy upřímě dovedena býti, leě mav sobě
jistěnie zavřené, jako kdyby Martin žádal od Petra deset
liber grošuov, kterýchž jemu den s. Vácslava vPraze puojčil,
a Petr zapieraje toho dluhu i dovedl by, že ten celý den byl
jest v Brně; anebo ačby Petr zapieraje toho dluhu dovedl,
že jest jemu prvé zaplatil; tehda tiem obytčejem neupřímě
dovodí se právem řeč přena, jejížto podle přirozenie upřímě Žalobce m
dovodí!
ižádný není duovod. A tak jest právy uloženo, že ten, pře
ale ne obž;
ktož praví neb při líčí, má. dovoditi,.ale ne ten, ktož zapiera. lovaný.
Stálcjši jes
9. 3. Ale poněvadž pravda víece oěitů věru nežli skrze uši svědomí.
kt
rěž svědčí
ůmysluom lidským bývá. vtělena, jakož die Seneka, že lidé věc
vident
víece očima nežli ušima věřie: protož za potřebné jsme ulo nažlislyšen'
žili, po vypravení těchto věcí příklady také okázati, aby mohli
netoliko ušima, ale také patřením oěí ti, kteříž by neviděli,
Duovod pl
obytčeje těchto duovoduov tak najpravějie pamatovati. ©. 4. nemá.
dhít
Aniž kto buď d0puštěn k dovození toho, z něhožto doveda, prodléván
ižádné pomoci nepřinesl by své při; nic zajisté nehodí se če býti.
kati, kdežto neprospievá čekaná věc; a hřiech jest býti skrze
m
mnohé věci, což býti muož skrze menšie. %. 5. Majít nad Duovod
buďpochybl
jíci.
to duovodové podle vypsanie zbožných ciesařuov býti od všeho
pochybovánie očištěni a stkvúcím světlem stkvíti se ku podo
svédku m
benstvie. Ktož by zajisté zdravé mysli to chválil a tvrdil, O jemniku.
aby jeden svědek, mzdú najatý aneb prosbami přemoženýjsa,
měl druha přesvědčiti? neb nic dráže nebývá kůpeno, nežli
což se prosbami obdržuje. A pak odkudžkoli ten svědek při
šel by, aneb také jakžkoli známý byl by a hodný: v smlú
vách, při kterýchž by nebyl, ani viděl, ani by slyšel smlú—
vati svářící, ani také vydada které příčiny rěenie svého, aby
měl vydati svědecstvie pravdě, kteráž jemuvté straně ovšem
Vytaizovaini
jest neznámá. Nebo svědkové mají býti tazani mezi jinými svédkuov,
(
věcmi, viděli-li jsů nebo slyšeli, kterými slovy smlúvali jsů jsu videli
se svářící, jakožto svatí evangelistové Jan a Matúš své svě Slyšeli.
decstvie jistiece řekli jsů: „Což jsme viděli, to vieme, a což
vieme, svědčíme, a' svědectvie naše pravé jest.“ Protož zase,
podle smysla odporného, jenž v právě jest duovod najstateč—
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mortuorum judicis, inter cetera sic conscripta: ,,Ne falsum
contra proximum tuum dices testimonium." Falsidicus enim
testis tribus personis est obnoxius: Primo DEO,-cujus prae—
s'entiam contempnit, qui in omnium praesens est judicio;
deinde judici, quem mentiendo fallit; postremo innocenti, quem
falso laedit testimonio; cum uterque reus est, et qui veritatem
occultat, et qui mendatium dicit, quia ille prodesse non vult,
et iste nocere desiderat.
g. 6. Unde dignum est, ut qui in tot manifeste victus
fuerit deliquisse, taliter puniatur, quod saltem timore ejus ter
ritus non facile quis in gravamen alterius proferat falsum
testimonium.
&. 7. Et haec poena similiter immineat testem scienter
falsidicum producenti, ut quos par facinus coinquinat, et aequa
eosdem poena similisque comitetur.
5. 8. Jure vero montanorum confessio facta coram solo
jurato in quacunque ardua causa, sufficientis testimonii plenis
simum habet robur; quam potestatem taliter moderando sta
tuimus, utjurati quoad publicum officium suum, ad quod sunt
instituti, tam in maniloquio, quam in judicio accusandi plenam
habeant potestatem.
&. 9. Sed quando sicut privatae personae ad dicendum
testimonium producentur, aut literis testimonialibus inscribun
túr, unus solus juratus plenam non facit probationem, juxta
regulam evangelicam organo Dominicae vocis emissam: „ut in
ore duorum vel trium stet omne verbum," et secundum le
gitimas sanctiones unius testis testimonium non est sufficiens,
etiamsi praesidiali praefulgeat dignitate.
5. [O. Item nec testimonium valet, si testes singuli sunt
in suis testimoniis singulares, aut si deposuerint non jurati,
cujuscunque status vcl dignitatis existant; quia jurare debent
testes pro utraque parte, quam sciunt veritatem, prout melius
poterunt recordari.
'- '
g. 11. Nolumus etiam de cetero, per partes principales
vel per advocatos eorum aut per aliam quamcunque personam
testes aliqualiter subordinari, reprobantes illam detestabilem
consuetudinem, imo potius corruptelam: videlicet quando
testes producebantur in judicio, statim petebant sibi a judice
colloquium indulgeri, ad quod juratos et alios homines, prout
ipsis placuit, invitarunt, ipsos per advocatos partis producen
tes, quo melius pro ipsa parte deponerent consulentes, qui
tunc cum ipso advocato testes subordinando modum proferendi
testimonium in non modicum gravitatis praejudicium invene
runt; et cum testes venissent coram judico jam testimonium
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nější a nejmocnější, pře nevčdúcieho falešné jest svědectvie
a zákonem Božím zapovědčné, skrze ruku neoklamanélio ži
vých i mrtvých sůdce, mezi jinými věcmi takto sepsaným: lůúešný sv
„Nepovieš proti bližniemu tvému falešného svědecstvie.“ Fa—dek _škodi
jest
lešný za_'isté svědek třem osobám jest povinen t. škodlivý,
najprvé holm, jeliožto přítomnosti potupuje, kterýž v každém
přítomen jest saudu; druhé saudci, jehožto svú lstí zklamává
neb lží; třetie a poslednie nevinnému, jemužto škodí křivým
Vinu falešn
svědeestvím; avšak oba jsta vinná, i ten, ktož pravdy tají, ho
svědka t
ho. ktož
i ten, ktož lež praví; nebo onen nechce prospěti, a tento pravdy
ta,
žádá uškoditi. 9. 6. Protož hodnét jest, aby ktož tak v mnohu
bude přesvědčen hřešiti, aby tak tresktán byl, aby aspoň té
kázni bázní ustrašen jsa, nesnadně kto na obtieženie jiného Pokuta tale
falešné vydal svčdecstvie. 7. A táž pokuta má býti tomu, ného svedli:
ktož vědomě křivého svědka provede, aby, kteréžto rovný vuodce.
hřiech srovnává a skvrní, aby týchž rovná pokuta trápenie
Vyznánie
následovala. %. 8. Než podle práva hornieho neb horničnieho před
přise
st.
vyznánie učiněné před jedniem přísežným v kteréžkoli vysoké ným jest
lé.
při a kterakkoli veliké, má pinů. moc dostatečného svědecstvie;
kterúžto moc takto uskrovňujíce ustanovujeme, aby přísežní
jelikožto k obecnému úřadu svému, k němužto jsú ustano
vení, tak v ranném potazu, jakožto vsaudě, žalovánie isvěd
Svědecstvi
čenie plná moc jměli. g. 9. Ale když jakožto zvláštnie osoby přísežnýeh
ku pravenie svědecstvie provozeni budú nebo listem svědeč vlastni při
ným vepsáni budú, jeden sám přísežný nečiní plného duo
vodu, podle řeholy svatého čtenie, ústy pána našeho Ježíše
Krista slavně vypověděné, „aby v ústech dvů neb tří stálo
Svědek jede
každé slovo“; a podle spravedlných ustanovenie svědectvie nenie
dost
tečný !( du
jednoho svědka není dostatečné, také by pak súdcovým stkvěl vodu,
by p:
se duostojenstviem. 10. Aniž také dostatečné jest svědectvie byl i konši
ltozdielné
a hodně, jestliže každý člověk jest zvláštnívsvém svědeestvie, svědecstvi.
aneb svědčili—lijsú nepřisáhavše, kteréhož koli byli by stavu neníe„tečndost;
.
nebo duostojenstvie; neb jsu dlužní svědkové přisáhati, aby Přísahasvč:
kuov.
obů stranú pravdu pověděli, jakož najlépe budú moci pama
11
tovati. %. 11. Nechceme také potom, by skrze strany prvotnie Svědkové
mají učen
nebo skrze řečníky jich, nebo skrze jinů kterúkoli osobu, býti,!cternkl
svědčili.
svědkové kterakkoli aby byli ozdobováni, totižto naučením
svědeestvie srovnání, hyzdíee i zamietajíce ten nehodný obyt
čej, nébrž viece porušení, t. když svědkové provozování biechu
v saudě, ihned prosili sobě od súdce potazu popřietí, aktomu
přísežných i jiných lidí, jakž se jim líbilo, pozvali jsu, jim
skrze řečníka. té strany žalobné radice, kterakby lépe té straně
svědčili, a ti s tiem řečníkem svědky ozdobíce neb srovna
jíce, nalezli jsů obytčej vydánie svědeestvie na nemalé bez—
pravie a škodu strany obžalované; a když jsů se vrátili
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professuri, eis non licuit saltem pedem de loco movere, alio
quin repellebantur a testimonio tamquam indigni. Insuper in
dicendo testimonio ac juramentum parando testibus etiam
poena pecuniaria imminebat, ita quod propter poenas sic
diversimode imminentes multi veri testes se ad ferendum ve
ritatis testimonium subtraxerunt.
g. 12. Quibus omnibus tamquam abusivis radicitus ex
stirpatis hanc circa testes deinceps regulam praecipimus obser
vari, ut subordinatio nulla fiat; et si pars producens testes,
vel ejus advocatus secrete cum ipsis, postquam ad judicium
venerunt, fabuletur, statim ut suspecti erunt a testimonio re
movendi.
5. 13. Omnes testes antequam dicant testimonium, jurare
debent sine omni poena vel vara, et rem gestam sine prae
meditato sermone judici simpliciter enarrare, eo quod veritas
est amica simplicitatis, nec veritas etiam adminicula verbo
rum desiderat.
g. 14. Sed quando testes praemeditate eundem dicunt
sermonem subordinati ad invicem, falsum praesumunt testi
monium perhibere, et ideo merito sunt removendi.
5. 15. In omnibus vero praedictis judices et jurati sicut
suarum salutem diligunt animarum et favorem nostrae gratiae
observare, ea testimonia, quae veritati invenerint aptiora, cum
omni diligentia exequantur.
š. 16. Sed tamen cum circa majora cautius sit agendum,
nobis visum est, ut in causis majoribus testes secrete depo
nant coram judice, notario judicii et uno jurato per partes
communiter ad haec electo; sed si in unum concordare ne
quiverint, tunc quaevis pars unum "eligat, qui una cum judice
testes examinent in secreto, ita quod nihil obmittant de con

tingentibus,
ad veritatem
š. 17. Iquae
ec dicta
tcstium pertinent
publicentur,declarandam.
nisi partes primo
ulteriori renuntiaverint productioni ;, si autem renuntiare nolue
rint in instanti, ex tunc infra quatuordecim dies proxime
subsequentes omnia munimenta et documenta ad suam causam
pertinentia exhibeant in judicio; alioquin ipso transacto tem
pore omnibus productionibus regulariter sit conclusum, et dicta
testimonia aliis probationibus coram judice ac juratis in prae
sentia partium publicentur.
5. 18. Et quaeratur a partibus, si velit aliqua objicere
contra dicta testium ct personas; tunc advocati partium coram
judice et juratis doceant dejure suo animo vigilanti, prout desi
derant in causa pro suis clientulis triumphare, et quarum
allegationibus et dictis testium aliisque argumentis, quibus
veritas evidentius declaratur, judices etjurati motum sui animi

svědkové před súdcí, již svědecstvie vyznatí majíce, ncslušalojim
i nohu s miesta pohnúti, jinak odhánicni bývali od svědecstvíeja;
kožto

nehodní.

