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D. EV.

ŘÁD PRÁWA ZEMSKÉHO,
LATINĚ I ČESKY.

Rua práwa zemského w Čechách, kterýž tuto čtenárstwu latině č česky podáwáme, 0b
Jevuje nám auplně a žťwé celý způsob, kterak we XIV století w Čechách pře obecné ( hrdelní
u nejwyššího sauďu zemského weďeny býwaly (Processordnung). Jest ť on, jako podaná od nás
we prwním dilu Archivu tohoto, Kniha starého pána z Rosenberka, spis muže jen saukromého, aniž
kdy zákonnau platnost do sebe měl: a wšak, líčic nám nejem obyčeje saudmí, alebrž ©mnohézá

sady práwní, kterých tehdáž u saudu zemského Šetříwáno, náleží jiste k nejdůležítejším památkám
práwnictwí středowěkého,jak we Slowanstwu, tak ť w Ewropě wůbec.

Sepsán byl nejprw latině, mezi r. 1348 a 135b, a tudíž té doby, když práwě Karel IV
w Čechách swé zákony (Majestas Carolina) do země uwesti ustlowal. Že před r. 1348 spis len
nepowstal, dokazuje zmínka w něm (č. 53 a 68) číněná o zrušených již, ač nedáwno„tepru, sau
dech bozjch, železu a wede; o kterýchž wédomo Jest, ze až po T. 1848 moc swau w Čechách pro

wozowali. Překlad český do pozdějších let sahá, t teprw po Karla IV smrtí zhotowen jest, am
se w nem (č. 23) císař tento jíž co nebožtík připomíná.

O rukopisech, we kterých se nám Řád práwa zemského zachowal, obšírnau zpráwu dáwá
p. WW.Hanka we swém »Přehledu prameniw práwních w Čechách, a tištěném mezí pojeďnánímíkrál.Českéspolečnostínaukr.1841a1842(F,2,str.151—114.)| Jsauťpaknásledující.

I. Pro text latinský:

1) A — vwrukopisu od r. 1360, u desk dworských králowstwí Českého, — ze kteréhož
we prwním dilu Archivu tohoto vKniha starého pána z Rosenberkau wydána jesí, a jehožto popsání
tamze na str. 448 se nachází; přepis, ačkoli téměř sauweký, předce již na mnohých místech
chybný, wynecháwaje tytýž jednotlivá slowa w textu potřebná, klada obyčejně guia na místě
guod, í jiných prohřeškůw se dopaušteje, kteří dole pod textem udání buďau.

2) BBB — w rukopisu král. weřejné bibltoteky Pražské (XVII. E. 4) od r. ast 1418,
na listu 19—142.3)BA—vw rkp,téžbiblioteky(I.G.18)nalistu1—26,ztéždoby,jakopředešlý.
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4) BG — vwrkp. téže biblioteky (XVII. E.N1) od v. 1415, na listu N—O%. Text Jeho
mezť nejzpráwnejší náleži, ačkoli příliš běžněpsám Jest.

9) P — wrukopisu pergamenowémmagistratu Pražského, z prwní polowice XV století,
na listu 51—13.

6) P2 — w rukopisu papirowém téhož magistrátu, z druhé polowiceXF stoleti, na
L. 278 —297.

II. Pro text český:()B—vw rkp.weřejnébibliotekyPražské(XVII,F.49.)
2) B2 — w rkp. téže biblioteky (XVII, C. 22).3)€© —wurkp.knižeteKolloredowPraze.
4) F — wrkp. knížete Fiirstenberka w Praze.
5) BK — wrkp. Hořowském hrabat z /Wrbna.
6) BE — w rkp. Českého Museum N9 684.
1) PK3 — w nápodobném, tamže N9 68%.
8) IW — u rytíře z Neuberka w Praze, rkp. jeho prwní.
9) IW2— tamtéž, rukopis druhý od r. 1418.

10) P: — vwrkp. Pražském, témže co nahoře, na listu 48—51.
11) P2 — w nápodobném, jako nahoře, na l. 254—211.
(2) E —- wrkp, archtvu Třebonského (B, 2).
13) R'2 — w nápodobném rkp. (B, 6.)
14) FB — nápodďobněw rkp. od r. 1486 (B, 3).

Rukopisowé textu českého wšíckní pocházejí z XV stoleti, a mnozí z míchjíž pří KnizestaréhopánazRosenberkapopsáníjsau.© NejzpráwnejšímezinímijewísebýtiBP,t.j.Pražský
rukopis pergamenowý.

Srownáwajice rukopisy wšecky mezí sebau, zpozorowali sme brzy trojí rozdílné spisu €o
hoto textowání čili recensi, a sice dwojí latinské a jedno české.

A) Prwní recensí latinská jewse w popsaných nahoře rukopisechA, B3, B4aB6. Dělí
se od druhé nejprw a nejwice jiným pořádkem paragrafiw swých, potom pak dwojením textu
čísel 41—51, kterážto nejprwé hned s počátku, a podruhé (s malau we slowích proměnau) opět
u prostřed spisu stojí. Počíná zajisté recensí tato slowy: »Sť guis in praesentia regis aut in
judicto plenoa ele. (č.41) a jde pořádkem až do slow: vdebet expugnari per terrigenas«, (č.51),
načež hned (č. 95) nCasus. Petrus spoliavit Johannem im vta pacisu ete. následuje až po č.100:
»prouť eťs viďebitur expedire«; pak stojí (č. 84—93 a 92) oď slow »Sť guis pater aliguem inJudicioaaždovíntalibusfacereconsueverunt.«© Potomteprwpřicházítextčísel1—40»Sťguts
pro capite fratrisu až po vsícut vídua praescripta«; po níchžto nawracuje se opět č. 41—51 již
s počátku postawené, a potom č. 52—12, pak 94, a posléze teprw č. 13—83, kdežto slowy »suos
testes producere nom temetura, celý spis se končí.

B) Druhá recenstlatinská jest ta, kterauž tuto w tisku podáwáme, a jewí se jen w rkp. P.
IWyxnačujese zwláště lepšín pořádkem pavagrafůw, ale w textu snáší se s recensíprwní, leda že
tytýž porušena se býti spatřuje.

C) Třetí recensí jest překlaď český sptsu tohoto, jenž originál swuj nikoli doslowně ne
tlumočí, ale tu zkracuje, tu rozšiřuje, tu t dokonce na opak mění, ačkoli pořádku wůbec téhož se
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drží, klerý we druhé recensí panuje; wýminku činí Jen číslo 92 a 93, kteréž Jiným pořádkem a
naskrze w opačný smysl polozenojest, — na důkaz, že jisté poměry práwní již i we XIV století
se dosti walné měnily. JW ohledu tomto srownání obau textůw, zde ponejprw wedle sebe stojících,

pro skaumatele starých práw našich t zajímawé ( poučné bude.
JWydán jest tento řáď práwa zemského pongprw p. Ondř. Kucharském we Waršawé

r. 1838, wjeho zbírce vdntigutsstma monumenta juris Slovenicitu,a sice latině na str. 426—414,
česky na str. 388—1425. Kdo sí na tom záležetí dá, aby s jeho wydániím naše srownal: pozná

hned, že zwláště text latinský mnohých opraw z rukopiséw potřebowal i obdržel. Naproti tomu
srownáním rukopisu českého lextu nezískawše nic, než známost nekolika chyb opisowatelských,
uznali sme za dobré, položití text nejlepší (IP) za záklaď, a jen tam, kďe i tento patrně chyb
ným se býti ukazuje, oprawiti Jej pomocí prameniw ostatnich.

ORDO JUDICII TERRAE.

1.

Si guis pro capite fratris "), vel alte
rius amici, citare voluerit ad terrae judi
cium, hunc processum habere debet: pri
mo, guando ipse frater vel amicus “) ejus
occisus est, tunc idem aclor ad praesen
tiam *) beneficiariorum, vicecamerarii *)
et vicejudicis, sicut cCitiusposset vel po
test, accedat *), et semper infra duas
septimanas eandem mmterfectionem et ip
sum caput eis notificet, dicens: »domini,
audite, guta talis amicus meus occisus est
in via pacis; vobis notifico illius caput
occisi, et pěto, ut dětis mihi bedal
lum $) terrae, úui hoc caput conspiciat.«
Ouo bedallo recepto, ostendat ei illum
occisum, et vulnera ejus, vestemgue ejus
cruentalam; et eandem vestem totam,in
gua ipse occisus est, idem bedallus pro se
recipere debet et habere, et eandém cru

ŘÁD PRÁWA ZEMSKÉHO.

1.

Kdyžby kto chtěl zhlawy bratra swého
neb jiného přietele koho pohnati k zem
skému sůdu, tento řád jmá zachowali:
najprwé, když jest ten jeho přietel zabit,
jmá ten den pomnieli, a přijda před
úředníky Pražské, tocižto před najwyš
šieho komorníka a před jiné úředníky,
kterýchž móž dojíti, we dwů nedělí ot
zabitie toho přietele, i jmá jim opowě
dieti a purkrabí Pražskému, a řka takto:
»Páni, račte slyšeti, opowiedám Waší
Milosti, že tenlo přietel mój (pojmenuje
jej, a otkud jest byl) jest zabit na po
kojné cestě ot toho (pojmenuje toho, kte
rýž jej zabil a otkudž jest); opowiedám
wám hlawu jeho, a proši, dajte mi ko
morníka, aťby tu hlawu opatřil.« Tu po
jma komorníka, jmá jemu ukázati toho
zabitého, a rány jeho a růcho zekrwa

!) A. P. fratris sui. 7)A. vel alius amicus. “) 4. actor accedens adpraes. +)P. vice
camerarii et alios, sicut sciri potest, et semper.
bidellum (tak wždy).