Také když jsú

svědcctvic

vydávali

neb pří- pgsulg'ykgčí'á

sáhali, tehdy určené pokuty peněžité byly jsújim uloženy, tak že
pro ty pokuty tak rozličné nastávajícic mnozí praví svědkové k vy
dánic svědecstvie pravdě odtrhovali se, ak vydánie svědecstvie
státi nechtěli. 5. 12. Kteréžto všecky věci jakožto ohyzdné anc
hodné kořenně vyplevše, tuto řeliolu ncb zprávu při svědciech

kuov

přikazujeme zachovávati, aby mezi svědky srovnánic žádné se ne- Strananesie-'

dálo; ajestližeby strana, kterážt provodí svědky, neb její řečník pïüssïä'f)
tajně s nimi, kdyžjiž k soudu přijdu, šeptal by, ihned jakožto zlé
domnění mají od svědecstvie

otehnáni

býti.

g. 13.

Všickniblilťtidšgggm

také svědkové prvé než pravili by svědecstvie, dlužní jSú_tajnénpo
přisáhati beze všíe pokuty nebo úplatku, a věc stalú bez 13223; ŠŠŠ

přemýšlováníe řeči súdcí sprostně vypraviti, protože“ pravda 'Ozmysluo“
jest přítelkyně Sprostnosti, aniž pravda pomoci slov žádá. %.14.
Ale když svědkové přemýšlenů túž řeč pravie, tehdať domněni
jsú falešné svědecstvie vydávati, vespolek jsúce ozdobně srov
nání, a protožt mají býti hodně zahnáni. 15. Ve všech 335333323;
pak dřieve řečených věcech sůdce a přísežní, jakož svých domie.
duší milují spaseníe a přiezeň našie milosti zachovávati žádají,
ta svědecstvie, kteráž by pravdě nalezli příhodnějšie, se vší
pilností k konci přivoďte. %. 16. Ale však, poněvadž při vět- Egeakým
ších věcech opatrněji má činěno býti, vidělo se jest nám, aby "352332333"

v větších věcech neb přech svědkové tajně svědčilí před súdcí
a písařem saudným a jedniem přísežným, skrze strany ze
Spolka k tomu zvoleným; pakliby se strany o jednoho při
sežného svoliti nemohli, tehda každá strana jednoho vyvol,
kteřížto spolu s súdcí maji tajně svědky přeslyšeti tak pilně,
aby ničehuož neopustili z příhod, což k vylíčení pravdy pří_
slušie. %. 17. Aniž pravenie svědkuov stranám mají býti zje- „5533353
vena, lečby strany dřícve odřekli se, že v té přínechtie viece Éle-itzie
svědkuov vésti; pakliby se odřeknůtinechtělivta
doby, tehda nýmioaškíiií
ve čtrnácti dnech najprvé následujících všecky ohrady a na- vseïfyäiï'fre'
učenie k jich při příslušné, listy a zápisy okažte v saudu; jí
nak, kdyžby ten čas pominul, všichni duovodové zavření buďte
a stavení; a tu svědecstvie svědkuov s jinými duovody před
súdcí a přísežnými v přítomnosti obů stran buďtež zjeveny.
š. 18. A tázáno má býti od stran, chce-li který odpor vésti která
strana proti osobám těch svědkuovisvědecstvie;
a v ta doby
řečníci stran obů, před súdcí a přísežnými, mají dáti nauče-

nie bedlivým rozumem o právu svém, jakož žádají svým stranám vítězstvíe obdržeti; a kteréž strany svědecstvím i jinými
duovody pravda světlejic bude dolíčena zřetedlnějie, sůdce a
přísežní hnutíe svého ůmysla naučie, k té straně ortelujíce,

bsvrědccstvie
zš'ěveštšťšema
"telem
0 cap-om,,
ŠĚŽGIŠŠMJÍÍ
Prošilwsvčd'
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informabunt, pro ea parte sententiando, quae juris beneficio
fungitur ampliori. _
š. 19. Quicumque autem ex litigantibus hunc processum
respuerit, secundum veterem processui-us, et si ií'dictis testium
vel interrogationibus, aut in examinationibus fuerit circum
ventus, sibi imputet, eo quod pro novo beneficio vetus elegit
gravamen.
g. 20. Et _sic petiturus aliquam rem debet secum afferre
probationes et juxta regulam evangelicam convincere debitorem.

Gap. XII.

De testibus.
Magnae utilitatis nunc ratio nos invitat, ea, quae circa
testes fuerint opportuna, vigilanti studio declarare, ne deinceps
falsorum testium ratione vel etiam legitimorum subtractione
sicut retroactis temporibusfpossit veritas obumbrari; unde ad
plenam tractatus istius cognitionem primo ac principaliter
sciendum est, quod omnes homines ad dicendum testimonium
admittuntur, nisi qui jure et legibus prohibentur. Et certe pro
hibentur: servus, mulier, impuberes, furiosus, infamis, pauper,
suspectus et infidelis.
5. 1. Servus ideo prohibetur, quia servilis conditio est
eo, ut pr0prius (sic); et hic servus dicitur a servando, nam olim
Imperatores magna pietate moti captos in bello, qui tunc ge
neraliter occidebantur, venumdari praeceperunt, et sic vivi
servabantur redacti in perpetuam servitutem, quia ab initio
jure naturali omnes homines liberi nascebantur; sed mc
lius erat cos vivere in servitute, quam mori in libertate.

5. 2. Et est libertas naturalis facultas ejus, quod unicuique
facere libet, nisi quod vi aut jure prohibetur, quia omnia sunt
licita, nisi quae jurc inveniuntur prohibita.
g. 3. Sed servitus est constitutiojuris gentium, qua quis contra
naturam domino alieno subjiciturfct haec vera origo servitutis.
g. 4. Et sub co, quando dicit, quod Imperatores captivos ve
numdari praeceperunt, uterque sexus comprehenditur, et omnes
pueri ab illis feminis procreati servi et scrvae, nisi tunc manu
mittantur, perpetuo remanebunt. Et sciendum est, quod in
istis servitutibus semper partus sequitur ventrem. -Est in
super alia species servitutis, scilicet, cum homo minor (sic) viginti
annis ad pretium participandum se venumdari passus est.
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kterážto práva dobrodiní požívá širšieho. g. 19. Ktož koli pak
z súpeřův tiemto zjednáním a řádem saudným pohrzcl by,
chtě dávní řád zachovati, bude-li v svěděení svědkuov neb
v zkušovánie jich zklamán, sám sobě porokuj, protože za
nové dobrodinie zvolil sobě vetché obticženic. %.20.Atak, ktož
má žalovati z některé věci, mát s sebau přivésti duovody
&.podle pravidla ětenie svatého přemoci dlužníka neb sů
pcře svého.

Pokuta.

Kap. X".
O svědciech a povahách jich

na připuzenie jich

70 svědecstvz'e.

Velikého užitku rozum nynie nás zuove, abychom ty věci,
kteréž při svědciech jsú potřebné, bedlivú pilností vypravili,
aby potom pro svědčenie křivých svědkuov neb také správ
ných svědkuov odjetie, jakož se za dávných časuov dálo, aby
nemohla pravda býti zastieněna; protož k plnému poznánie
tohoto rozprávenie najprvé a prvotně vědieno má býti, že
všickni lidé dOpůštějí se, aby pravili svědecstvie, kromě těch,
jimžto práva bránie. A jsůt tito: sluha, žena, člověk nedo
spělého věku, blázen, zlopověstný, chudý, zle domnělý anevěřící.
%. 1. Sluze zajisté proto zapovědieno jest svěděiti, neb Proč služc
nemu
jest povahy bídné, služebně azakůpené, a nenie svuoj člověk, niksvědčiti.
ale jest vlastní toho, ktož jej,_l<úpil; a ten služebník slove
podle latiny zachovanéc od zachovánie; nebo někdy ciesařové
veliků milostivostí hnuti jsůce, zjímané v boji, kteřížto tehdy
obytčejně zabíjení bývali, přikazovali jsů prodávati, a tak živí
zachovávání bývali k věčné službě a podrobení; nebo od po—
ěátku právem přirozeným všickni lidé svobodní se rodilí;
ale lépe bylo těm zjímaným živu ostati vslužbě, nežli umřieti
Co slovo
v svobodě. %. 2. A jestit svoboda přirozená moc toho, což svoboda.
se jednomu každému slušně činiti líbí, leě což se moci neb
právem zapoviedá činiti; nebot všecky věci slušné jsú činiti,
jest sl
kromě těch, kteréž jsů právem zapověděné. 3. Ale slu Cožebnost.
žebnost jest ustanovenie práva pohanského, jížto někto, proti
právu přirozenému, pánu poddán bývá ciziemu; a tot jest

pravý počátek služebnostiakmen. 5.4.Protožv tom, kdež die,
že ciesařové přikazovali jsu vězně prodávati v boji zjímané,
zavierá se, že netoliko tiem mají rozumieni býti mužie, ale
i jich ženy a děti obého pohlavie od těch žen urození, aby
věčně sluhy byli, lečby rukou z služby byli propuštěni od
svého pána. A slušieť věděti, že v těchto službách vždycky
Jin-oček: Codex I.
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5. 5. Sunt et alii servi, qui nobis serviunt bona fide, qui
non sunt proprii, sed dicuntur a serviendo.

g. 6.—'Mulierautem ideo removetur,

quia levis est animi

et inconstans, sed in testibus magna desideratur constantia,
nec debet se virorum testibus immiscere.
©. 7. Impuberes autem ideo removentur, quia nullum est
eorum animi judicium. Et dicuntur impuberes, qui sunt infra
quatuordecim annos, juxta regulam juris sic dicentis: Puberes
sunt masculi quatuordecim annorum; feminae vero viro po
tentes, id est majorcs duodecim annis. Et dicuntur puberes
a pube, id est, a pudicitia corporis, quae incipit primo in eis
florere; puerperae autem sunt, quae in annis puerilibus pariunt.
5. 8. \Furiosus vero ideo removetur, quod sensu caret,
nec potest discernere veritatem, nec aliquod negotium ratio
nabiliter ordinare.
5. 9. Sed infamis ideo removetur, quod testes absque ulla
infamia, suspicione et macula in ferendo testimonio requi
runtur. Et est fama illaesae dignitatis status vita et moribus
approbatus, et qui negligit talem formam, crudelis est, et non
solum a dicendo testimonio, sed ab omnibus aliis actibus legi
timis amovetur.
š. 10. Item pauper suspectus removetur, nam facile cor
rumpitur ad falsum testimonium; sed pauper fidelis jus suum
salvum et integrum in omni loco et tempore retinebit.
g. 11. Et infidelis reprobatur; nam dubius in fide infidelis est,
nec aliquo modo ei credendum est, qui viam veritatis igno
rat, sicut Judaei, Saraceni et haeretici et omnes alii fidem
catholicam abnegantes.
g. 12. Sed adhuc in testibus, qui admittuntur, baec atten
denda sunt, scilicet dignitas, veritas, mores, gravitas, eo quod
ex personis hominum dicta pensamus. Idcirco non semper
ad multitudinem respici oportet, sed ad sinceram testium fi
dem et testimonia, quibus lux veritatis existit major. Unde
manifestum est, judicem et juratos, qui testes examinant, ma

gis
scire, etquanta
adhibendasint.
sit ettestibus,
et
cujuspossc
dignitatis
cujus fides
aestimationis
qui aimpqui
icitcr
sint dicere, utrum unum eundem meditatumque sermonem
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porod
břicha následuje,
tak vže,níkdyžby
mátě ona,
z té což
služebnosti
yla propuštěna
a muž jcjl
ostal, tehda
po pro
puštění porodí, svobodnét jest. Jestit nad to jiná tvářnost cgcllíascl'ůl;
služby, t. když člověk mladší dvůdcati let strpěl se jest pro- ny'cn.

datik účastnostimzdy.5.5.Jsút ijiní služebníci,kteřížtonám
slůžie dobrovolně

a s dobrú věrů, a kteřížto nejsú vlastní,

svédčitl.

ale sluhy slovú od slúženie, a tit mohů svědccstvie vydá
vati.

g. G. Žena

pak proto odehnána

bývá od svědecstvie, 363212353:

neb lehkého jest ůmysla a neustavičná, av svědciech potřebná
jest veliká ustavičnost, protožť nemá býti mezi svědky muže

vmiešena. g. 7. Nedošlóho pak věku nebo let nemajície proto 215123233;
bývají odlúčeni od svědectvie, nebo jich rozumu ižádný saud letupmaii

nenie. A slovút nedošlého věku ti, kteříž ještě čtrnácti let
c'ch'
nemají, podle řeholy práva tak řkúcieho: Dospělých let jsů
ti samcové, kteříž mají čtrnácte let; ale samice mužóm hodny
bývají ve dvanácti letech, a slovút latině puberes, t. hrmo—
vati neb rúnovatí, od hrmy neb rúna, totiž od stydlivosti těla,
kterážto tehdy najprvé v nich kvísti počíná; neb ta miesta
při údech plodných počínají chlupatěti; ale roditelky, totižto
rodičky,

slovút ženy, ješto vletech

zen pak proto se odhánie

dětinných

od svědecstvie,

rodie. %.8. Blá—Pfgčem'jllgše

že smysla nemá,

svédčiti.

aniž muož rozeznati pravdy, ani které věci rozumně řéditi.
g. 9. Zlopověstný pak neb pohaněný proto zavržen býváozšoygg'ěs'
od svědčenie, neb svědci mají býti beze všeho narčenie a bez
' '
všeliké zlé pověsti, domněnie a poskvrny. A jestit pověst CO !“
stav neuražené duostojnosti, životem a mravy dovedený; a
'
ktož zmeškává takovú pověst, ukrutnýt jest, a netoliko od
pravenie svědecstvie, ale i ode všech jiných skutkuov správ
ných odhánie se.

%. 10.

Také chudý

zle domněný

odlůčen

má býti od svědecstvie, neb snadně orušen býva kvyznánie
falešného svědecstvie skrze dary; c udý však věrný pravo
své celé a zdravé na každém miestě i v každý čas obdrží
a zachová.

11.

gtvggěglfg;

dých.

Nevěřící má také zavržen býti v svědec- „Svědecstvic

stvie; neb pochybující uvieře nevěrný jest, aniž kterým obyt- mg;;„ggff
čejem má jemu věřeno býti, nebo cesty pravdy neumie, jakož
jsů idé, Saracenové a kacieři, ivšickni jiní viery křesťanské
zapierající. 12. Ale ještě na svědciech, kteřížto dopuštění gšosgžgčg
bývají k svědecstvie, tyto věci mají býti znamenány, t. duo- jišepgeny
stojenstvie, pravda, mravové, vážnost, neb z osob lidských
byt"
řeči vážíme. Protož
ale k čisté svědkuov

nevždyt má patřeno býti k množstvie,DĚšŽd,ŠL'šLÍ"
vieře a k svědecstvírn, jimižto světlost "Věáťfi'igg'ep

větší pravdy jest. A protož zjevnéťjest, že saudce a přísežní,
kteříž svědkuov zkušují, lépe a viece mohú věděti, kterak ve
liká viera měla by přidána býti svědkóm, kteří a kterakého
duostojenstvie a které povahy nebo domněnie byli by, akteří
.

27%

'
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attulerunt, an ad interrogata ex tempore verisimiliora respon
derunt. Insuper sunt omnes circumstantiae testium cum summa
diligentia inquirendae, an honestae et inculpatae vitae, an vero
vocatus quis et reprehensibilis, an locuples vel egenus sit,
ut lucri causa facile quid admittat, an inimicus sit ejus, adver
sus quem testimonium fert, vel an' amicus ejus sit, pro quo
testimonium dat; nam si caret suspicione testimonium vel
prcpter personam, a qua fertur, eo quod honesta sit, vel pr0p
ter causam, eo quod neque lucri neque inimicitiae causa sit,
admittendus est.
š. 13. Sed testis, qui adversus üdem suae testificationis
vacillat, suspectus est; nec quisquam hoc melius, quam judex
et jurati possunt explorare, quos oportet circa testes, et alia,
quibus animi sui motum informent, cuncta rimari.
g. 14. Item nullus testis in causa propria esse otest;
et palam est illam causam esse prcpriam, cujus emo umen
tum et onus ad illum pertinet suo nomine.
g. 15. Etiam testes idonei non videntur, quibus potest
imperari, ut testes fiant, eo quod velle ipsorum ac nolle in
alieno dependet arbitrio.
š. 16. Item consanguinei et affines usque ad quintum
gradum in testimonio removentur.
g. 17. Domesticorum etiam testimonium suspectum est,
sicut servorum nobis bona fide servientium, et inquilinorum,
ac aliorum nobis familiaritate similiter conjunctorum.
&. 18. Nolumus etiam, ut valetudinarii, senes, et debiles,
et paupertate depressi ad judicium causa dicendi testimonium
evocentur, sed pro hac causa ad ipsos mittantur personae
idoneae et discretae.
g. 19. Sed illum modum in dicendo testimonium penitus
reprobamus, scilicet cum primus testis dixerat suum testimo
nium aliis testibus praesentibus ac intelligentibus universis,
qui tunc dixerunt, dictum primi testis ipsorum etiam verbum
esse, nullum aliud testimonium proferentes, in non modicum
praejudicium veritati; nam unusquisque testis per seipsum
juratus debet dicere de illa causa, in qua testis producitur,
pro utraque parte plenam et expressam, quam noverit, veri
tatem, reddendo perfecte rationem sui dicti.
%. 20. Pars autem contra quam producuntur testes, si
voluerit, poterit ipsis remittere juramentum.
g. 21. ln quacunque causa numerus testium non addi
citur, dno testes sulliciunt, nam pluralis locutio duorum nu
mero est contenta.
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Sprostně k otázkám odpovicdaji, jctlnostajm'i-li a tauž í'cč pí'c
myšlenů přinesli jsů, čili !( otázkam z času pravdě podob
nější věci odpoviedali jsú. Nad to všecky okolky při svěd
ciech s svrchovanů pilností mají zvčděti a vyhledati, počest
ného—lia nenarčeného života jsú, čili by pohaněný azhyzděný
aneb cayehovaný a tresktaný byl, bohatý-li ěili strastný byl
by, ješte by pro zisk snadno se čeho dopustil; byl-liby ne—
přietel toho, proti komuž svědčí, ěili přietel, komuž svědčí; „vědcem
neb nema-lit domněnie zlého svědecstvie aneb pro osobu, vii-9910?)
kteráž je vyvedla, protože jest počestná osoba, nebo pro pří- pm“("
činu, protože ani pro zisk, ani pro nepřiezeň děje se, dopu
štěno
má. býti. &. 13.
Ale
člověk
svědek,
kterýžto
proti
Svědecstv
- v
.
„
„.
,
,
.
,
o zlém (.lt
were sveho svědecstv1e (svedceni) vrtla neb pochybuje, zlehot meniesw

domněnie jest a hoden zavrženie; anižt koho kto muože lépe ("mo*
zpytati, nežli sůdee a přísežní, kteřížto mají všecky věci zvě
děti při svědciech i přijich svěděenie potřebné, jimižto hnutie
úmysla svého a rozum mají nauěiti k rozeznánie křivdy a),d
'.a ny. uci

pravdy. vg. 14._ Takét ižádný neinuož býti .svědkem _vusvésvčdkemb
vlastni pri; a Zjevnot jest, že toho jest vlastme pře ta, jejižto stčpřvilas'
užiteki břiemě, totiž zisk i ztráta, k němu přislušiejeho jmé—
'
nem. %. 15. Také ti svědkové nezdadie se hodní býti, jimžto sgigvïgï;
muož býti přikazováno od toho, kdož je vyvodí, aby byli
cím
svčdkové, protože chtěnie jich a nechtěnie v ciziem záleží __
dobrovolenstvie. %. 16. Také příbuzní a přietelé až do pátého „fgggtelppg
kolena aneb stupně odlůěeni mají býti od svědeestvie. g. 17. sve-Miti
D omaclc
' ' h ta kre name
»» h svě
_ d ecstv1e
"
vl' jest,
'
' 1 V. Svědecsltv
zel d omnee
J&(OZtO
domem

služebníkuov nám věrú dobrú slúžícich, i podruhuov, ijiných,
ješte jsú s . námi takovú
ěelednosti
stovaí'išeni. , g. 18. Ne-,
.,,
„. ,
chcem také, by stari, neduz1v1, nemocní a mdh neb chudobu
obtleženi k saudu byli voláni k vydání svědecstvie, ale pro
tu příčinu k nim vyslány bývajte osoby hodné a rozšafné.
g. 19. Než tentot obytěej v svěděenie ovšem hyzdíme, totižto,
když
prvnie svědek pověděl„ by své„ svědecstviev vpřítomnosti
.. ,
.. ,
jinych svědkuov a rozumějicích vsemu, kdyzby tehda jim

Svědefřsw
starych,
mdlýqlhch
dych'
. __
Žššdč';1'3vž
mnf'hých
nemo
stál
svědecstvii

slyšíce řekli, že jeho svědecstvie jest jich slovo, ižádného
neho svědecstvie nevydávajíce, na veliké bezpravie pravdě;
nebo jeden každý svědek skrze se samého má přisáhna po
věděti o té při, v niež svědkem provodí se, za obě straně
plnú a zřejmá pravdu, kterúž znal by, vydada dokonalý roz-

um praveme svého.

_
20. Strana pak, proti kteréž se svěd- 323353

kové přivodie (provodie), chtěla—liby, bude moci jim odpustitikömsüädl"
přísahu. g. 21. V kteréžkoli při počet svědkuov nepřičiníkdež sep
se, totižto nejmenuje se, v tét jest na dvú svědků dosti; nebo cal-2223;
množné mluvenie počtem dvého dostatečné jest.
dostidíestl
vu'.
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Cap. XIII.
De testibus cogendis.

5. 1. Si autem testes odio, gratia vel timore se subtraxerint,
judex ipsos compellat veritati testimonium perhibere, ne ob
defectum testium veritas occultetur; et judex poterit poenam
indicere secundum statum et facultatem testium uolentium
comparere, semper ad majorem poenam processurus, si hoc
temeritas promeruerit contumacis, ut poena unius metus sit
multorum. g. 2. Si autem testes sic ad testimonium compellendi
de aliena fuerintju'isdictione, tunc ipsos eodem modo compelli
per virum clarissimum camerarium nostrum ad dicendum
testimonium volumus sine mora.

Cap. XIV.
De fide instrumentorum.

Sub instrumentorum nomine omnes literae testimoniales,
et quae veritatem instruunt, continentur.
©. 1. Et est instrumentum scriptura facta ad probati
onem alicujus rei, estque roboranda subscriptione ad minus
duorum testium, et sigillo authentico, ut ei plena fides adhi
beatur. g. 2. Sigilla autem jure montanorum authentica sunt:
sigillum camerarii nostri, urburariorum, civitatum, juratorum
montium, et judicum ac magistrorum montium; unde instru
menta his munita sigillis cum subscriptionibus testium faciunt
in judiciis et extra judicia plenam iidem, dummodo non sint
rasa, maxime in suspecto loco, scilicet circa datam vel circa
propria nomina, nam in illis locis facilius consideratur falsitas
instrumenti; nec etiam sint cancellata, neque in aliqua parte
sui vitiosa, et quod in sigillis vera appareat sculptura, et quod
orbita sit completa. $. 3. Sed testes in instrumentis inscriptos
omnes praecipimus esse rogatos. &.4. Et sciendum est, ideo iieri
instrumenta, ut ea, quae inter homines aguntur, facilius compro
bentur. &. 5. Si autem res gesta sine literarum consignatione
veritate factum suum praebeat, non ideo minus valebit, quod
instrumentum nullum de eo intercessit, quia plus valet ve
ritas, quam scriptura. ©. 6. Si quis autem incautus diversa
instrumenta sibi invicem contradicentia judicio protulerit, ni
hil probat, nam allegans contraria, non est audiendus.
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Kap. XIII.
O přípuzeni svčd/cnov.