5) A. vel potest, et semper. ©)B3, 4, 6;
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entatam vestem reservare debet, ipsam
tempore judicii, guando reguisitus fuerit,
ostensurus. Sed si ") cautus esse vult
actor, ipsum bedallum ad praesentiam
beneficiariovrum ipsorum ducat, ut coram
eis ea, guae vidit, recognoscat, ac vestem
cruentatam ostendat, et hoc in terrae
tabulis consignari ?) procuret; diem et
annum, guo *) haec facta sunt, ponendo.
Ouia si medio tempore idem bedallus de
cederet, vel eum habere non posset, aut
deperderet vestem eandem, tunc tempore
judicii easdem tabulas in testimonium
hujus rei producet.

2.

Ouo facto idem actor, guandocun
gue citare voluerit, petet dari sibi be
dallum, gui citabit occisorem eundem.
Ouo habito, ipsum bedallum, reum, gue
rimoniam pro ipso capite, et aliam due
rimoniam pro pecunia capitali, pro gua
ipsum caput aestimat, cum termino dua
rum septimanarum, vel ampliori, sicut “)
competit, in terrae tabulis praesigna
bit *). Et notandum, guod “) in terrae
judicio nunguam unus actor contra unum
citatum duas guerelas potest simul pro
ponere et easdem prosegui, nisi in prae
senti casu. Eodem vero termino veniente,

ipsg actor citationem eandem procurabit
publicari coram beneficiariis, et specia
hter coram vicepurgravio Pragensi vel ")

1) P. sed etsi.
petit. *) A. praesignet. S) A, guia.

9
wené jeho, w kterémž jest zabit; a to
wšechno růcho jmá sobě ten komorník
wzieti i zachowati, aby je mohl w sůdě
ukázati. Ale chceli ten, jenžto pohoní,
bezpečen býti: přiweď toho komorníka
před úředníky, ať wyzná před nimi, což
ohledal jest, a růcho krwawé ať pokáže.
A to we dsky zemské kaž popsati, den
a léto, kdy sě to stalo, a jméno toho
komorníka, kterýž jest wyznal, znamenati
kaž. Neb kdyžby ten komorník sšel dřie
we sůdu, aneb žeby jeho jmieti nemohl,
neb žeby to růcho krwawé utraceno bylo,
aby před súdem ty dsky ukázal a čísti
kázal; to bude mocno, jakoby ten ko
morník wyznal před sůdem.

2.

Potom, kdyžby chtěl pohnati, jmá
prositi, aby jemu dán byl komornik, jenž
toby pohnal wraha jeho. Kterýžto když
požene , jmá wyswědčiti, když ten den
přijde, k kterémuž jest pohnal; a to jmá
we dsky napsáno býti. Tu pak ten den
w hodinu dewátů, tociž o poledni, ten
jenžto pohoní,jmá opowědieti úředníkóm
a purkrabi Pražskému, že stojí k prw
niemu póhonu, a řka: »Opowiedám sě
Waší Milosti, že sem pohnal wraha swého,
jenž jest zabil mého bratra, (pojmenuje
jménem oba), a to chci wésti přede
pány s plným práwem, i z hlawy, iz pe
něz, w čemž tu hlawu pokládám.« A ihned
dobuda řečníka, i jmá we dsky kázati
wložiti obě žalobě. Tu znamenaj, že

2) P. inscribi et consignari. *) A. guia, P. guando. *) P. si com
7) A. et.
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vices suas gerente. Deinde hora nona
idem actor per se coram 1psis benefi
ciariis et vicepurgravio se repraesenta
bit dicens: »domini, repraesento me tali
hora *) coram vobis in causa capitis et
pecuniae capitalis, pro guibus cilavi ta
lem reum, gui occidit fratrem meum ta
lem, et volo prosegui easdem causas ju
stitia mediante.«

a.

Et iterum hora vesperarum coram
eisdem praedicta explicando se reprae
sentabit; item die altera et die tertia
statim post ipsum terminum seguentibus
hora prima vel tertia et hora nona ac
vesperarum hora se repraesentabit coram
eisdem, causas praedictas explicando. Et
sciendum, guod in causa capitis constitui
non debet procurator nec etiam litigare.
Ouibus diebus duobus lapsis, die tertia
ultima repraesentatione facta, idem actor
alum bedallum recipiet ad citandum, et
eundem cum termino secunde ad tabulas

inponet. Ouo termino secundo veniente,
omnia praemissa faciet, sicut fecit in primo.
Ouibus peractis, iterum bedallum, gui in
primo fuit ?) termino, vel alium loco ejus
recipiat, et €um cum termino tertio et
ultimo ponat ad tabulas. Ouo veniente
termino, citatione pronunciata, si eadem
die judicium non fuerit, idem actor re
praesentabit se per omnia €0 modo, prout
fecit in terminis prioribus praedictis, et
1pse citatus in tertio termino ante horam
nonam debet se repraesentare.

1) A, me horam coram. 2) A. fuerit.

D. IV. Ordo judicií terrae.

w zemském sůdě jeden na jednoho nikdy
nemóže dwů žalobů wésti, jediné o hla
wu, jakož jest již znamenáno.

3.

Tu pak w hodinu nešporní opět sě
jmá opowědieti úředníkóm a purkrabi
Pražskému, týmiž slowy, jako dřiewe ;
potom druhý a třetí den po tom roku
takéž sě jmá opowědieti w též hodiny,
jakož sě prwý den opowiedal. Po těch
třech dnech wezme jiného komorníka,
aby jej pohnal k druhému roku; a to
we dsky káže napsati. A když ten rok
druhý přijde, wšecky ty opowědi jmá
učiniti, jako na prwniem roce učinil.
A ihned k třetiemu a posledniemu roku
wezme téhož komorníka, jakti-tě byl na
prwniem roku, nebo jiného. A když
ten třetí rok přijde, opět sě jmá opo
wiedati w též hodiny, jako na prwniem
a na druhém roce.
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4.

SL autem in ipso tertio et ultimo
termino camerarius summus, judex, nota
riusgue cum baronibus terrae pleno ju
dicio praesederint, tune stans actor ante
scamna judicii, advocatum et consilium
sibi dari a judice postulabit. Ouibus ob
tentis et impetratis, praehabitogne con
silio, idem advocatus proponet dicens:
»domine judex, iste actor (eum et locum
unde est nominando) gui citavit talem de
tali Joco talis amici sui pro capite, guem
ipse occidit sine jure in via pacis, peti
vit me, ut ejus verbum dicerem, si est
de favore vestro.« Ouo respondente, guia
favet: tunc idem advocatus dicet: »do

mine judex! ante omnia eidem actori, gui
tales causas proponere intendit contra
suum talem adversarium , nominatim et
sigillatim declarando excipio et munio jus
prolocutoris, guod pertinet ad causam

praesentem, et totum jus suum; et peto,
ut et baro (detur), gui ipsum actorem
informet, in guo loco et in gua parte
coram vobis stare debeat; item ut Ci
dentur duo, gui ei et mihi ad aures su
surrare debeant, et eum ac me de his,
cuae ad jus suum in Causa praesenti va
leant, informare; guia ipse actor non est
ad praesens ita bonae memoriae et ratio
nis, ob dolorem guem habet propter ami
cum suum, guem amisit; item idem actor
petit et ego peto nomine ejus, ut possit
et debeal habere medietatem baronum,
guam elegerit, ad consilium suum, et to
tiens abire de isto loco ad sua consilia

et iterum redire ad locum suum, guotiens
sibi fueritopportunum. Item excipio eidem,

A. Č. II

81

4.

Tu ten pohnaný na třetiem roce jmá
státi; a kdyžby najwyšší komorník a sudí
a písař najwyšší s jinými pány šlechtici
již seděli na sůdě: tehdy ten, jenžto po
honí, stoje před šranky, jmá sobě pro
siti řečníka, a ten jemu jmá dán býti.
Tu pak ten řečník, ulieže sě s ním, i
bude žalowati a řka: »pane sudí, tento
mne prosí (pojmenuje jej), abych jeho
slowo wedl: přeješli jemu toho i mně?«
a když sudí dí: »přeji«, tehdy ten řečník
jmá jemu práwo ohraditi, jakž umie naj
lépe, a jmá prosit, aby jemu pán byl
wydán z panów,jižto sedie na sůdě, a ten
jej jmá naučiti, na které straně jmá státi
přede pány, tociž na prawej. Potom jmá
prosit, aby jim byla dána dwa pány,
kterážbyšta jměla jim raditi a w ucho
šeptati, což k jich práwu sluší, učiece je;
neb ten pówod, jenžto pohoní, pro we
liků žalost, že jemu přietel zabit, nemóž
dobré paměti jmieti. Potom jmá řieci:
»prosí ten pówod, a já jeho jménem
prosím, abychom jměli polowici panáw
k swej radě a ku potazu, aby s námi
mohli otstůpiti, kdyžby nám jich třeba
bylo, kteréžbychom wywolili; wiece mie
ním jemu i sobě, abych mohl jeho žalobu

11
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ut valeam ") ejus guerimoniam coram vobis
proponere et eum juxla informationem
baronis inter scamna inducere, et omnes

alios judiciales actus “) facere, tamguam
verus advocatus, guae ad causam ipsius
praesentem reguiruntur. Item excipio ei
dem et jus suum munio in hac parte, ut
si ego eum in aliguo de praemissis ne
gligerem, ut ipse dicere valeat, non esse
verbum suum, et tune per me iterum vel
allium advocatum de ipsa negligentia se
valeat emendare; et generaliter aliud omne
jus prolocutorium, guod ad causam prae
sentem pertinet, excipio eidem, et peto
domine judex, ut detis hoc super baro
nem, gui de consilio aliorum baronum
hoc pro jure inveniat et pronuntiet, si
ipsum jus prolucotorium eidem actori suf
ficienter sit exceptum seu munitum.a Oui
judex baronem dare debet, gui eum, in
guo loco stare debeat, de consilio alio
rum baronum informabit, videlicet in parte
dexlra; et etiam dicet, guod ipsum jus
prolucotorium sufficienter munivit; vel si
non bene munivit, tunc dicet: »ea, guae
excipis, his uteris, et si aligua adhuc
excipere vis, facere debes.«

D.