%. l. Jest-li pak, žeby svědkové nenávistí,. milostí neb
lásků aneb pro bázeň odtrhli se, nechtíce svědčiti, súdce je
pí'ipuď, aby svědecstvie vydali pravdě, aby pro nedostatek

O

pi'lpuzc

avédkuov

svédčcníc

svědkuov pravda nebyla utajcna; a súdcc muož pokutu ulo
žiti podlé stavu a statku svědkuov nechtějících státi; a má!!
vždy větší pokutu přidávati,jestliže toho zaslůží zpurnost nepo
slušného, aby pokuta jednoho bázeň byla mnohých. g. 2. Pakliby lšudlí-li
svědkové
ti svědkové, kteříž by měli připuzeni býti k svědecstvie, byli jiném
pra'
je má p
v jiném pravě, tehdat řmají býti k tomu připuzeni skrze muže kto
diti k svödc
stvle.
přeslovútného, komorníka našeho, aby svědecstvie bez me
škánie vydali pravdě.

Kap. XIV.
O víeře za'pz'suov nebo listuov zapečetěných.

Pod jménem zápisuofu všickni listové svědeční a kteříž
pravdu napravují, mienie se.
_
Které peč
5. 1. A jestit zapis písmo učiněné k duovodu některé jsú
vzáctj
věci, & máť býti potvrzen zápis podepsáním najméně dvú
svědkuov a pečetí vzactnů, aby jemu byla plná.viera přidána.
%. 2. Pečetí pak právem horničím vzáctné jsú: pečet komor
níka našeho, urburéřuov, měst, přísežných hor a súdciiperg
mistruov; protož zápisové těmi ohrazení pečetmí s podpisy
svědkuov učiniet V súdiech ikrom sauduov plnú vieru, když
jedně nebyli by shlazováni a najviece na miestě zle domně—
lém t. při času dánie neb na miestě vlastních jmen, nebo na
počtu peněz; nebo na těch miestech snaze znamená se faleš Falešní
listové.
zápisu; a jestliže list nenie přetrhován, ani které kazy škodné
má. v které své straně, a aby na pečetech pravé okázalo se
rytie, a<aby okršlek byl doplněný a celý v svém zpuosobu.
%. 3. A přikazujeme, aby všichni svědkové v zápisy vepsaní
jsú :
byli prošeni. %.4. Slušiet také věděti, že proto bývají zápi Proč
pisové a
sové a listové činění, aby ty věci, kteréž se mezi lidmi dějí, stové na
zeni.
snáze byly dovedeny. g. 5. Pakliby která věc učiněná bez listuov
zapsanie pravdú účinek svuoj okázala, ne protot méně mocná
bude, že zapis žádný o ní neprošel jest ; nebt viece muože
Drží-li li;
pravda nežli písmo. g. 6. Pakli kto neopatrný rozličné zá neb
zápis
sobě
odpc
pisy sobě odporné vydal by, nict nedovodí; neb ten, ktož
dovodí odporných věcí, nemá slyšán býti.
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Cap. XV.
De privilegiis.

Ut nihil de contingentibus obmittatur, sciendum est, pri
vilegium in eo differre ab instrumento, quod privilegium tan
tum continet jus privatum, sed instrumentum continet jus
commune.
g. 1. Jus autem privatum conceditur ad magnas preces,
vel ob fidelia servitia subditorum; unde si privilegium con
fert tantum jus commune, non est privilegium, nam super
Huum est hoc precibus impetrare, quod jam communi lege
permissum est. g. 2. Et ideo privilegium dicitur lex privata,
quia jus tribuit speciale. g. 3. Item privilegiorum aliud est
dativum, aliud coniirmativum; potest etiam utrumque, tam da
tivum, quam eonfirmativum simul in uno privilegio contineri,
cum haec clausula privilegiis inseritur hoc modo: ,,(Tali) fideli
nostro ob grata servitia nobis per ipsum facta fideliter et
impensa, (talem) rem donamus, aut (talem) praerogativam con
eedimus literam per praesentem; et ne possit inposterum
nostra donatio vel concessio ab aliquo violari, ipsam sibi eadem
litera nostrorum sigillorum munimine roborata cum omni jure
firmiter confirmamus): %. 4. Etiam est differentia inter privi
legium personae datum, vel loco; si personae, non transcendit
personam, et si loco, perpetuum est. g. 5. Item multa eon
sideranda sunt illi, contra quem privilegia inducuntur, an
perpetua sint, an temporalia? Si temporalia, et jam tempus
eiïluxerit institutum, privilegia illa amplius non valebunt.
5. 6. Considerandum etiam erit, si aliqua conditio privilegiis
inserta non fuerit adimpleta, iterum 'nihilprobant.ä. 7. Et haec
considerari oportet, an per delictum vel abusum privilegia sint
exstincta. g. 8. Est et illud considerandum. si posterius privi
legium mentionem faciat de priore; nec primum appareat, po
sterius non valebit.
.

Cap. XVI.
De praesumptionibus.

ä. !. Praesumptio enim secundumjus montanorum raro per se
l'acit plenam probationem, sed semiplenis probationibus prae
stat adminiculum. Si vero aliquis laborator alicui in suo
argentifodio per aliquod tempus laboraverit, et dominus ope
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Kap. XV.
O listech práv zvláštních a o zápísz'ech.

Aby nic z příhod nebylo opuštěno, slušieť věděti, že list
prava zvláštnícho v tom dělí se od zapisu: neb ten list drží
v sobě toliko právo zvláštnie, ale zapis držie právo obecnie.
%. 1. Právo pak zvláštnie puojčuje sek velikým prosbám,
neb pro věrné a statečné zaslúženie; protož, jestliže list prava
zvláštnieho, jenž obecně slove hantfcšt, přinášie toliko pravo
obecnie, neníet list práva zvláštnieho, nebt zbytečné jest to
prosbami uprošovati, což již obecním pravem jest d0puštěno.
Š. 2. A protož ten list prava zvláštnieho slovet právo zvláštnie: „„ „„m.
neb

dává pravo zvláštníe.

ních jeden

jest

g. 3. A těeh listuov

da'vafvý, jiný potvrdívý;

prav zvlášt- lfgló'flžyl'i'ggg

muožt také

obuoj

listuov.

tak davavý, jako potvrdivý na jednom listu jmien býti a
držien, když tato příměnka listóm vpisuje se tímto obytčejem:
„(Takovému) věrnému našemu za vděčné služby, nám skrze
něho učiněné, věrné analožené, (takovů) věc davame neb (ta
kového) přidánie puojčujeme tiemto listem; a aby nemohlo na
potom naše dánie neb puojčenie od koho býti porušeno, ten
jemu týž list našich pečetí ohrazením utvrzený se Vším pra
vem pevně potvrzujeme.“ %.4. Také jest rozdiel mezi listem
práva zvláštnieho osobě daným neb miestu; nebo daný osobě
nepřetrvát neb nepřesahát osoby, pakli miestu, věčnýt jest. Qprovodu
g. 5. Také mnohé věci má znamenati ten, proti komuž listové ;?l'áyštg'gggg
zvláštnieho práva provodie se, věční-li by byli či časní? Jsú- vžšfngýiisú

lit časní a již čas pominul by ustanovený, listové ti viece nehodie se, neb již moci nemají.

um"

%. 6. Takéť má šetřeno býti,

jestli která. povaha neb výmienka listuom vepsána aneb vnich
položena, a nebyla by splněna, opět nic nedovodí. g. 7. Mat
také býti snabdieno, jsú-li ti listové pro zlé požívánie těch
prav aneb skrze jiné prohřešenie umrtveni.
g. 8. Mat i to Obnmširšgfu
býti spaťřieno, jestliže poslednější list činil by zmienku o prv- o stuov."

niem, a jediné leč první okaže se neb okazan bude, poslední
platen bude.

Kap. XVI.
O smělostech, které mají domněny býti pravě.
%. 1. Smělost' zajisté neb
podle práv
horníkuov kafé—"kto
V'
v. ' domněnie
V
,
u a. ne
riedko sama plny duovod cim, nez odpolu plnym duovodóm aummy
jmenuje
zato
dává pomoc. Nebo jestliže který dělník někomu v jeho dole dielo
přes některý čas dělal by, a pán diela toho, jakžkoli vždy
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ris, quamvis semper fuerit praesens, neget se eidem aliquod
pretium statuisse, nec aliae probationes existant, tamen ille la
borans pro victu cottidiano, non gratis praesumitur laborasse;
unde ex sola praesumptione dominus operis eidem solvere
pretium debitum compelletur. Unde praesumptio est alicujus
facti dubii aliquotiens semiplena et aliquotiens plena investi
gatio. 5. 2. Sed haec praesumptiones in extraordinariis judiciis
sunt optimae vilium causarum dirimendarum, quia judex in
his causis recepto a partibus juramento de veritate dicenda,
et ipsis examinatis, statim ex praesumptione eliciet veritatem
ad finem negotioimponendum. g. 3. Item i_nomni causa, quae ver
titur inter pauperes et potentes, regulariter est pro pauperibus,
quod justam causam foveant, praesumendum, quia non est
verisimile, pauperes litem contra suos instituere, nisi necessi
tate compulsi, vel etiam ,suscipere contra potiores, quibus
pares esse non debent. g. 4. Unde judices et jurati non solum ad
unam probationis s_peciem debent motum sui animi inclinare,
sed debent diligenter cuncta rimari, ut veritas insinuatione
litigantium ipsis dubia clarius elucescat; quia vix est, ut vo
lentes veritatem non inveniantjudicantes. Nam teste Salomone
optima eruditrix est praesumptio veritatis, prout multa ipsius
judicia per praesumptionem elicita manifestant.

Cap. XVII.
De jurejurando.
Nunc autem videamus de jurejurando, cujus usus multa
rum litium perimit quaestiones.
g. 1. In omnibus enim contractibus propter probationum
inopiam litigium deciditur juramento, et in locum probationis
succedit, quando consideratis negotii et personarum circum
stantiis diligenter in judicio ipsum alterutri partium'judex de
fert, aut pars parti, judice approbante; tunc etiam in locum
plenae solutionis succedit, majoremque auctoritatem habet,
quam res habeat judicata.
g. 2. Quia causa jurejurando decisa praetextu perjurii
minime retractatur; sed jusjurandi religionis transgressio satis
Deum habet ultorem, nec est de delicto ejusdem hominis
pluries inquirendum, eo quod linis unius causae alterius ex
ordium esse non debet.
š.
Quacunque autem quis petitione conveniatur, si
juraverit,' ei proficiet jusjurandum.
4. Sciendum est, eum, a quo jusjurandum petitur, per

byl přítomen neb při tom, a přes to odpieral by se, témuž
mzdu některú ustanoviti, by pak jiných duovoduov nebylo,
avšak jisté jest domněnie, že ten dělník nádenní ne darmo
dělal jest; protož z samé smělosti, totiž z samého domněnie,
pán diela témuž zaplatiti mzdu hodnú připuzen bude. Protož
smělost neb domněnie jestit některakého účinku pochybného
druhdy odpolu plné a druhdy plné uptánie. 5. 2. Alc tyto smělosti 11353511“
ráží

neb domnčnie v saudech zahájených jsút najlepšie lékařstvie süzcnief
k rozdělování lehkých při; neb súdce v těch přeeh přijma
od stran přísahu o povědění pravdy a po zkušení jich, ihned
z smělosti vybéře pravdu k konci pře uloženie. g. 3. Také v každé chiggí'ggg

při, kteráž vrtí se mezi chudými a mocnými, slušiet obecně hatynnsvïdcc
jmieti domněnie, žet chudý spravedlivú při vede; nebt nenie btěhí'ýší'ffj'l
podobno, by chudí proti sobě bohatějším při vedli, leč nůzi
"čj-č“

připuzeni jsůce a bezpravím; nebo také přijímati mocnější,
jimžto vrovnati se nemají. 5. 4. Protož sůdce a přísežní ne—
toliko k jednomu obytčeji duovodu mají hnutie svého úmysla

nachýliti, ale dlužnit jsau pilně všeho šetřiti, atby pravda
sůpeřuovlíčením mylnájimjasnějie byla osviecena;nebo sotvaťse
to přihodí, byt saudce pravdy nenalezli, když ji pilně budú
hledati. Neb jakož svědčí Salomún: Najlepšie naučenie
pravdy jestit domněnie neb smělost, jakož to mnozí jeho sau
dové, z domněnie t. z smělosti vydanie, oznamují.

Kap. XVII.
O přisáhcíníe v zahajene'm saudu, kterak má býti.

Nynie pak již vizme o právu přisáhánie, jehožto po'živánie
mnohých při pohubuje pohádky.
5. 1. Ve všech zajisté smluvách pro nedostatek duovo- ïja;—iw?"
duov pře neb svár koná se samú přísahu a vstupuje na mie- saha
sto duovoduov, kdyžto súdce znamenaje pře i osob okolky
s pilností apovahy, v saudě jednu stranu dopustí k přísaze,
aneb strana stranu, a toho sůdce potvrdí; a v ta doba při—
saha miesto zaplacenie drží, a větší moc má nežli věc usů
zená.

5. 2.

Neb kteráž

pře jest přísahu

dokonána,

pro pří- rll<tožukřisálš

činu křivé přísahy neb zlé přiseženie nikdy nebývá odvolána; Säcfncää
než přísahy přestúpenie neb křivá přísaha mat velikého Boha da'gyag'řen
mstitele, aniž má viece o víně toho člověka býti ztazo

váno; neb s_konanie jedné pře nemát býti druhé počátek.Kt9;/'-"čeáguož
g. 3. A o kterúž koli při člověk pohnán bude, když nemuož bšiifšňsaiiln
býti svědomím přemožen, přísahu odbude. 4. Vědomo Kggbgfgňu
má býti zajisté,
že od kohož žaluobce práva přisáhánie pogiigšghign
žádá, mát býti skrze sůdeí připuzen, aby nebo přisáhltŠnebzapm.
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'udicem esse cogendum, aut solvere, aut jurare, alterumque
ita eligat: aut solvat, aut juret.
š. 5. Datur vero et alia facultas eidem: si malit, referat
jusjurandum; alioquin manifestae turpitudinis et confessionis
est, nolle solvere, aut jurare, vel referre, qui sibi detulit jus
jurandum.
ä. 6. Et si is, cui refertur, nolit jurare, judex ei judi
cium facere-re'cusabit; aequissime enim hoc facit, cum non de
beat ei, qui jusjurandum detulit, relatum displicere.
5. 7. Unde dum res in jusjurandum dimissa sit, judex
jurantem absolvet, referentem audiat, et si actor juret, con
dempnet reum nolentem jurare; reum, si solvit, absolvat, non
solventem condempnet.

5. 8. Sed cum jusjurandum litium dirimendarum sit re
medium, multis hominum malitiis obviando statuimus, ipsum
exigendum omni tempore juridico et praestandum, nulla con
suetudine servata retroactis temporibus aliquatenus—renitente;
non erat enim usus rationabilis, sed abusio abhorrenda, illis
sacris temporibus prepter justitiam non reeipere juramenta,
quia raro nullus erat adeo justus, idoneus et devotus, quam
vis etiam juste conveniretur, sub praetextu tamen istius abu
sionis judicium subterfugiendo malitiose usque ad dies pro
phanos, quibus licitum erat-jurare, dilationes, quamvis de facto
suo non esset dubius, impet'are. Nec aliquis est sane men
tis, qui hoc praesumat vel audeat abnegare, quando genera
liter fere omnes homines magis causa subterfugiendi judicium,
quam causa reverentiae sacro tempori exhibendae dietas dila
tiones usque ad haec tempora impetrasse. Nos itaque consi
deratis utrisque circumstantiis diligenter, vere dicimus tempus
acceptabile diesque salutis magis contaminari, quam per talem
abusionem venerari; unde non probat hoc esse, quod per
hoc contingit abesse; magis hoc tempore placatur Deus, ut
lites fine debito deeidantur, quam si sub p'aetextu dictae abu
sionis indebite prorogentur, nam ubique malitiis hominum
est occurrendum.
&. 9. Sed judicium ordinarium, ad quod dictum perti-r.
net jusjurandum, in temporibus infra scriptis volumus exer-f H
ccri, scilicet: Octo diebus ante Nativitatem l)omini nostri
Jesu Christi, usque ad octavam Epiphaniae; item a Dominica
Palmarum usque ad octavam Pasche, ac omnibus diebus
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anebo zaplatil; protož jedno sobě voliti má, totižto nebo
Pnin nechc
přisieei, nebo zaplatiti. g. 5. Bývá také jemu na vuoli dano, přisieei,
při
aby v té při sam přisáhl neb od svého súpeře přísahu přijal; jmi přísahu
od súpcře.
jinak zjevného a hanebného přiznanie jest znamenie, ktož ani
chce zaplatiti, z čehož jej súpeř viní, ani chce přisieei, že
ža
dlužen nenic, ani chce od súpeřepřísahy přijieti. 5. 6. Pakliby Nechce-li
luobcc při
obžalovaný chtěl na přísaze svého žalobníka neb žaluobce sicci.
dosti jmieti, a žaluobcc nebude chtieti přisieei, súdce majcmu
saudu odepříti; a najspravedlivějiet zajisté to činí, neb za
jisté, poněvadž žaluobce jest od obžalovaného přísahy žádal,
hodnét jest, aby zase k jeho žádosti sám za to, z čehož ža
či!
luje, přisahl. g. 7. Protož, když pře bude přivedena na pří Žnluobce
obžalovaní
mají
přisáh
sahu pro nedostatek svědkro neb duovoduov, jestliže obža míti.
lovaný se odpřieseže, súdee jeho té pře osvobodí; pakli ob
žalovaný přísahy na žaluobce podá, súdce má dopustiti, a
přiseže-li žaluobce, tehdy súdce obžalovaného odsúdí. Pakliby
žaluobce nechtěl přisieei, sůdce má obžalovaného V té při
osvoboditi. Pakliby obžalovaný nechtěl přisieei a pravie, že /
jest ten dluh zaplatil, dovede-li toho, súdce ho má vysvobo O času adn
diti; pakli nedovede, máf jej odsůditi. g. 8. Ale poněvadž přisahúnie.
přísaha jest lékařstvie k rozdělování při: mnohých lidí zlosti
chtějíce staviti, ustanovujeme, aby mohla přísaha požádána
býti na každý čas sůdný a činěna bez odpory všelijakého
obytčeje v minulých časiech zachovávaného; neb nebyl obyt
čej rozumný, ale hrozná neobytčejnost, té přísahy v svaté
časy, totižto v postě a vadvent, pro spravedlnost nepřijímati,
protože řiedko kto bieše z toho spravedlivý, hodný a
nábožný, ačkoli také spravedlivě byl jest pohnan, avšak pod
omluvu a pod přikrytím té nehodnosti, chtě saudu zlostně
ujíti, až do dní proklatých, v nichžto slušné bylo přisáhati,
prodlenie uprošoval, nemaje o své při pochybenie, ale jistotu.
Aniž jest které člověk mysli zdravé, by směl toho přieti, že
obytčejně téměř všichni lidé viece pro ujití saudu, nežli pro
čest toho svatého času, těch prodlévánie jsů žádali. Protož
my spatřivše oboje okolky snažně v jistotě pravime, že čas
vzáctný a dnové spasitedlní bývají viece poskvrněni, nežli
takovými nehodnostmi poctěni; protož nedovodief, by to bylo,
což od toho přiházie se býti, a viece toho času ukrocen býva
Bůh tiem, že pře khodnému miestu bývají přivedeny, nežliby
pro tu nehodnost nehodně byly prodlévány; neb ze všech
Kt crý 5a:
stran zlosti lidské slušie stavovati a jim se opierati. g. 9. Než neslušie
při
nechceme, aby saudové zahájení, k nimžto ty přísahy přislu sáhatí.
šejí, v časech dole psaných se daly, t. osmý den před naro
zením pána našeho Ježíše Krista až do ochtábu' křtěnie Bo
žieho; také od neděle květné až do ochtábu velikonočnieho;
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dominicis et festivis, qui praecipiuntur per reverendum clerum
in ecclesiis solempniter celebrari; et haec tempora deinceps
in omnibus montibus pro certis feriis habeantur. Omnibus
autem aliis temporibus licitum sit, judicium ordinarium cum
omnibus suis partibus exerceri. Et sic traditum est asapien
tibus tam juris canonici quam civilis, ut exigi possit jusju
randum omni tempore juridico et praestari; non enim jurare
est peccatum, sed pejurare omni tempore est interdictum.

Cap. XVIII.
De sententiis et re judicata.

Da nobis, Domine, judex justissime, sedium tuarum assi
stricem, sapientiam, quatenus ejus illuminati virtute hunc
contra alias tractatum de sententiis totius juris quaestionibus
concludentem, juxta illud praeceptum, scilicet: ,,Juste judicate,
filii hominum," taliter exequamur, ut omnes, quos tua bene
gnitate nostro regimini commisisti, esurientes et sitientes ju
stitiam per nostram ordinationem complemento plenae justi
tiae satientur, et etiam in nostro nomine judicantes ab omni
irreverenti et inpudenti animo conservemus, ut saluberrimum
praeceptum tuum reverenter utrobique impleatur, ne istietiam
nostro regimini commendati cum illis judicialiter, quae hic
sententia est, in qua laeserunt te, dampnatione perpetua judi
centur. Unde volentes paterne utrisque monitionibus providere,
statuendo, ut judices et jurati solum te, Deum Salvatorem
nostrum, qui praesens es in omni judicio, prae oculis habeat
praecipue in sententiis proferendis.
g. 1. Primo debet judex de sententiis quaerere a juratis,
nullo praepostero ordine servato; sed nec favore, odio, timore,
praemio, vel expectatione praemii unam partem alteri praeferat
aut praeponat, aequa vero lance procedat, ut jam dictum est,
omnem ordinem praeposterum excludendo.
g. 2. Nec etiam quaerat sententiam ab illo jurato, quem
noverit parti illi, pro qua quaeritur sententia, magis favere;
eo quod in judiciis est omnis suspicio submovenda.
g. 3. Jurati autem, a quibus omnis veritas sententiarum
dependet, justas proferendo sententias cum omni reverentia
praeceptum dominicum exequantur, ne ut praedictum est, cum
illis, quos hic sententia iniqua laeserunt, illic damnatione per
petua judicentur.
5. 4. Jure autem montanorum sententia est reaponsio jura
torum veridi'ca, quaestioni finem imponens. Sed sententiarum
duae sunt species, alia enim estinterlocutoria, et alia delinitiva.
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a ve všech dnech nedělních i svátečních, kteřížto přikazují
se od poctivého kněžstva v kostelech slavně světiti; a ti ča
sové potom na všech horách zajisté svátky mají jmieni býti.
V jiných pak ve všech časech slušno má býti, aby saud za
hájený se všemi svými příslušnostmi veden byl. A tak jest
uloženo od múdrých tak práva duchovnieho jakožto městského
t. ciesařského, aby mohlo žádáno býti právo přísahy každý
čas súdný, i činěno; nenieť zajisté hřiech přisáhati, ale křivě Jest"
"Hec"
přisáhati
čili

přisáhati jestit na každý čas zapovědieno.

nic.