Tunc ipse citatus similiter proluco
torem impetrare debet, gui prolocutor
dicet: »domine judex! iste, gui est per
talem actorem pro capite tali huc cita
tus, volens suam ostendere innocentiam
coram vobis, petivit ut verbum ejus pro

1) A. valerem. *) P. casus.

D. IV. Ordo judicii terrace.

podlé naučenie panského prožalowati, a
jej do šranków wěésti, a wšecka práwa
konati, což k tomu sůdu přísluší; a když
bych jej w čem zameškal, neb na kte
rém slowě pochybil, aby mohl řieci:
»nenie to mé slowo«, a mnů nebo jiným
řečníkem mohl sě oprawiti; a obecně
wšecko jiné práwo jeho i mé jemu mie
ním i sobě, což k tejto při práwem pří
sluší; a prosím pane sudí, aby toho pč
dal na pány, jestli práwa dosti ohraze
nie, jako sem ohradil jemu i sobě, ať to
ráčí wynesti.« A když sudí die a páni
naleznů, což si wymienil jemu i sobě
s práwem, toho jmáte požiti: a ihned
jmá jemu pán wydán býti, aby jej na
učil, utieže sě s jinými pány, kde jmá
státi w šranciech, tociž na prawé straně,
a jestližeby co ještě newymienil nebo
neohradil, móže dobře ohraditi, potieže
sč s tím pánem.

D.

Tu pak pohnaný, staneli k sůdu, jmá
sobě také řečníka prositi, a ten jemu
jmá dán býti. Tehdy ten řečník jmá
řieci, pojmenuje jej jménem: »tento ot
tudto, pane sudí, mne prosí; abych jeho
slowo wedl, přeješli jemu toho i mně?«
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ponerem,si est ad hoc favor vesler.« Ouo
dicente, guod sit: excipiet ei omme jus
prolocutoris, et petet informari, in guo
loco et in gua parte stare debeat, et alia
petet omnia et excipiet sigillatim et no
minatim, guae petivit et excepit *) advocatuspartisadversae.© Ouiasialiguade
praemissis sigillatim non peteret, sed di
ceret, ego eadem peto, guae ipse peti
vit, non nominando: tune defendente et
protestante de hoc ipso actore, eisdem
non expressis in judicio uli non deberet
ipse reus. Ouibus peractis, baro datus per
Judicem, in guo loco et in gua parte stare
debeat, videlicet in sinistra, eundem ci
tatum informabit, et si bene vel male ex
Cepit et munivit ipsum jus prolocutoris
dicet, prout dixit advocato actoris,

6.

Ouibus hinc inde propositis atgue
dictis, advocatus actóris dicet: »domine
judex! guaero a vobis, si possum gueri
moniam istius actoris proponere, et per
hoc hosti ejus cum €0 appropinguare, non
replicando nec repetendo jus prolocutoris
per me prius exceptum et expressum 3 et
peto, detis super *) baronem, gui hoc in
veniat, si hoc fieri potest sine praejudicio
Juris actoris ejusdem.« Oui baro ad hocdatusdiceredebet,guiapotest.© Tunc
idem advocatus dicet: »dominejudex! pla
ceat audire, guia Henricus de tali loco
congueritur super Petram de tali loco,
guia occidit Johanem fratremejus carna

1) P. guae petit et excipit.
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a když sudi dié »přeji«, tehdy řečník
jmá jemu práwo ohraditi, i pána prosit,
aby jej naučil, na které straně jmá státi,
a wšeho práwa ohrazenie jmá učiniti, jako
jest druhé strany řečník učinil, wšecko
zwláště wymienije. Tu jemu jmá pán
také dán býti, aby jej naučil, na které
straně jmá státi, tociž na lewej. A když
jemu wšecko práwo ohradi, a sudí jemu
dié: »což si s práwem wymienil, toho
jmáš požiwati«.

6.

A když obě straně proti sobě sta
neta: tehda řečník pówodów jmá řieci:
»pane sudí! jižli mohu žalobu wésli ?«
pojmenuje toho pówoda. A když sudí
dié »jiža: tehdy ten řečník jmá řieci:
»páni! račtež slyšeti na též práwo ohra
zenie: tento oltudto žaluje na tohoto ot
tudto (pojmenuje oba), že jest zabil bratra
jeho, (pojmenuje jeho, otkud jest byl)

2) P. mihi.
11*



84

lem, de tali loco guondam dictum, sine
jure in via pacis; guod si hoc negaret, hoc
in eum probare vult cum vita sua super
vitam ejus, sicut eum barones et jus
terrae informabunt.c«

T.

Et tunc prolocutor citati similiter
petet ac reguiret a judice, si ei logui
liceat, sine replicatione ampliori praedicti
juris prolocutoris. Deinde idem prolocu
tor cilati guaeret ab actore, guando prae
dicta occisio facta sit?

G.

Tunc advocatus actoris, deliberatione
facta, ibi statim dicere tenebitur "), guia
tali anno, et die tali proxima ante vel
post festum tale.

9.

Deinde idem prolocutor citati guae
ret, si hoc sit beneficiariis notificatum.
Ouibus respondentibus, guod sit notifica
tum, idem prolocutor guaeret, si ipse
actor habeat bedallum „retro se, gui con
spexit illud caput, pro guo guaeslio sit.
Tunc actor eundem bedallum statim de

bet habere juxta se, et producere eun
dem, ut ille referat, guia fuit in conspec
tone illius capitis tali die et tali anno,
concordando in €0 cum dicto actoris com

petenter *), et idem bedallus debet ibi
exhibere vestem cruentatam, guam circa
ud caput in signum hujus rei recepit,
ut dictum est supra. Ši vero actor ipse

1) A. tenetur. 7) P. conseguenter,

D. IV. Ordo judicií terrae.

na pokojné cestě bezprawně ; paklitby
toho přel, chce naň ukázati swým žiwo
tem na jeho Žiwot, jakž jemu páni za
práwo wynesú.«

'
Tehda řečník pohnaného jmá řieci:

»pane sudí, přeješli otpowěď učiniti natéžpráwoohrazenie?«© Akdyžsudídié
»přeji«: tehda řečník pohnaného jmá olá
zati: »kdy sě to zabitie stalo?«

8.

Tehda řečník pówodów jmá řieci:
tohoto léta, tento den, pojmenuje kdy
sě je to stalo, po kterém neb před kte
rým swátkem.

9.

Potom řečník pohnaného jmá otá
zati: jestli to úředníkóm opowiedáno?
A když úředníci wyznají, že jest: tehda
řečník pohnaného jmá otázati pówoda:
jmáli komorníka, jenžto tu hlawu opa
trowal? Tu komorník jmá wyznati, co
jest widěl, a růcho krwawé pokázati.
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eundem bedallum non habet cum veste

praedicta, tune procuret tabulas legi super
articulo praedicto, et tantumdem ') tabu
lae valebunt in e0 casu, sicut ipse be
dallus fateretur.

10.

His praemissis ipse reus mandabit
legi tabulas, volens audire guerimoniam
de tabulis. Et si ipsae tabulae discordant a
guerimonia per partem adversam propo
sita, tunc declarare tenentur eandem dis
cordiam; et si ita fuerit et beneficiarii
dicent idem, guia discordant: tunc ipse
citatus absolvetur ab instantia actoris.

Si vero non fuerit hujusmodi discordia
facta, vel si *) fuerit declarata: tunc idem
citatus ad guerimoniam respondebit, aut
eam omnino, si est innocens, negando,
aut si culpabilis est, dicet: »guidguid in
eo feci, hoc feci per initium ejus, de
fendendo vitam meam; et hoc volo pro
bare, guemadmodum jus terrae et baro
nes me informabunt.«

11.

Et si tunc barones invenient, guod
pro eo duellare debent: tunc ammodoeis
dem liligantibus ad consilia nec alias re
cedere licebit. Tunc advocatus actoris

dicet: »domine judex! iste actor petit,
ut detur sibí baro, gui eum informet,
gualiter hosti suo hic citato appropin
guare debeat, et guomodo scampna in
gredi debeat, guo pede ante et guo post

1) 4. tandem. 9). .4,-sl non,
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Pakliby toho komorníka nebylo, ani toho
růcha: tehda pówod jmá dsky pokázati
a když pokáže, tehda na tom jmá dosti
býti, jakoby komorníka i růcho pokázal.

10.

Tu pak řečník pohnaného jmá požá
dati, aby žalobu slyšal z desk. A budůli
sě dsky s žalobů řečníkowů děliti, že to
úředníci shledají: tehda pohnaný prázden
jmá býti póhonu i té winy. Pakliby sě
dsky se žalobů nedělily, a to úředníci
shledali: tehdy jmá otpowědieti, anebo
newinen sě k spráwě a k newině zdwi
haje, anebo sě poznaje, že jest to musil
učiniti, bráně sě jeho násilí, a bráně ži
wota swého, a to chce pokázati, jakž
jemu práwo a páni naleznů.

11.

A když páni potaz naleznů a wy
nesů, že by jměli o to sědati a žiwotem
pokázati: tehdy obě straně již nejmáta
nikam w radu otstůpati. Tehdy řečník
pówodów jmá řieci: pane sudí! tento
ottudto prosí, aby jemu dán byl pán,
jenžby jej naučil,-kýerak jmá k swému
wrahu přistůpiti, a kterak jmá w šranky
wjíti, kterů -nohů rapřed, a kterů po
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gressům facere debeat, guod genu flec
tere et guod tenere recte ") coram vobis,
et in guo loco debeat gua manu et guam
plicam recipere et tenere, et guo modo
dicere, ante guam cum hoste suo ipsam
plicam percutiat, et gualiter ac guotiens
cum ipsa plica percutiet, et postea guam
diu ibi flexo genu manere et guando sur
gere debeat, et guando licitum sit ei ex
ire de scampnis eisdem.«

12.

Deinde prolocutor ipsius citati dicet:
»domine judex! iste citatus suam innocen
tiam (ostendere) cupiens coram vobis, petit
ut ei baro detur, gui eum instruat, gna
liter et guando ipsa scamna ingredi de
beat«, et petat eliam omnia *“)guae ad
Jus suum pertinent, sigillatim, guae pe
tuvit actoris prolocutor.

13.

Tunc baro datus actori, omnibus au
dientibus, dicet actori: »audi! guia guan
do tibi mandabitur, scamna intrare de
bes, pede tuo dextro ante et pede sini
stro post gradiendo; item flectere debes
genu dextrum et non sinistrum ; item pli
cam partis tuae dextrae in manum tuam
dextram recipies et tenebis, non percu
tiendo, donec inventumet mandatum tibi
fuerit, guando perculere. debeas.«

14.

Deinde baro. datuscitato, dicet simi
liter audientibus omnibus :"vaudi! guod

11) P. tenetur rectum. 9%)A. omnino.

D. IV. Ordo judicit terrae.

tom, a na kterém jmá koleně pokleknůti
před wámi, a w kterémmiestě, a kterů
ruků jmá klin swé sukně držeti, a kte
rak jmá řieci dřiewe nežby tím klínem
swého wraha udeřil, a kolikrát jmá ude
řiti, a dokuď jmá klečeti, a kdy jmá po
wstati, a kdyby jměl z šranków wystůpiti.

12.

Potom řečník pohnaného jmá řieci:
tento pohnaný, (pojmenuje jej), chce swů
newinu pókázati, i prosí, pane sudí, aby
jemu byl dán pán, jenžtoby jej naučil,
kterakby jměl wstůpiti w šranky, i též
učiniti, jako jest prwní řečník prosil.

13.

Tehdy ten pán, jenžto jest wydán
pówodu, jmá nad hlas řieci: »slyšiž! kdyžť
káži do šranków wstůpiti, jmáš prawů
nohů napřed kročiti a lewů potom; a
když před pány přijdeš, jmáš na prawém
koleně pokleknůti, £ máš prawů ruků
s prawé strany za klín sukní wzieti, i jmáš
držeu, dokudž nekáží páni tím klínem
swého wraha udeřiti.«

14.

Potom pán, kterýž bude wydán po
hnanému, jmá nad hlas řieci: »slyš! kdyžt
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guando mandabitur tibi, intrabis scamna,
pede tuo sinistro ante et dextro post gra
diendo, flectesgue genu sinistrum et non
dextrum, plicamgue partis tuae sinistrae
in manum tuam sinistram recipiens tene
bis, et non percuties nec surges abinde,
donec tibi fueril mandatum.«

15.

Tunc prolocutor actoris guaeret, si
jam licet actori scampna ingredi, sicut
est jam informatus. Tunc baro dicet, guod
ingrediatur. Deinde guaeret similiter pro
locutor citati, dicens, ex guo actor jam
intravit, an licet etiam Citato ingredi
scamna eadem. Tunc baro dicet guod
etiam ingrediatur. Demum advocatus acto
ris guaeret, si liceat jam actori flectere
genu suum; et baro dicet, guod sic. Tune
prolocutor cilati similiter dguaeret, (an)
citato liceat etiam flectere genu; et baro
similiter dicere debet, guia licet. Et tunc
ea, guae per ipsos barones mandata ac
inventa sunt, ipsi litigantes mox facere
debent. Deinde advocatus actoris guaeret,
si liceat actori plicam suam ad manum
recipere; et citati prolocutor hoc idem
similiter guaeret.

16.

Et postguam plicas ipsas jam tenue
rint, tunc advocatus actoris petet dari
sibi baronem, gui ipsum actorem instruat,
gualiter dicere debeat, anteguam cum
plica půrcťkiet; et pars adversa similiter
petet, ut ad ideřnfaciendum baro sibi
detur. L
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káži w šranky wslůpiti, jmáš lewů nohů
napřed wkročiti a prawů potom; a když
přijdeš přede pány, jmáš na Jewé koleno
pokleknůti i jmáš sě ujieti lewů rukůza
klín s lewé strany; držiž a nebij, ani wstá
waj, dokudž nebude kázáno.«

15.

Tehdy řečník pówodów otieže, a řka:
»pane sudí! jižli móže pówod wstůpiti
wšranky?« Tehdy sudí dié: »vwstup!«
A když přijde přede pány, a klekne, i
klín sukně s prawé strany w prawů ruků
wezme: tehdy řečník pohnaného takéž
otieže, a řka: »pane sudí! poniawadž
pówod již jest w šranciech, jižli móže
pohnaný také w šranky wstůpiti?« A když
sudí dié: »jižs« a když již na swé miesto
s lewé strany přijde, a na lewé koleno
poklekne, a s lewé strany klín sukně
w lewů ruku wezme, že již oba hotowa
budeta:

16.

Tehdy řečník pówodówžádati bude
pána, aby jej naučil, kterak jmá řieci,
dřiewe nežby klínem udeřil swého wraha.
A řečník také pohnaného bude prositi
pána, aby jej naučil, kterak jmá řieci,
dřiewe než swým klínem proti pówo
dowi udeří.
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17.

Et sic baro datus dicet actori: vtu
dices ad citatum: audi Petre! tu es verus

meus hostis, gula occidisti Johannem fra
trem meum carnalem guondam de tali
loco, in via pacis sine jure, et hoc volo
probare in te cum vita mea super vitam
tuam, prout me jus terrae et barones in
formabunt.«

18.

Deinde baro citati dicet ad ipsum
Cilatum: »tu dices sic actori: audi tu

Henrice! de guo me inculpas, guod oc
cidissem Johannem fratrem tuum carna

lem guondam de tali loco sine jure in
via pacis, in €0 non sumtibi culpabilis;
et hoc volo probare, sicut mihi jus (terrae)
et barones invenerint.«

19.

Si vero culpabilis est, prout ad gue
rimoniam respondit, tunc dicere debet:
»guidguid feci, hoc per ejus initium feci,
defendendo vitam meam« ete. Et tunc

statim ipsas plicas insimulpercutere de
bent, ter tangendo directe ipsas plicas

Utergue ipsorum litigan
tium caveat, ne tardet aut dubilet manum
et plicam alterius perculiendo, guia di
recte se tangere debent; et si aliguis
ex €is in eo erraret, perderet ipsam causam.© Ouofactoadvocatusactorisguae
ret a judice, si liceat actori jam surgere
et de scamnis exire?

cum manibus.

D. IV. Ordo judicií terrae.

17.

Tu pán daný pówodowi nad hlas dié:
»takto jmáš řieci: ty Petře (nebo kterak
jemu jméno dějí) slyš! prawimť, žes mój
wrah, neb si zabil Jana (neb kterak jemu
jméno dějí) bratra mého wlastnieho od
tudto (pojmenuje), na pokojné cestě bez
prawně; a to chci pokázati mým žiwo
tem na twój Žiwot, jakž mě práwo zem
ské a páni naučie.«

18.

Tehdy pán wydaný pohnaněmu nad
hlas dié: »ty jmáš řieci k pówodowi: slyš
Jene neb Jakube! jakož mi winu dáwáš,
bych já zabil bratra twého Petra nebo
Waáclawa někdy řečeného oltud, na po
kojné cestě bezprawně: tiem jsem tobě
newinen, a to chci pokázati mým žiwo
tem na twój žiwot, jakž mi práwo zem
ské a páni naleznů.«

19.

Tu jmáta zaručiti, aby sě bila o ži
woty; a jmá jima deň a miesto ukázáno
býu, jakož jest obyčej a práwo, kdež páni
naleznů. Pakli jest proti žalobě poznal
sě, a řka: »to sem musil učiniti pro jeho
počátek, bráně swého Ziwota:« tehdy
ihned klíny w hromadu třikrát udeřit
jmáta; a oba budta pilna, abyšta upřiemo
udeřila proti sobě, by sě žádný nechybil.
A kdyžby páni shledli, na kterémžby sešlo,

žeby práwě neudeřil: tenby swůpři ztratil.
Ale kdyžby oba práwě udeřil, šéby páni
pochwálili: tehdy řečňík poówodów jmá
sudieho otázati : Sli pówod móž wstáti
a zšranków wyjíti ?
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20.

Et hoc idem baro invenire debet,
guia jam licet. Et similiter prolocutor
citati facere debet.

21.

Tunc judex eis terminum ad juran
dum contra se et ad duellandum debet

assignare,

22.

Ouo termino veniente, actor prius
jurabit in cruce, prout informatus fuerit;
et si jurando non processerit, tunc per
det ipsam causam capitis. 51 vero pro
cedet, tunc citatus similiter jurare debet
pro sua innocentia, sicut fuerit informa
tus; et si processerit in juramento, tunc
duellare debent statim sine armis, solum
modo in tunicis et in caligis, cum clypeis
et gladiis aptis in circulo eis ad hoc de
putato, sicut talium reguirit consuetudo.

29.

91 autem idem citatus jurando non
processerit, et ter jussus se non emenda
verit, (sicut semel hoc factum fuit in fa
vorem partis, ut audivi) tunc perdet caput
jpso facto. Sed multos audivi dicere con
tra hoc, guod per errorem juramenti ")
non meretur guis ipso facto decollari, sed
causam sive litem ipsam mox perdet, et
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20.

Tehdy ten pán, jenžto mu wydán
k naučení, jmá jemu řieci: »wyjdi, jižť
je čas.« A takéž řečník pohnaného jmá
otázati, jižli móž wstáti a zšranków wyjiti;
tu pán jemu wydaný jmá řieci: »wyjdi.«

21.

Tu sudi jmá jim rok položiti, a mie
sto ukázati, kde jmáta proti sobě přisa
hati a potom sě biti.

22.

A když ten rok přijde, tehda pówod,
hotow jsa k bitwě, jmá napřed přisieci,
jakž jemu páni rotu wydadie. A kdyžby
tu přísahu zmátl, tehdyby swů při ztratil.
Pakliby přisahaje prošel: tehdy pohnaný,
hotow jsa také k bitwě, jmá přisahati za
swů newinu. Pakliby přísahu zmátl, teh
dyby tu při 1 Žiwot ztratil. A pakliby
prošel: tehdy sě ihned jmáta bíti bez
oděnie, jedno w sukniech a w nohawi
ciech, s mečmi a za štíty, w šranciech
jim připrawených, jako jest obyčej.