Kap. XVIII.
() ůsudciech a o věci usúzené.

O ortelech.

Daj nám, Pane Bože, najspravedlivějšísaudce, stolic tvých
přístojície, múdrost, abychom její osvieceni jsúce ctností, toto
pravenic o ůsudciech neb o ortelech, jenž všeho práva pře
zavierají, podle onoho přikázanie tvého: „Spravedlivě suďte,
synové lidští,“ tak pósobili a vynášeli, aby všichni lidé, kteréž
jsi tvů dobrotivostí naší zprávě poručil, lační i žiezniví spra—
vedlnosti, byli nasycení, a také abychom jménem našim sů
diece od každého nepočestného a nestydatého ůmysla zacho
vali, a aby přespasitedlné tvé přikázanie poctivě sobů stranú
bylo zachováváno a naplněno, aby i tito naší zprávce také
poručení v obecném všeho světa saudu nebyli k věčnému za
tracenie súzeni. Protož chtějíce z otcovské lásky oboje na
pomínánie opatřiti, ustanovujeme, aby sůdce a přísežní sa
mého tě Boha a Spasitele našeho, kterýž přítomen jsi v kaž
dém saudu, před očima měli a zvláště v ůsudkuov vy
nášenie.
%. 1. Najprvé zajisté dlužen jest saudce o ůsudciech 32321253:
tázati od přísežných napořád, ižádného nepomina; ale ani lezuqi'qtlpři
nenávistí, bázní, ani přiezní, odplatú nebo čekáním odplaty 56mm"

jedné straně nemá nakládati mimo druhů, než rovnů váhú

má jíti a spravedlivě sůditi, jakož

jest povědieno, ve

škeren řád pomíjevý odvrha. %. 2. Aniž také má nálezu, leæïltgä?
totižto úsudku, ptáti od toho přísežného, kteréhož by znal,
držie.
že jest té straně nákladen, jížto ptá nálezu; neb v saudiech
slušie každé zlé domněnie odlůčiti. %. 3. Přísežní pak, na 215332333?
nichž má každý ortel ptán býti a od nichž všecka pravda nálezyvyná
orteluov závisí, mají se vší opatrností nálezy spravedlivě vym'
nášeti, se vší (počestností) poctivostí, aby ti, kteříž nynie
křivě lidi saudie, nebyli potom spravedlivě súzeni kvěčnému

zatracení. 4. Právem pak horníkuov úsudek, totiž ortel, 03515“
jestit odpověď spravedlivá přísežných při konec hledajících.
'
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g. 5. Interlocutoria est illa sententia, quae profertur
inter principium et finem causae, non super negotio principali,
sed super emergentibus et incidentibus; sicut enim quaeritur,
an tales testes recipiendi sint, an non, vel super jurejurando,
vel super dilationibus et similibus, quae infra principium et
finem incidunt.
©. 6. Sed definitiva sententia est illa, quae condempnati
one vel absolutione principalem determinat quaestionem.
g. 7. Tenetur insuper judex secundum propositionem
partium quaerere de sententiis a juratis, et semper quaerat
inter duas sententias, quid juris sit, nisi tunc una pars nolit
aut negligat aliquid pro se inquirere, ex tunc judex senten
tiam ad requisitionem unius partis inquirat, quia vigilantibus,
et non dormientibus jura subveniunt, juxta illud: Vigilavi,
etenim conditionem meam reddidi meliorem.

g. 8. Et sic judex inquirat de sententiis, nihil imminu
endo penitus vel addendo, nam judex defectum supplere non
debet, sed si quid partes vel advocati partium de jure ob
miserint, illud supplere potest in his et omnibus aliis juris
praeceptis, ad justitiam litigantibus faciendam motum sui
animi inclinando.
,
©. 9. Jurati sicut viri electi ad requisitionem judicis
omni parte aequitate litigantibus observata sententias profe
rant, quas secundum leges nostras et statuta consuetudinem
que laudabilibus rationibus approbatam noverint esse justas.
š. 10. Super his vero, in quibus non invenitur jus ex
pressum, procedant aequitate servata, semper'in humaniorem
sententiam declarando. Si vero aliquod dubium ipsos emer
serit de legibus nostris vel statutis per nos jam traditis, aut
sententiis ad ipsorum maniloquium prorogatis, vel quaesti
onibus quibuscunque postea emersuris: illud deferant nostrae
declarationi, quia cordi nobis est, sic omnia dubia juris et
aenigmata enodare, ne oporteat ipsos deinceps aliqua juris
penuria laborare; tantummodo instent, causas maturo cele
rique tractatu ac line debito expedire, ut parcatur litigantium
laboribus et expensis.
g. 12. Judex autem tenetur sententias a juratis prolatas
exequi reverenter: ut si actori res immobilis fuerit adjudicata,
ipsum mittat in possessionem rci ejusdem, in ea ipsum virili
ter manutenendo, quia non sufficit, quemque mittere in pos
sessionem, nisi in ea missus etiam tueatur.
g,. [.'-3.Si autem res sit mobilis, ipsam actori cum effectu

praecipiat praesentari.
g. 14. Sed si reus a petitione actoris fuerit per sentcn
tiam absolutus, ex tunc ipsum judex in jure suo similiter

(pokládajíci), a jestit dvuoj: jeden slove mezimluvný a neko
nečný, druhý slove konečný. g. 5. Mezimluvný úsudek slo
vet ten, kterýž bývá vydán mezi počátkem pře a skonáním
o lecktcr's kus, ješto sc pře prvnie dotýče, jakož když bývá
tázáno, sllušic-li tyto svědky přijieti čili nic; aneb o přísazc,
má-li tento dcpuštěn býti k přísaze čilinic; aneb má.-litoto prodlenie
dáno býti čili nic; a tak o jiných kusicch; a na to bude ná
lez, tent slovc ncdokonalý neb nekonečný; neb přední při
konce nečiní. g. G. Ale nález neb úsudek konečný jestit ten,
ještot kon'á při, vedle spravedlnosti
řisuzuje neb odsuzuje
požádánie. g. 7. A dlužent jest sú ce podle líčenie stran
tázati nálezu od přísežných, co jest právo mezi dvěma rozu—
moma, lečby tehdy jedna strana nechtěla aneb zmeškala ptáti
se nálezu, tehda sůdce ku požádánie jedné strany má tázati
přísežných, nebo bdějícím a nespanlivým práva pomáhají, podle
onoho slova: Že jsem bděl, povahu mú učinil jsem lepší. 5. 8.
Mát také saudce ptáti se na nálezy, ničehuož nepřičiněje ani „321_3333
umenšuje; neb súdce žaloby nebo požádánie v saudě nemá přičinéjd'ng
napláceti, než kdyžt by strany neb jich řečníci co z práva 53:513],
'$:
opustili, tot muož naplniti v těch i ve všech jiných práva dana")

přikázáních, k učinění spravedlnosti stranám hnutie úmysla
svého nachyluje. g. 9. Konšelé pak a přisežní, jakož mužie Konšýliyý
výborní., ku požádání

súdce

se všech

stran

súpeřóm

roven- pŠÍiiŠDigi/Ž

stvie zachovávajíce, úsudky, totiž nálezy vynášejte , kteréžto
odle našich práv ustanovenie a obytčeje chvalnými duovody

dolíčeného znají, že jsú spravedliví.
%. 10. Na ty pak věci, Přísgžfílmť
na něž právo nenalezá se zřejmě, jděte rovenstvie zachová- Ši350131123le

vajíce, vždycky na milostivější úsudek se uchylujíce.

&. 11. "e""m'm'"

Pakliby které pochybenie jim vzniklo 0 práviech našich t.1“řísežní»ě..ne
ustanoveních skrze nás již vydaných, nebo o úsudciech k jich prfiïzuïmvzlfe
ranému potazu odložených, neboli otázkách kterých _koli po- ste““ "'ne'

tom vzniklých: tot mají k našemu vylíčení vznésti; neb jestit
nám k mysli, tak všecka pochybenie práva a pohádky vypra
viti, aby nepotřebovali oni potom kterým práva nedostatkem
pracovati; toliko aby súdcea přísežní pilní byli, přezralým a
rychlým jednáním a koncem slušným vypósobovati, aby ho
vieno bylo sůpeřóm na nákladiech

& pracech.

5. 12.

Súdce K?,.,TŽQÍÉG'

pak mát úsudky od přísežných vynesené vynášeti poctivě: tak
že bude-li žalobci neb póvodu věc nemohvitá přisúzena, aby
jej uvedl v drženie té věci, v ní jeho mužský rukú bráně;
neb nenie dosti uvésti někoho na vládařstvie, lečby v něm
uvedený také bráněn byl. 5. 13. Pakliby věc byla mohvitá,
tu žalobníku, přikaž, skutečně at dá. g. 14. Pakli viněn
od požádánie žalobníka skrze ortel byl by osvobozen, tehdy
sůdce jeho v právě jeho též braň, žalobníku o tom věčné
Jiroček: Codex
I.

?algšgggnj
mmm-mí
Věc"
925253233“
zproštěnóho
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tueatur, actori super eum perpetuum silentium imponendo..
š. 15. Contra quemcunque autem absentem (causa reipublicae,
aut infirmitatis, vel captivitatis, aut inundationis aquarum, ad
majusve tribunal fuerit evocatus) f_uerit sententiatum, et hoc
probaverit; ad totam causam restituatur. g. 16. Quidquid
autem de sententiis ordinandis aut scribendis, vel etiam de
ofiicio judicis in hoc titulo defectus fuerit, per tractatus supra
in primo libro positos, scilicet de officio juratorum et de
OfflClOet potestate judicis montani, suppleri praecipimus, ita
quod defectus unius tituli per pleniorem tractatum alterius
suppleatur, ne legentes efficiat taediosos una eademque re
gula juris plenius pluries repetita.

Cap. XIX.
De fructibus et litis eæpensz's.

Sed antequam ad utilitatem aut fructuum rei litigiosae ne
cessariam materiam veniamus, aliquid praelibandum est, quo
ipsorum planior et perfectior notitia habeatur.
©. 1. Fructus vero sunt et dicuntur, qui supersunt de
ductis expensis, quae fiunt ratione fructuum percipiendarum.
©. 2. Item expensarum aliae sunt necessariae, aliae utiles,
aliae voluntariae; necessariae autem expensae sunt, quibus
non factis res erat penitus peritura; utiles autem expensae
sunt, quibus non factis res tamen non erat peritura; sed vo
luntariae expensae dicuntur, quae üunt propter nullam rei ne
cessitatem, sed ad solam hominum voluptatem. g. 3. Nunc
videndum est, quas expensas reus deducere debeat, rem re
stituere cum fructibus judicatus; si vero reus erat bonae fidei
possessor, tenetur restituere rem cum fructibus tantummodo
perceptis, necessariis et utilibus deductis expensis; sed post
litem contestatam tenetur ad omnes fructus perceptos, et qui
percipi potuissent, si alius cultor diligentior ipsam rem coluisset,
ad exemplum malae fidei possessoris, qui ad fructus perceptos
et qui percipi potuissent, semper tenetur, necessariis tamen et utili
bus deductis expensis, eatenus, quatenus res per ipsas fuerit
emendata; non enim debet petitor vel actor ex alia jactura
lucrum facere. Voluntariae expensae a nullo deducuntur pos
sessore, sed res cum illis expensis factas tollere potest, dum
modo illud sine laesione rei faciat principalis. g. 4. De litis
autem expensis hunc modum statuimus observari, ut in qua
cunque lite praestitum fuerit juramentum calumpniae; quod in
illa expensarum nulla ratio adhibeatur; sed tamen, qui dolo
et fraude adversarium suum in lite compulit laborare, et hoc
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Ktož ku
mlčenie ulože. g. 15. Proti komužkoli pak nepřítomnému, vu
nostc
p
(příčinu věci obecnie, nebo nemoci, nebo vězenie, nebo povodně hodné
ny, nen
vod, neb k většístolici že by povolán byl) bylo by ortelováno, odsúzen
a toho dovedl by: ke vši při buď navrácen. g. 16. Cožkoli pak o zří
zenie nálezuov nebo popisováních, neb také o úřadu sůdce

v tomto pravení bylo by nedostatku, tehdy skrze rozprávky
svrchu prvních kněh (v prvních knihách) položené, t. o úřadu
přísežných a o úřadu a o moci súdce horského, doplniti při
kazujeme, tak aby nedostatek jednoho pravenie neb kapitoly
skrze lehčejšie rozpravcnie jiného doplněn byl, aby čtúcie
neučinila tesklivé jednostajna a též řeč neb práva řehola
mnohokrát opětovaná.
'

Kap. XIX.
0 puožitcz'ech věci súzene' a o na'kladz'ech v saudě učiněných.