23.

Tuto znamenaj, že za staradáwnaten
to řád byl jest, kdyžby pohnaný přísahu
zmátl, a po třetí sě neoprawil, žeby ztra
ul i při 1 hlawu. Proti tomu z přiezni
páni sů byli nalezli jednomu za nebožce
Ciesaře, že pro tu přísahu nejmá ihned
sťat býti, ale že jest swůú při ztratil, a
ten pówod jmá získanů jmieti. Ale mie

1) A. juramentum, P, celý tento článek zmateně podáwá.
A. C I.
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ipse actor contra ipsum procedet, sicut
reguirit ordo juris. Et nota glossulam,
et eandem invenerunt barones pro jure,
guod si ipse citatus jurando non proces
serit, tunc statim captivari debet et apud
purgravium Pragensem detineri in car
cere perpetuo. Si autem amicus ipsius
purgravii fuerit, tunc servabitur in car
ceribus, ubi domino regi et baronibus vi
debitur expedire "). Si autem rex et ba
rones cognoverint eum fore innocentem,
tunc dimitti debet; aut (si) ipse actor et
ejus amici pro €0 supplicaverint regi et
baronibus ut dimitteretur , tunc talis di
mitti debet.

24.

Si autem ex ipsis litigantibus duel
lare non praesumens, recedere voluerit:
anteguam circulum ingressus est, petet
consilium sibi dari cum purchravio Pra
gensi; gui purchravius eum cum omni
securitate conducere a castro Pragensi
per tria milliaria debet, ita guod ipse
conductus evadere valeat manus inimici.

25.

Si autem circulum ingressi duellare
coeperint, et aliguis ex €is fessus pau
sare voluerit: petet falangam inter se et
adversarium poni, et sic pausabit ad ho
ram; guam falangam duo beneficiarii, vi
cecamerarius et vicejudex, tenere et pe
tenti exhibere debent in instanti per
tres vices.

D. IV. Ordo judiců terrae.

sto stětie tento pohnaný jmá dán být
do wěčného žaláře, aby jeho purkrabie
Pražský chowal až do smrti, jakož na
wězně slušie; a pakliby purkrabie Praž
ský byl jeho přietel přirozený, tehdá jmá
dán býti do jiné wazby, kdežby sě krá
lowi a pánóm zemským zdálo, a tu jmá
chowán býti, jakož na wězně slušie, do
kudžby král a páni zemští jeho newiny
neoptali úplně, aneb dokudžťby ten pó
wod a jeho přietelé jemu té winy neot
pustili, a zaň krále a pánów neprosili,
aby byl propuštěn.

24.

A kdyžby z tů obů nesměl sě který
biti: dřiewe než w šranky wejde, jmá
prositi pánów, aby jemu potaz dali s pur
krabí Pražským; kterýžto purkrabie jmá
jej bezpečně prowoditi tři míle ot hradu
Pražského, tak aby mohl uteci před ná
slím swých nepřátel.

25.

Ale kdyžby již wšranky oba wešla,
a počala sě bíti, a kdyžby některý z nich
ustal, jmá žádati otpočinutie, a w tom
jmá uslyšán býti. Tu purkrabie Pražský
jmá mezi ně wložiti sochor, aby přes ten
žádný na druhého nesahal až za hodinu;
kterýžto sochor dwa úředníky, tocižto ko
morník asudí hotow jmáta držeti; a kte
rýžby jeho žádal, aby hotow byl až do
třetice k otpočinutí, a wždy za hodinu.

') P. přidáwá: tam diu, donec ipsi regi et baronibus de ejus innocentia constiterit,
aut ipse actor et amici ejus supplicaverint, ut dimitteretur.
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26.

Et gui alum superaverit, eundem
decapitare manu propria debet, et caput
imter pedes projicere, et super eum duos
denarios offerre; nisi aliud de favore re
gis fuerit ordinatum. Ouo decapitato,
flexo genu regi et beneficiariis regratiari
debet de justitia ").

27.

Ceterum si ipse citatus in aliguo
terminorum praedictorum non comparu
erit, aut litigando vel duellando causam
eandem perdiderit guoguo modo: tunc
actori pro jure dari debet pro ipso ca
pite et pecunia capitali praedicta, et ipse
dabit memoriales. Et tandem guando
cungue voluerit idem actor, petet dari
sibi bedallum, gui ipsum citatum mone
bit, ut infra sex septimanas continuas a
die monitionis pro čapite ipso et pro
pecunia capilali eadem concordet. Oui
bus septimanis lapsis, alium bedallum ad
idem faciendum recipiet; et iterum ter
tium bedallum recipiet, ut moneat ipsum

1) P. duos denarios super eum offe
rendo ťeprw na konci článku klade.
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26.

A kdyžby jeden druhého přemohl:
tehdy jej jmá swů ruků stieti, a hlawu
jemu mezi nohy wložiti; lečby s králowů
wolí a s panským powolením bylo mezi
nimi lepšie zjednáno. A kdyžby jej sťal,
a hlawu mezi nohy wložil, tehdy jmá po
kleknůti na jednom koleně a poděkowati
králi a pánóm z prawého práwa, a dwa
haléře naň wložiti, a těmi jej ofěrowati.
A tak swítězí nad ním a práwo obdrží
w téj při. A to jemu jmá we dsky wniti,
aby toho žádný přietel nemsuil. Pakliby
kto toho mstil, tenby ztratil žiwot i zbo
žie, k Králowě Milosti i ke wšem pánóm,
a nikdyby on ani jeho děti nejměliby prá
wa zemského užíwati ").

2.
Tuto znamenaj, když pak ten po

hnaný nesměl práwa dostáti, nebo který
rok zmeškal, k sůdu nebo k bitwě: tehdy
ihned tomu pówodu jmá býti dáno za
práwo stané, a on dá památné. Tu pak
když koli chce pówod, z té hlawy i ztěch
peněz hlawních, jmá wzieti komorníka,
aby napomanul pohnaného, aby sě s ním
smluwil w šesti neděléch. A když těch
šest neděl mine, a on sě s ním nesmluwi,
jmá to wedsky wložiti, a jiného komor
níka poslati, aby sě s ním smluwil opět
w šesti neděléch. A když druhých šest
neděl mine, a on sě sním nesmluwí, opět
to jmá we dsky wložiti, a wzieti třetieho

1) P. wyzwati.
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citatum pro concordia infra sex septima
nas, ut supra. Et haec monitio per ipsos
bedallos fieri debet in domicilio ipsius
citati, et per fora debet proclamari.

20.

Ouibus monitionibus factis, et octo
decim septimanis elapsis, ipse actor per
beneficiarium unum et bedallum super
hereditatem ipsius Cilali more solito in
pecunia capitali praedicta induci debet,
et beneficium tantumdem; et deinde ipse
actor in ipsa hereditate inducta ") cum
bedallo, juxta consuetudinem juris, sicut
alas praemissum est, poterit dominari;
et post hoc eadem hereditas taxari de
bet hereditarie ipsi actori pro pecunia
capitali eadem et beneficio tantumdem.

29.

Ouibus monitionibus praemissis, et
ipsis octodecim septimanis transactis, idem
actor, ubicungue eundem citatum repe
rerit, capere et interficere potest, cum
auxilio cujuscungue; et sic interfectum,
biis ejus perforatis, ligatungue per pe
des ejus ad caudam egui, in nullo eo
penitus spoliato, ad poprawam Pragen
sem justitiariam vel patibulum deducet,
hoc beneficiaris Pragensibus notificando,
et bedallo terrae ostendendo eundem.

!) P. in ipsam hereditatem inductus.

D. IV. Ordo judicií terrae.

komorníka, aby jej opět napomanul, aby
sě sním smluwil w šesti neděléch w po
sledních. A to napominánie komorníci
jmají učiniti w jeho domupřed čeledí, a
trhem prowolati w městě, k kterémužnaj
blíž přísedí.

28.

A když těch osmnádste nedělí mine,
a to we dsky bude znamenáno: tehda
ten pówod má wzieti jednoho úředníkaajednohokomorníka,a tijejmajíwzwésti
na dědiny pohnaného, jakož jest obyčej.
A ihned ten pówod s jedním komornikem
bude panowalu na těch dědinách, jakož
jest obyčej. A když opanuje, a to we
dsky bude znamenáno: tehdy tomu pó
wodu má dán býti úředník, aby jemu ot
hádal dědin pohnaného w těch penězích
hlawních, a úřadu tolikéž.

29.

Pak když sě to wše dokoná, a po
hnaný nesmluwí sě s pówodem i súřed
niky: tehdy ten pówod, kdežby koliwěk
nalezl pohnaného, má jej jiéti nebo za
biti, a prokole jemu stehně, i má jej
k ocasu koňskému za nohy přiwázali, nic
s něho růcha neswláče , i wléci jej pod
Pražsků šibenici. | má to opowědieti
úředníkóm, a komorníka wzieti, aby jej
ohlédal. A když to komorník wyzná, má
to we dsky wložiti, a žádný toho nemá
mstít.
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90.

Circa guod notandum est, guod idem
Citatus, condempnatus jam in causa ca
pitis, Circa uxorem suam propriam et
legitimam , cum per ejus brachia am
plexatus fuerit vel fimbria ejus tectus,
capi, interfici vel molestari aligualiter per
ipsum actorem nec per guempiam alium
non debet. Ouidam vero dicunt, guod
étiam circa sepulchrum beati Wenceslai
in ecclesia Pragensi, et coram regina
Boemiae, si fuerit inventus, ob reveren
tiam ipsorum , idem Citatus non debet
etiam perturbari guoguo modo.

31.

Et sciendum est: si praedictus actor
contra aliguem alium praeter interfecto
rem pro capitali pecunia agere voluerit,
omnem processum judicii ipse aclor et
citatus habere debent, gui est conserip
tus supra in causa capitis praedicta, prae
ter guod ipsi ambo litigantes suos za
stupcie, i. e. commissarios suos ad duel
landum, si guis eorum voluerit, habere
potest; gui duellabunt cum baculis et
clypeis tantum se mutuo verberanles.

32.

Si guis vero, annos legitimos aetatis
suae nondum habens, aliguem pro capite
patris sui, vel matris, vel alterius amici
sui propingui citare voluerit, in ipsa causa
procedendo semper nominet et scribat se
esse orphanum; et advocatus ipsius or
phani, guando litigabit, in judicio exci
piet et muniet ipsi actori jus orphanile.
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90,

Tuto znamenaj, že ten pohnaný, když
by byl u swé ženy oddané nalezen, a
ona jej objala, a nebo swým růchem při
kryla, že ot nie nemá wzat býti, ani které
žalosti trpěti. A také, kdyžby byl u hro
bu swatého Wáclawa w Pražském ko
stele, a nebo před králowů Česků, také
tu nemá wzat býti, ale pokoje požiti,

JÍ.

A znamenaj, že o hlawu ani pówod
ani pohnaný nemóž ižádného poručníka
učiniti miesto sebe. Ale kdyžby pówod
koho jiného z hlawních peněz pohnal,
nežli toho, jenžto jest jeho přietele za
bil: wšecen týž řád w sůdě máta jmieti,
Jakož jest swrchu popsán; jediné kterýž
chce z nich, nebo oba móžeta poručníka
miéti, a miesto sebe k bitwě wydati; i
máta sě bíti kyji a za štíty, až jeden dru

-—hého i přemóž, a tak při obdrží.

82.

Wiece, kdyžby kto let nemaje, z hla
wy otcowy neb kterého jiného přietele
chtěl koho pohoniti: má sě we dsky si
rotkem psáti, a řečník jeho má jemu si
rotčie práwo ohraditi. Pakliby toho ne
učinil: tehdy pohnaný má otázati, jestli
to jeho slowo, což jest jeho řečník ohra
dil. A kdyžby řekl, jest: tehdy pohnaný,
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Ouod si non faceret, tune citatus regui
rens ab actore, si ejus verbum sit, guod
dixit ejus advocatus contra eum, dicet
ad beneficiarios: »procedit ecce contra
me in causa capitis tamguam vir et aeta
tem virilem habens, non jus orphanile
excipiens, nec nominans orphanum ipsum;
unde si procedetur amplius in causa hac,
non debet uti jure orphanili, nec pro
cedere contra me sicut orphanus, sed
tamguam vir aetatem habens.« Et hoc
sibi per barones inveniri debet, ut pro
eo careal jure orphanili,

89.

Si vero per ipsum advocatum suum
ipse actorsit munitus : témpore, guo scamna
judicii intrare et plicas percutere debet
cum citato, pro eodem orphano amicus
suus guicungue intrare poterit et proce
dere in causa usgue ad duellum. Eo
vero duellare debente, idem amicus, vel
alius guicumgue, de manu orphani gla
dium et clypeum recipere potest, et pro
eodem orphano contra suum adversarium
licite duellare.

84.

Notandum: si par parém in genere
pro capite ad judicium citaverit, duellare
cum gladiis et clypeis debent. Si autem
minus nobilis, sve wladyka, alium magni
fice nobilem, id est slechticzonem magni
ficum, pro capite citaverit, €t si idem
Citatus, anteguam ad guerimoniam respon
dit, nolens duellare, excipit jus suum

huma

1) P. mečmi.

D. IV. Ordo judicií terrae.

oswědče to úředníkóm, má řieci: »Pane
sudi! jdeť proti mně práwem jako muž,
protož semnů má konati jako muž, ale
ne jako sirotek, nebť jest jemu neohra
dil práwa sirotčieho.« Tu jemu páni maji
nalezli, že nemá užíwati sirotčieho práwa.

39.

A pakliby jemu ohradil práwo sirot
čie, tehdy kdyby měl wstůpiti do šranków,
a klín wruku wziéti i udeřiti proti po
hnanému : tehdy móž kterýžkoli přietel
jeho wstůpiti a zaň sůd wésti až do bitwy.
A kdyžby sě měl biti, tehdy ten sirotek
má státi před šranky, meč a štít drže, a
ten přietel má ten meč aštít wzieti zjeho
ruků, i bíti sě zaň s jeho wrahem až do
skonánie, jakož swrchu psáno jest (kdež
dwa prsty ukazujeta).

94.

Když rowný rowného podlé uroze
nie, tocižto pán pána, wládyka wládyku
z hlawy pohoní, wšeho téhož řádu, jako
swrchu psán jest, máta požíwati, i máta
se bíti s meči “) i se štíty. A pakliby
nižší wyššieho, tociž wládyka šlechtice,
pohnal zhlawy: kdyžby ten pohnaný ohra
dil swě práwo. předžalobů, dřiewe nežby
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muniendo et dičendo: »si in causa hac

procedetur ulterius, ut uti debeam jure
meo, guia cum actore ispo, tamguam
minore me in genere, duellare non de
beo:« tunc idemcitatus, suam innocen
tiam purgando, metseptimus jurare debet.
Si vero hoc non excepit, nec munivit in
hoc jus suum, anteguam ad guerimoniam
respondit, ut praedicitur: tunc tenetur
cum actore duellare, nobilitate sua guam
vis magnifica non obstante,

89.

Si vero ipse nobilis magnifice minus
nobilem, vel allum guemcungue inferio
rem se, pro capite citaverit, et nolens
duellare cum cilato, excipiet jus suae no
bilitalis praescriptum, cupiens ut ipse ci
tatus contra eum metseptimus se expur
get: et si ipse citatus consentire nolu
erit, oportebit ipsum actorem duellare
cum citato eodem , non obstanle excep
tone et munitione praedicta; gula si non
praesumit cum minore duellare, nec eum
citare debebat.

96.

Item si civis aut rusticus aliguem
nobilem pro capite citaverit, et si idem
citatus ante guerimoniam, nolens duellare,
suae nobilitatis jus, ut praemissum est,
muniverit: lunc metseptimus contra eun
dem actorem tenetur se purgare.

dÍ.

Si autem civis rusticum pro capite
citaverit: duellare debent simul, guia in
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naň žaloba wyšla, aneb jemu jeho řečník
to wymienil, ařka: vkdyžby přišlo na bi
te, bítiť sě sním néchce, nebť jest niž
šleho urozenie, nežli on«: tehdy ten po
hnaný swů newinu má pokázati přísahů
na kříži sám sedm se zmatkem; a když
by wšickni prošli, má prázden býti; a
pakliby jediný zmátl, tehda tu při ztratí.
Ale kdyžby sobě toho práwa newymienil
před žalobů, má sě sním biti, ač i jest
pówod menšieho urozenie; a ta bitwa má
jiů týmž řádem, jako swrchu psáno stojí.

89.

A pakliby wýše urozený menšieho
sebe pohnal z hlawy, a kdyžby nechtěl
bíti sě sswým wrahem: tehdy má jemu
řečník wymieniti před žalobů jeho uro
zenie; tehda má sám sedm přisahati na
kříži, jako swrchu psáno jest. A pakliby
pohnaný nechtěl přisahati, boje sě, by
nezmátl přísahy: má žádati bitwy s pó
wodem , a pówod sě s ním musí bíti,
anebo jej propustiti; nebo nesmili sč bíti
s níže urozeným, také jeho nemá pohoniti.

96.

Kdyžby měštěnín nebo sedlák kte
rého šlechtice nebo wládyku pohnal z hla
wy, a kdyžby pohnaný swé práwo ohra
dil a wymienil před žalobů, že sě sním
biti nechce: sám sedm má přisahati na
kříži, jako swrchu psáno jest.

81.

A pakliby měštěnín sedláka pohnal:
máta sě bíti kyji a sštíty welikými, neb
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eodem ordine sunt constituti. Et juxta
antigua jura cum baculis et clypeis par
vis, guos hastiferi deferunt, duellabant;
nunc autem duellare debent cum gladiis
et magnis clypeis, sicut superius est
praemissum.

38.

Item si mulier, habens maritum suum
legitimum, aliguem pro capite citaverit:
idem cilatus contra eandem metseplimus
se purgabit per juramentum.

99.

Si vero domicella, guae non renuntia
vit *) ducere maritum , aliguem pro ca
pite citaverit: jure eodem debet uti or
phanili, pro ut est expressum supra.

40.

Jtem si vidua aliguem, parem in ge
nere sibi, pro capite mariti sui vel alte
rius amici citaverit: duellare tenetur cum
citato taliter: si vir idem citalus fuerit,
tune idem vir in fovea usgue ad cingu
lum cum gladio et clypeo magno locari
debet, et in eadem fovea ambiens, se
debet defensare, actrice ipsa cum gladio
etiam et clypeo consimili contra eumdi
micante, ea de circulo ad hoc ei depu
tato nullatenus exeunte. Ši autem domi

cella octodecim annorum senex, guae re
nuntiavit marito “), pro capite aliguem

') P.guae renuntiavit; tak i překladatel, ale chybně.

D. IV. Ordo judďteti terrae.

jsta oba jednoho řádu chlapského; a to
jest ot staradáwna ustaweno, že k téj
bitwě nemáta mečów užiwati.

88.

Kdyžby žena, majíc swého muže,
koho z hlawy pohonila: tehda pohnaný
má swů newinu pokázati na kříži přisahaje
sám sedmý, jako swrchu psáno jest.

99.

Pakliby panna, ježto sč muže otpo
wěděla, koho z hlawy pohnala: ta má uži
wati práwa sirotčieho, aby její přietel
kterýžkoliwěk mohl súd wésti až do bitwy
s jejim wrahem týmž řádem, jako swrchu
psáno stojí.

40.