Ale dřieve nežli k užitkuov nebo puožitkuov té věci
o níž byla pře, potřebné řeči přijdeme, slušiet něco napřed
povědieti, jímžto těch věci" zjevnějšie poznanie mohlo by

jmieno býti.
%. 1. Požitcit pak slovů, kteřížto zbývají po odvodu Co slovu
žltci.
nakladuov, totižto kromě nákladuov, náklady sečtůce, kteříž
Troji jn!
se dějí pro puožitky,ješto mají přijati býti. %.2. Nákladovét jsú kladow
pak trojí: jedni nuzní anebo potřební, druzí užiteční, třetie
dobrovolní; nuzní nákladové jsu, jichžto kdyby nebylo, ta
věc měla by zahynůti; ale nákladové užiteční jsú, kteřížo
kdyžby nebyli naložení, proto by ta věc nezahynula, ale jich
učiněním věc jest lepšie ku prospěchu; dobrovolní pak nákla—
dové jsút, kteréž činie ne pro potřebu té věci, než toliko Které nál
k libosti lidské. g. 3. Nyniet pak slušie věděti, které ná dy obžalo
klady má obžalovaný sčísti, jsa odsúzen , aby věc navrátil ný má plu
s puožitky; protož, byl-li jest obžalovaný dobré viery vladař,
dlužen jest navrátiti věc s puožitky toliko přijatými, seěta
užitečné a nuzné náklady neb potřebné, vrátí—lije dřieve se—
přenie (t. přisvědčenie); ale po sepřenie, totižto přisvědčení

pře, mat všecky puožitky vzaté, i kteříž jsú mohli odtud
vzati býti, kdyžby lepšie těžař tu věc držal, úplně navrátiti,
seěta však, totižto otejma potřebné a užitečné náklady, protože
těmi náklady ta věc jest zachována aneb polepšena; mat za
jisté žalobník t. žadatel z cizie škody zisku sobě nečiniti. Než
dobrovolní nákladové nemají býti sečtení od vládařeižádného,
ale ty věci s těmi náklady učiněnými vzíti muože, kdyžjedno O nákladu
bude moci to učiniti bez úrazu věci prvnějšie. g. 4. O ná nudu.
kladiech pak saudu tento obytčej jsme ustanovili zachovávati,
28*
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appareat manifeste, condempnabitur sibi merito in expensis,
eo quod fraus et dolus alicui patrocinari non debent. g. 5. Nec
haec expensae dabuntur, nisi in principali petitione fuerint com
prehensae, vel pars ipsas petens in principio litis de ipsis pe
tendis sint protestata, ut etiam in sententia definitiva ipsarum
haberetur. g. 6. Sed in causa appellationis sine aliqua prote
statione victus victori condempnabitur in expensis.

Cap. XX.
De appellationibus.

Appellandi sive provocandi causarum usus, profunde la
teque diiïusus, ultimo nos allicit in hac parte de ipso certam
formam tradere et doctrinam, ut litigantibus in expensis et
laboribus consulatur, judicibusque etiam et juratis reverentia
debita deferatur.
g. 1. Jure autem montanorum appellatio est (oratio),
iniquae sententiae sive iniqui gravaminis querelam continens.
5. 2. Appellatur etiam ab iniquis sententiis et gravami
nibus juratorum, ut si contra jus litigatorum sententiam tule
rint iniquam, vel si per interlocutoriam aut alias indebite alter
utri partium vias aliquod gravamen intulerint, quod si foret
probatum, ad appellandum debeat sufficiens reputari.
g. 3. Judex vero montanorum nullas profert sententias,
sed tantum exequitur sententias juratorum, a cujus executione
si modum excedat, vel alias alterum partium gravet, legitime
poterit appellari.
g. 4. Et est sciendum, quod modus ita bene exceditur
in eo, quod est minus, sicut in eo exceditur, quod est
majus. Unde praecipimus in hac parte firmiter injungendo,
ut tam judices, quam jurati omni diligentia se praecaveant
studiose, ne aliquibus coram eis litigantibus materiam tribuant
appellandi.
©.5. Sanejudices non injuriose litigantes, sed benigno animo
alloquantur, nec exequendo sententias modum excedant, neque
aliquid in praejudicium alterius partis attemptare praesumant.
&. 6. Et jurati omnes sententias, prout pluries raedic
tum est, matura deliberatione bene proferant, pou erantcs
aequa lance jus suum unicuique tirbuendo.
g. 7. Si qui autem ex ipsis suae famae prodigi ac lio
nori proprio invidentes, aliquid in gravamen partis alterius per
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aby, v kteréž koli při byla by učiněna křivé žaloby přísaha,
aby v té ižádné počítánie nákladuov jmieno nebylo; ale však

ktož by úkladem a lstí súpeře svého k práci připravilakna
kladuom, a to by se zjevně okázalo, budet jemu hodně od
súzen v nákladiech, protože lest a úkladižádnému spomáhati
nemají. 5. 5. Aniž ti nákladové mají býti přisúzeni,jediné leč na
prvním požádání, totiž v žalobč budú zavřieny, anebo žeby
strana na počátku pře osvědčila, žeby jich žádati chtěla, aby
také vkonečném úsudku, totižto nálezu, jich odsúzenie jmieno
bylo. g. 6. Ale v při odvolánie beze všeho osvědčovánie pře
možený přemáhateli bude v nakladieeh odsúzen.

Kap. XX.
O odvolání k vyššz'emu právu kdy a kterak se má dieti.

Odvolánie pří obytčej, hluboce a široce rozlitý a roztč
žený, naposledy nás přivabuje, abychom v této mieře o něm
jistý spuosob vydali a naučenie, aby súpeřóm, totiž saudicím
se, ke ztravám a nákladuom bylo razeno, a saudciem a při
sežným počestnost dlužná byla učiněna.
5. 1.

Právem

pak horníkuov

odvolánie jestit

řeč, držecí COVŠlůÉĚBÝ

žalobu nepravého nálezu a úsudku aneb nepravého obtieženie.
%. 2. Odvolávát se zajisté od nepravých úsudkuov a obtie- mág,?má
žovánie přísežných, jakožto, jestliže proti právu súpeřuov vy'

nesů odsudek nepravý, aneb jestliže skrze úsudek nekonečný
anebo jinak nehodné které straně učinie obtieženie, kteréžto
ač bylo by dovedeno, k odvolánie dostatečné mělo by do
mnieno býti. 5. 3.- Súdce pak neb rychtář horničí podle Súdcenem;
jich prava nevynášie úsudkuov, ale tolikot k skutku přivodí 33512333
ůsudky přísežných, od jehožto k skutku přivedenie, jestliže přísežní

mieru přesáhne aneb kterak jinak stranu druhů obtieží, muožt
spravedlivé býti odvolanie (odvoláno). 5. 4. A slušiet věděti, K3; Šalit?
že miera přesáhánie bývá přestúpena tak dobře natom, když Enge?
ggg;
méně učiní, než učiniti má, jako i na tom, když viece učiní,
nežli má učiniti. Protož přikazujeme v té mieře pevně po
rúčejice, aby též saudce jakožto přísežní vší snažností se vy
střiehali, aby kterým, ješto se před nimi saudie, nedávali pří
činy odvolánie. g. 5. Majit také súdce s súpeři ne bezprávně, Súdcemá
ale dobrotivým úmyslem mluviti, a vyvodiece nálezy mieryšejta
"a"?
dobrotivě.
aby nepřesáhali, aniž to mají činiti na škodu které strany. 112931603;
5. 6. A přísežní mají vynášeti všecky své nálezy, jakož častoŽŠŽnÍysiem,
dřieve praveno jest, s uzralým t. dospělým rozmyšlením, aby "* "gaf"?
dobře vynášeli, vážiece rovnů váhú a dávajieee právo jeho Opokutě
každému. %. 7. Pa.in by kteří z nich, své slovůtnosti ruko- be::„zázzř“
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sordes vel aliquo aliorum modorum prohibitorum perperam
fuerit machinatus, quod tamen appareat manifeste: tamquam
infamis a suo officio deponatur, in nostris montanis universis
nunquam deinceps aliquod officium habiturus, quia tam vilem
hominem reatus prcprius ab omni dignitate excludet, imminen
tibus nihilominus poenis contra transgressores nostrarum le
gum et constitutionum statutis.
&. 8. Sed certe litigantes tenentur, provida deliberatione
pensare, ne ipsos contingat frustratorie appellare, gravando
se ipsos inanibus laboribus et expensis.
5. 9. Unde si aliquem a judice ob gravamen appellare
contingeret, ante gravamen non appelletur.
5. 10. Nam regulariter appellatio interposita ante gra
vamen nulla est, quia appellatio semper debet talem causam
appellationi assignare, quod, si forte probata deberet legitima
reputari; nequa uam erit a quibuslibet judicantium verbis com—
minatoriis appelandum; quid enim oberit conatus judicis,
si injuria nullum sequetur effectum?
&. 11. Et ideo ab omni gravamine appellari non licet,
nisi ab eo tantum, quod fit in praejudicium juris illius, qui
appellat; nec ad appellandum quemquam trahere debet propria
voluntas, sed necessitas litigantium importuna, cum appellati
onibus non sit remedium ad defensionem iniquitatis, sed ad
praesidium innocentiae institutum, et bene puniendi sunt ini
que et frustratorie appellantes.

g. 12. Ab his autem gravaminibus legitime poterit appel
lari: si judex aliquem in jus vocaverit tempore feriato, aut
modum exequendo excedat, vel justitiam facere recuset, ac
in multis casibus his similibus, prout necessitas litigantium
edocebit. Eodem modo erit gravamen juratorum, si quem
indebite gravaverint, appellandum; sed alio modo a sententiis
juratorum appellabitur, ut statim inferius apparebit. Nec de
bent sibi judex et jurati pro injuria re utare, quod victus in
defensionem juris sui ad appellationis beneficium convolavit.
&.13. Jure autem montanorum hoc modo a sententiis jurato
rum appellatur: Lata sententia statim ille, contra quem lata est,
antequam ad alios actus1divertat, vel ab illo loco recedat, (appellet).
Amovemus illam consuetudinem, ut stet fixus, nec pedem au
deat amovere; generaliter autem reprobamus omnem veteris
consuetudinis subtilitatem, tantummodo fortunae hominum invi
dentem nec aliquid aliud adminiculum veritati vel justitiae
afi'erentem, sicut hic: in appellando non movere pedem, et
idem in testimonio proferendo; nonne suiïicit hic, ne de loco
recedat, antequam sententiam arguat vel ipsi consentiat manifeste ?

tržní a své cti závidiecc, to na obticžcnie které strany šerad
stvím nebo zlosti neb jiným obytčejcm zapověděným křivě
Strojil; ato bylo by okázáno zjevně: tehda ten jakožto po
haněný neb bczectný, má s svého úřadu ssazen býti, na našich
všech horách aby nikdy potom žádného úřadu neměl, neb
takého hubeného člověka prohřcšcnic vlastnie ode všeho duo
stojcnstvic odlúčí, a přes to jemu nastanú pokuty, kteréžto
proti přestupníkuov práv našich a ustanovení jsaut ustaveny.
g. 8 Než súpeřové majít opatrným rozmyslem vážiti, atby Výstraha.
se jim neudálo nadarmo se odvolávati, sami se obtěžujiecc
Odvolánlo
pracemi a náklady. 5. 9. Protož, chceli kdo pro obtieženie před
ortclet
od saudce se odvolati, ten dřieve obtieženic se neodvolávaj. vynesenie
nícf nenio.
g. 10. Neb z práva odvolánie před obtieženiem nic nenie; nebo ktož
se odvolává, má příčinu svého odvolánie pověděti, kterážto
když by byla dovedena, měla by za spravedlnú býti přijata;
protož nikoliť se nemá dieti odvolánie pro kteréž koli věci
neb řeči hrozivé toho, od kohož chtěl by se odvolati; nebo
což tobě uškodí chystánie sůdce, jestliže bezprávie neduojde Nc v každěn
k skutku? Š. 11. A protož se od každého obtieženie neslu obticženio
m:
člověk od
šie odvolávati, než toliko od toho, kteréž se děje na škodu se volávati.
práva toho, ktož se odvolává; aniž má koho přitahnůti k od
volánie vlastní vuole, ale núzná potřeba, poněvadž odvolánie
nebylo by lékařstvie k obraně nepravosti nalezené, ale
na pomoc neviny; protož hodnét jest, aby dobře tresktáni
byli, kteřížt se nehodně odvolávají. g. 12. Od těchto pak sluší
v které v'éc!
se vyše
obtěžovánie muožet se správně dieti odvolánie: jestliže súdce odvolat!
a v
povolá koho ksaudu den sváteční, aneb přestůpí-li mieru vy které nic.
vodě nález, aneb odpovie-li učiniti spravedlnosti, a v jiných
mnohých příhodách, jakož tomu potřeba těch, ješto se sůdie,
káže a naučí. A též muož učiněno býti odvolánie od obtie—
ženie bezprávného, učiní-li přísežní které straně; než jiným
obytěejem od ůsudkuov přísežných také má se dieti odvolá

nie, jakož hned dolejie bude okázáno. Anižt mají súdce Súdce nem!
za zlé jmíeti
a. přísezní za bezprávie počítati, že odsůzený jimi pro obranu odvolávající
práva svého uteče sek odvolánie. %.14. A podle práva horničíeho mu-se.
tiemto obytčejem od úsudku, totižto od nálezu přísežných má
se dieti: Když bude v dán úsudek, ihned ten, proti němuž
vydán jest, dřieve neži se k jiným činuom obrátí aneb od
čas má
toho miesta otejde, odvolaj se. Zamietámet zajisté onen Který
se dieti od
obytčej, aby stál na tom miestě-ustrna, aby ani nohy kam volínis.
směl pohnůti; neb obecně zamietáme každů vtipnost obytčeje
starého, kterážto toliko na štěstie lidském spoléhá a nečiní
ižádné pomoci pravdě neb spravedlnosti nepřinášie, jakož tuto,
když se kto odvolal, aby nepohnul nohů, a též když jest
svědecstvie vydával; neb dosti jest túto, aby z toho miesta
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5. 14. Appellans vero sententiam arguendo sic dicat: „Do—
mine judex, sententiam a juratis contra me latam arguo, offe
rens me meliorem ab eo loco, aquo de jure teneor, allaturum."

g. 15. Vel poterit nunc dicere, si lata est contra jus
scriptum, aut solitum ordinem judiciorum, ergo nulla, quod
me offero legitime ostensurum; quia non prodest appellanti
legitimam causam suae appellationis assignare, nisi probet ipse
esse veram.
g. 16. Sed si sententia sic arguta contra jus scriptum
lata non sit, sed quaestio sit, an aequitatem vel iniquitatem
contineat: tunc solum ad nostram providentiam deferatur ad
interpretandum per nos, an bene, vel male fuerit judicatum;
nam regulariter ejus est interpretari, cujus est concedere.
š. 17. Sane si inveniatur sententia bene lata, tunc remit
tatur appellans ad prius examen, appellato per judicem taxa
tione praemissa in expensis legitimis condempnandus.
5. 18. Si autem inveniatur sententia male lata, et quod
legitime fuerit appellatum: tunc praedicto modo per eum, qui
de appellatione cognoscit, appellatus appellanti in expensis
legitimis condempnetur; revocatisquein irritum omnibus, quae
post appellationem legitime interpositam in praejudicium par
tis appellantis fuerint attemptata, quia appellatione praecedente
nihil innovandum est; et sententia cum omnibus, quae post
appellationem legitime interpositam in praejudicium partis
appellantis fuerint attemptata, et principalis causa fine debito
terminetur.

_

g. 19. Si autem arguitur, contra jus scriptum sententia
esse lata, tunc recurrendum erit ad hunc librum; et si in eo
apparuerit, bene sententiam esse latam et frivole appellatum:
iterum appellans cum omnibus conditionibus, ut proximo 'die
tum est, ad priorem judicem remittatur.
g. 20. Sane si sententia inveniatur lata contra jus scrip
tum, vel solitum ordinem judiciorum: ipso jure nulla est,
cum onnibus ipsamque sequentibus pronuncianda est pe
nitus nulla esse; et in hoc appellatus per eum, qui de appel
latione cognoscit, in expensis legitimis condempnetur; vel
appellans poterit pro expensis ac pro omni suo interesse contra
juratos agere, qui ipsum iniqua sententia aut contra jus scriptum
prolata vel solitum ordinem judiciorum indebite aggravarunt.
š. 21. Et nos in hoc casu poenas contra juris transgres
sores jam dudum statutas contra eosdem juratos indurato animo
firmiter prosequemur; nam seniores jurati, in quibus moralis
viget maturitas, debent corrigere juniores, n'e fines mandati
excedant, nostri juris tramites violando; alioquin eis consen

neodcházel, dokudž by nálezu neštrafoval nebo jemu přivolil
_
zjevně. 5. 14. Ten pak, ještot se odvolává, když štrafuje gaggai
úsudek, totižto nález, mát takto řieci: „Pane súdce, úsudek odvolání
proti mně od přisežných vydaný treskci neb štrafuji, podávajc
se, že od toho miesta, od něhožto z práva mám přinesti, při_
nesu lepšie“ ä. 15. Nebo bude moci tehda řieci: „Jest ten 9331foij
úsudek vydán proti právu psanému, neb proti obytčeji zvyk- sumimu

lému sauduov, protožnenieižádný, a tot chci právě okázati;“
nebt nenie dosti tomu, ktožt se odvolává, že hodnú příčinu

.

svého odvolánie vydá, leč okáže, že jest pravá. g. 16. Pakliby p93ï'ogfg:.ï,
nález štrafovaný nebyl proti právu psanému vydaný, než nalezeném“

bylo by hádánie, totiž tázánie, drží-li rovenstvie čili nepravost:
tehdy jediné k naší obmyslnosti má se státi odeslánie, aby 031205930
námi bylo rozhodeno, jest-li dobře čili zle sauzeno; neb obecně vzncscrnš
na

ten má právo vykládati, ktož je má z práva vydávati. %. 17. "*"c'
A bude-li shledáno, že úsudek, totiž nález, jest dobře vydaný, 152035333,
tedy ten, ktož se jest odvolal, má odeslán býti k saudu dřev- p
nimu, aby ho odsaudil k placenie nákladuov pravých súpeři
, _
jeho.

5. 18.

Pakli

bude shledáno, že úsudek jest zle vydán RXŠÉŠÉ'ŽIZ,

a že právě stalo se jest odvolánie: tehda dříve řečeným obyt- 53:212?
čejem od toho, ktož má rozeznati o tom odvolání, má ten,
nému.
proti komuž jest odvolánie, tomu, ktož se jest odvolal, býti
odsúzen v pravých nákladiech; a ty všecky věci, kteréž jsú
se dály pro odvolánie na pohoršenie toho, ktož se jest odvolal,
mají býti zkaženy a odvolány; nebo dokudž odvolánie pře
neskoná se, nemát nic býti obnovováno; a tak ten úsudek
ise všemi jinými běhy, kteříž jsú se po odvolání dáli na
pohoršenie tomu, ktož se jest odvolal, mají býti stavení, do- . _
kudž toho odvolánie pře nebude rozsúzena. %. 19. Pakliby'ŠýělkíĚ
úsudek, totiž nález jest tresktán, že jest proti právu psanému prgfisenprglu,
vydán, tehdyť má útočiště býti k těmto knihám; a bude-lit buď utečenp
v nich shledáno, že jest úsudek právě vydán a že se jestktčifzišřm'
neprávě stalo odvolánie: tehdy ten, ktož se jest odvolal, se
všemi povahami, jakož jest dřieve ovědieno, má býtik dřev

niemu súdci odeslán. %.20. Paklliúsudek bude nalezen,že
jest proti právu psanému vydán anebo

proti zvyklému

obyt— zvyklému—

čeji sauduov: tehdyť z práva nic nenie, a se vším, což se jest
po něm dálo, má býti usúzen, že moci nemá; a ten, proti ko
muž se jest stalo odvolánie, skrze toho, ktož o tom odvolánie
učinil jest rozeznánie, má býti odsúzen ku placeni ztravy a Odvolavač
nákladuov tomu, ktož se jest odvolal; neb budet moci mugžqruþpy
ten, ktož se jest právě odvolal, vésti při proti přisežnýmmšrtýelifšše.

kteřížto nepravý nález jsú vydali & úsudek proti právu psa- „cm?“

nému aneb proti zvyklému obytěeji neslušně jsú obtiežili.žř;:
5. 21.

A my v té příhodě na přestupitele našeho práva po- nášejicie.

LIB. Iv.

.—

434

-—

tire viderentur, quia error, cui non resistitur, approbari vi
detur, nec debet inde procedere injuriarum occasio, unde
jura nascuntur.
g. 22. Debent insuper jurati appellantes cum suis literis
causam appellationis continentem ad nostram praesentiam, aut
camerarii nostri, ad quemcunque tunc fuerit appellatum, ex
pedite ac breviter expedire, omnis dilationis materiam am
putando.
g. 23. Utique cordi nobis est, lites fine debito litimari,
firmiter statuendo, si appellans, nisi tunc legitime praepeditus,
suam appellationem infra quatuor septimanas non fuerit pro
secutus: ex tunc pro non appellante habeatur, ac appellato
condempnetur legitimisin expensis. Judex quoque appellatione
tali non obstante in casu principali procedat, quantum de jure
fuerit procedendum, ut hoc saltem timore territus in gravamen
alterius non facile quis praesumat quomodolibet appellare.

kuty dávno ustavené proti tčm přísežným utvrzeným úmyslem
pevně budem vésti; neb starší přisežni, v nichžto mravná
trvá zralost, majit trcsktati mlazšie, atby mezí přikázanie ne—
přestupovali, našeho práva cesty porušujiece; jinak bylitby
domnění jako jim v tom svolujiece; neb blud, jemuž nebývá
odepřieno, zda se, by byl pochválen, anižť má odtud vy
cházeti bezpravie, odkudž práva se rodie. 5. 22. Majít nad 3332
to všichni přísežní

ty, kteříž se od nich odvolávají, s isty pfang?
svými, v nicbžto pře odvolánie jest popsána, před nás neb "W
před komorníka našeho, aneb k komuž se jest stalo odvoláníe, vý
pravně, brzo asnadnč akrátce vypraviti, beze všeho prodlévánie.
.

g. 23. V srdci nám jest zajisté, vždy sauduov slušným kon—

cem uskrovniti, pevně ustanovujíee, jestli žeby ten, ktož se 23.05"
jest odvolal, leč by hodnů přičinů byl zamčstknán, ve čty- ve &
řech nedělech o tédne odvolánie svého nedovedlby: tehdyt ÉĚÉŽ'Ž
má jmien býti za. neodvolance a má odsúzen býti ku placenieho "d'
nákladuov súpeři svému. A sůdce netbaje odvolánie takového

jdi v prvnie při a ved ji, jakož byz práva měla vedena býti,
aby tauto bázni jsa aspoň ustrašen, na obtieženie jiného ne—
snadně se kto odvolával.