A pakliby wdowa koho sobě rowného
w urození pohnala z hlawy mužowy neb
kterého swého přietele: má tiem řádem
proti pohnanému jíti, jakti muž. Pak
když sě sním bude mieti bíti, tehdy ten
pohnaný má w dole wykopaném státi až
po pás s mečem a se štítem welikým,
a w tom dole obraceli sě, jakž móže, a
brániti sě jí. A ona má také býti s me
čem ase šlítem w šranciech w okrůhlých
k tomu připrawených. A on z dolu, ani
ona ze šraňków nemá wyniti, dokudžby
jeden druhého nepřemohl. Pakliby z nich
který wyšel, tenby swé práwo ztratil. A
panna w osmnádsti létech, nebo starší,

2) P, renuntiavit matrimonio.
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citaverit: eodem jure potiri debet, sicut
vidua praescripta.

41.

Nota. Ši guis in praesentia regis, aut
in judicio *)pleno coram beneficiariis Pra
gensibus, suo proprio initio aliguem oc
ciderit, et ibi statim fuerit vel postea
deprehensus: tune statim decapitarí de
bet, sed res et hereditates suas perdere
ipso facto non debet. Ši vero idem in
terfector abinde evaserit, et hoc idem D.
Rex vel beneficiarii Pragenses dixerint,
et super juramentum eorum receperint,
eis plenarie id constare, videlicet guia
talis id crimen commisit: tunc pro tali
capite interfecto nulla citatio fiert debet;
sed talis, gui pro eodem capite agere
vel citare debebat, contra ipsum inter
fectorem procedat usgue ad ipsius mor
tem, tamguam contra devictum in causa
capitis obtenta, per omnia €0 processu
et modo, prout in tractatu de capite est
expressum. Et pro tali capite inter ipsos
actorem et reum concordari non debet

sine speciali consensu D. Regis, aut, eo
absente, sine consensu capitanei.

42.

Item si major in genere contra mino
rem pro capite citatus in judicio, per se
vel per testes suos jurando “) non pro
cesserit: talis citatus non perdet caput
suum ipso facto, sed pro capite inter
fecti satisfacere debet actori juxta ad
inventionem seu taxationem beneficiario

1) B 3, 4, 6, consilio pleno coram judicio. *%)BA. ČL
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kdyžby chtěla tak sswým wrahem biti
sě, téhož má práwa požíwati.

41.

Kdyžby kto před králem nebo před
sůúdem plným swým počátkem koho zabil,
bylliby tu popaden, má ihned sťat býti,
ale dědiny a zbožie jeho nemá ztraceno
býti. A pakliby ten wrah tu nebyl po
paden, a ottud utekl: kdyžby král Český
nebo úředníci Pražští na swů přísahu
wzali, že sů to widěli, ježto jej zabil: o
tu hlawu nemá žádný póhon býti, ale
len, jenžto má o tu hlawu práwo státi,
má to wyznánie we dsky wložiti, a na
jeho dědiny i naň má práwo wěéstiplným
řádem, jako swrchu psáno jest, jakoby
naň plným sůdem dowedl. A o tu hlawu
mezi nimi nemóž smlůwa býti, bez krá
lowy wóle anebo jeho hofmistra.

42.

Kdyžby kto wyššieho řádu neb rodu
ot nižšieho byl pohnán z hlawy, a na pří
saze sám nebo který pomocník zmátl:
ten nemá sťat býti, ale má tu hlawu slo
žiti podlé šacowánie a nálezu úředníków

9, juramento.
13
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rum Pragensium, videlicet *) summi ca
merarii, judicis, purchravii Pragensis et
notarii terrae; gui beneficiari de con
silio baronum terrae taxabunt illud caput
juxta eorum juramenta. 81vero ipsi bene
ficiarii in €0 non possent in unum con
venire, sed divisi fuerint in partes plures:
tunc dominus rex vel ejus capitaneus
regni, ad guam cungue partem accesserit,
ejusdem partis dicto et taxationi. stari
debet.

43.

Item si in praesentia regis aut coram
judicio Pragensi par pari in genere ala
pam dederit: tunc statim idem percussus
eidem percutienti cum suo palmo *) unam
alapam ad utramgue maxillam et cum pu
gno ad nasum unam plagam dare debet.
S1 vero magnifice nobilis, 1. e. šlechtic,
wladykoni vel alicui civi alapam dederit:
idem percutiens duas alapas et unam per
Cussionem ad nasum ab eodem percusso,
ut praemissum est, debet sustinere.

44.

Si vero wladyka šlechticzoni aut civis
wladykoni vel šlechticzoni alapam dare
praesumserit: tunc eidem percutienti ma
nus mox debet amputari, et deinde inter
eosdem percutientem et percussum cautio
sufficiens ponatur, guod de cetero se non
debeant pro €0 perturbare.

45.

SL autem rusticus, 1. e. chlap, ali
guem ex praedictis superioribus se ala

!) B 3. vice. 9 B 3. pugno.

D. IV. Ordo juďicii terrae,

Pražských, tociž najwyššieho komorníka,
sudieho , písaře a purkrabie Pražského ;
kteřížto wšickni s pansků radů mají hlawu
tu šacowali podlé swých přísah. A pak
liby sě oto smluwiti nemohli: tehdy pan
král nebo jeho hofmistr má je přeslyšeti;
a kteréjž straně přiwolí, toho má po
slušna býti druhá strana, a na tom má
oslati.

49.

Kdyžby rowný rownému podlé uro
zenie před králem neb před plným sů
dem dal poliček, a s tiem popaden byl:
tehdy ten, jemužto dán poliček, má jemu
dáti zasě dwa, w každé líce jeden, a pěsti
w nos. Pakliby wětší nižštemu dal, to
ciž šlechtic wládyce, neb wládyka chla
pu: tehdy takéž mu má dáti zasě dwa,
a pěstí w nos.

44.

Ale kdyžby nižší wyššiemu dal, to
ciž wládyka šlechtici, nebo měštěnin a
sedlák wládyce, poliček, a tu popaden
byl: má jemu uřata ruka býti, a potom
máta zaručil, aby žádný pomsty nehledal.

45.

Ale když chlap wládyce nebo šlech
tici směl poliček dáti, a tu popaden byl:



»

Řád práwa zemského.

pizaverit: tunc idem alapizatus de eodem
rustico facere debet, prout sibi videbitur
melius expedire.

46.

91 autem guispiam suo proprio initio
coram rege aut beneficio Pragensi alium
gladio aut cultello non lethaliter vulnera
verit: tunc eidem percutienti manus illa,
gua percussit, mox debet amputari. Si
vero ab eodem vulnere idem mortuus
fuerit: tunc idem vulnerans *) sustinere
debet ea, guae superius de talibus inter
fectoribus“ sunt expressa.

41.

Ši guis autem coram rege aut coram
beneficio alium percutiens, ut est dictum,
abinde evaserit, et infra sex septimanas
a die ipsius excessus poenas jam dictas
noluerit *) sustinere: tunc infra alias sex
septimanas in omnibus provincis per fora
denuntiari debet bannitus pro tali ex
cessu; ita guod eundem bannitum nullus
hominum ad coronam regni Boemiae per
tinens cujuscungue status, praeeminentiae
vel conditionis fuerit, sive sit rex, sive
marchio, archiepiscopus vel episcopus, aut
alus princeps regni, aut baro, talem ban
nitum non debeant aligualiter conser
vare *). Ši autem aliguis eundem serva
verit, ipsum ignorans fore bannitum : tunc
idem, postguam super €0 monitus fuerit,
eundem infra sex septimanas a se dimittat.
Si vero talis servans eundem bannitum
contumaciter de cetero servare voluerit:

ění

99

má jemu i s hrdlem na milost otsůzen
býti, aby z něho učinil, což sě jemulíbí,

46.

Kdyžby kto před králem nebo před
plným sůdem mečem nebo nožem dru
hého do krwe ranil, buď nižší nebo
wyšší: tehdy hned má jemu ruka uťata
býu. Pakliby ten raněný ot těj rány
umřel: tehdy ten, ktož jest jej ranil, má
též trpěti, jakož jest swrchu psáno o
wražedlniciech.

41.

Kdyžby ten, jenžto koho zabil nebo
ranil před králem nebo před plným sú
dem, ottud utekl: má po wšech krajích
we wšech městech prowolán býti s tů
winú, aby jeho ižádný člowěk, ktož pod
korunu Česků sluší, nechowal, buď mar
krabě, arcibiskup neb pán, aneb jiný
kterýžkoliwék člowěk, až do šesti neděl.
Pakliby kto newěda té winy do něho,
jej přijal, má napomanut býti, aby jeho
otbyl w druhých šesti neděléch. A když
by jej přes to napomanutie chowal: kdy

1) P. B 3. vulneratus. *) B 3. 4. voluerit. *) B 4, 6, aligu. acceptare vel fovere.
B 3 accept. vel ferre.

13*
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tunc idem pro inimieo et pro hoste pu
blico ipsius regis et totius terrae debet
reputari et haberi, et contra eundem per
ipsum regem et omnes terrigenas pro
cedatur, tamguam contra hostem et pu
blicum inimicum procedi est consuetum;
hereditatesgue ipsius assignari debentei
dem, gui injuriam passus est eandem,
per ipsum tenendae et habendae, donec
sibi de injuria hujusmodifuerit satisfactum.

48.

Si vero ipse bannitus in castro aut
civitate regali sine voluntate regia serva
tus fuerit: tunc contra talem civitatem,
aut purchravium ipsius castri, per baro
nes terrae et omnes terrigenas proceda
tur tamguam contra alios terrigenas ini
micos, in bonis ipsius Civiťatis et castri
res mobiles tantummodo pro e0rum ex
pensis recipiendo tam diu, donec ipsum
bannitum a se duxerint dimittendum. He

reditatesgue ipsius Civitatis et castri, si
expugnatae fuerint, ad ipsum regem per
tinere debebunt; purchravii vero praedicti
hereditates propriae ad illum, gui injuriam
passus est, ut praemiltitur, devolventur,
nisi idem purchravius poenas praediclas
solus obedienter voluerit sustinere.

49.

Si guis vero de hoc accusatus dixerit,
se eundem non servasse: hoc a die ejus
dem accusationis infra VÍ septimanas co
ram rege aut beneficio Pragensi debet
ostendere, et se purgare per proprium
juramentum sine cespitatione gualibet.

D. IV. Ordo judicii terrae.

by těch šest nedělí minulo, má takéž
prowolán býti, že jest ztracenec proti
králi 1 proti wšie zemi; a má k němu
pomsta býti s pomocí wšie obce, a dě
diny jeho wšecky, cožby jich jměl, mají
tomu bitému přisúzeny býti, aby je držal
a jich požiwal, dokudžby mu sě dosti
neodestalo.

48.

Pakliby ten ztracenec na hradě, neb
w městě kterém králowě, přes to pro
wolánie zachowán byl, bez králewy wóle:
tehdy proti tomu hradu a purkrabi, neb
proti tomu městu, mají páni se wší obcí
wstáti, jako proti zewným nepřátelóm, a
jich nábytky kté potřebě a k nákladóm
bráti tak dlůho, dokudžby toho wýpo
wědníka jim newydali. A pakliby toho
hradu neb toho města mocí dobyli: Če
skému králi jich dědiny mají postůpeny
býti; ale dědiny toho purkrabie, kteréžby
wlastnie byly, tomu raněnému mají při
sůzeny býti, aby je držal, dokudžby mu
sě dosti neodestalo.

49.

Pakliby kto obžalowán byl, by jej
chowal, aon sě k tomu neznal: swů ne
winu má pokázati před králem, neb před
úředníky Pražskými, w šesti neděléch,
sám jedno za to přisáhna bez zmatku.
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50,

Si autem ipse rex eundem bannitum
servare volerit: tunc terrigenae ipsum
regem rogare debent, ut ipsum tenere
non debeat nec tueri, sed potius €0s circa
haec statuta debeat conservare. In eo
ipse rex debet eos exaudire; et si €0s
non exaudiret, tunc primo civitatem (sec)
vel castrum, ubi talis šervatur, debet ex
Ppugnari per terrigenas.

D1.

Alt etiam dicunt, guod si rex nolu
erit 60s exaudire: tunc ipsi terrigenae in
negotiis suis eidem regi astare non de
bent, nec obligantur tam diu, guousgue
eundem duxerit dimittendum a se. Siguis
vero dominorum eidem regi tune appo
neret ") in aliguo vel juvaret: tunc talis
reputari iniguus homo debet ab omnibus
terrigenis supradictis, et haberi similiter
tamguam hostis.

Et similiter in causis factis per rapi
nam, furtum, sublationem censuum, pro
cedetur per omnia, ut superius est ex
pressum.

D2.

Jtem casus: Petrus guidam, nocturno
tempore veniens ad domum Henrici, ean
dem domum violenter excussit, res ejus
omnes asportando. Et si idem Henricus
talem causam judicialiter prosegui volu
erit, procedat in hune modum. Primo,
guia eo noclurno tempore excussionis de

!) P. opponeret.

101

D0,

Pakliby král Český toho ztracence
chtěl chowati: tehdy wšichni zemené maji
jeho prositi, aby jich práwa nerušil, a
on je má uslyšeti. Pakliby jich neusly
šal: tehdy wšecka obec.toho hradu neb
toho města, kdežby chowán byl, má do
býwati; a když dobudů, mají k tomu ztra
cenci pomstu učiniti a nábytky pobrati.
Než dědiny wždycky k králowstwi mají
ostatl.

51.

Druhý obyčej jest: kdyžby jich král
nechtěl uslyšeti, tehdy wšichni zemené
nemají jemu služby ani žádného řádu či
niti, dokudžby toho ztracence chowal a
jim jeho newydal. A pakliby který pán
tomu králi přes to službu neb který řád
ukazowal, anebo jej sám chowal, anebo
jiného ztracence neb zloděje přes otsů
zenie panské chowal: má z země wypo
wědien býti, a swé dědiny aby rozpro
dal we třech létech, a jich obce i práwa
byl otsůzen. A mají jej wšickni, ktož
k České koruně slušejí, za swého nepřie
tele jmieti.

52.

Kdyžby kto z násilé nočnieho koho
chtěl pohoniti, má tento řád zachowau:
když mu sě to násilé děje, má sůsědy
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bet clamare, ut vicini audiant violentiam,

guae sibi infertur; deinde id ipsum eis
dem vicinis notificare non obmittat; tan
dem infra duas septimanas hoc benefi
Ciariis significet, et ab eis, ad conspicien
dum illam excussionem et inguirendum
de ipsa a vicinitate, bedallum terrae im
ploret. Et eodem bedallo sic recepto,
ostendat domum suam excussam , ostia

gue ejus et cistas ac alias res confractas,
et pennas de plumalibus dispersas, et alia,
si guae ibi sunt perpetrata; convocatis
gue vicinis, eorum testimonium super prae
missis imploret, ut haec recognoscant co
ram bedallo eodem. Ouo facto, bedallum
alium ad citandumrecipiat, et reum cum
apta guerimonia, vel signo ejus, pro guo
cilare intendit, nec non ipsum bedallum,
cum termino guatuor septimanarum ml
nime vel maxime sex septimanarum, im
ponere ad tabulas nullatenus obmittat.
Oui bedallus per se et solus, si idem
reus residet in Pragensi districtu, cita
bit; si autem in alia provincia residen
uam habuerit, cum alio bedallo czudae
ilius districtus, in domicilto ipsius, et in
Civitate vel oppido proximis, die et hora
forensi, convocato populo, ut praemissum
est supra, citabunt.

D9.

Ouo termino veniente, citatione ipsa
consueto modo pronuntiala, idem aclor
guerimoniam suam proponet; citatus vero,
SI praesens fuerit, per se vel per com
missarium suum, id est per procurato=
rem suum, de concilio pelilo prius et
praehabito, dicet contra, guid sibi vide

D. IV. Ordo juďicit terrae.

obapolně přiúpěti, aneb je přiwolati, a
jim to oswědčiti. Potom we dwů nedělí
má komorníka wzieti, aby sě toho optal,
a má jemu ukázati dóm wybitý, dwéře
nebo truhly, nebo jiné domowité wěci,
na kterýchž sě jest jemu škoda stala.
I má přiwesti ty súsědy předeň, aby wy
znali před ním, že jsů k tomu násilí w noci
přiwoláni. A když wyznají, a ten komor
ník to wyzná před úředníky: má to we
dsky wložilu, a jiného komorníka na pó
hon wzieti, aby jej pohnal; a ten ko
morník má toho pohnati w jeho domu
před čeledí, a trhem ten póhon prowo
lati w najbližšiem městě.

D9..

A když ten rok přijde a póhon swěd
čen bude: tehdy pówod žalobu má pro
westi ztoho násilé. A staneli pohnaný,
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bitur expedire. Et si per dicta sua non
valebit actorem evadere, tinc guaeret ab
actore, guando eadem excussio sit com
missa? ipségue actor tenetur dicére annum
et diem, guando sit facta. Deinde guae
ret, si idem actor habeat retro se be

dallum, gui illam excussionem conspexit,
et de eadem inguisivit? gui eundem be
dallum statim debet producere et juxta
se habere; et idem bedallus, sicut vidit
et a vicinis audivit, et guando sit factum,
debet confiteri. Et si idem bedallus dis

crepaverit in ipsa sua confessione, di
cendo alium diem vel annum, guam guae
dixit actor, interrogatus de praedictis:
tunc mox idem actor perdit causam ean
dem. Et si non discrepaverint: tunc ci
tatus guaeret, si eadem excussio benefi
ciariis fuerit notificata? et eis responden
tubus, guod sit: tunc legi tabulas man
dabit. Ouibus perlectis, si non discre
paverit tenor earum a guerimonia propo
sita, ad ulteriora procedetur €0 modo per
omnia, sicut superius est expressum ; ex
guo ferrum candens abolitum est, guod
prius post juramenta partium in causis
talibus per ipsum cilatum vel ejus za
stupnikum ad majorem purgationem recipi
debebat. Et hoc credo, guod illud jus
recipiendi candens ferrum, plus fuit insti
tutum propter terrorem et poenam, guam
propter aliguam tentationem Dei, ut a
talibus excussionibus eo perterriti facilius
cessarent.

54.

Item si aliguis, animalia sua depas
cendo,alteri in hereditate ejus dampnum
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má otázati, kdy sě jest stalo, a pówod
má powědieti, kterého léta a který den.
Tu pohnaný má otázati, máli komorníka,
jenžto to opatrowal: a ten pówod ihned
má mieti komorníka pedlé sebe, abý
jemu wyznal, co jest widěl, a co sě jestotsůsědówuptal| Auhodilikomorník
w též: tehdy pohnaný káže sobě dsky
čís; a srownáli sě Žaloba se dskami a
s tem komorníkem, tehdy má swětle
rozežžené železo před pohnaným polo
ženo býti, aby na němdwa háky položil,
a přisáhl za swů newinu. A to jest usta
weno pro strach, aby sě násilé tiem
méně dálo , bojiece sě horkého železa.
A kdyžby nezdržal prstów na tom železe,
dokudžby přísahy nedokonal: tehdyby tu
při ztratil i hrdlo. Ale kdyžby komor
nik jinak swědčil, nežliby pówod žalo
wal, aneb sě dsky dělily s žalobů: tehdy
pohnaný má toho prázden býu.

54.

Kdyžby kto swój dobytek pasa, komu
na jeho dědině obilé spásl nebo ztlačil:
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fecerit, conculcando blada sua: tunc idem
talem causam judicialiter proseguendo,
utatur hoc processu. Primo id ipsum be
neficiariis significabit; deinde petet be
dallum, gui eandem conculcationem et
damna conspiciat, et ea, guae viderit,
tempore suo coram beneficiariis recognos
cat. Ouo bedallo recepto, ostendat ei
hereditatem, in gua praedicta damna sunt
commissa ; deinde alium recipiat bedal
lum ad citandum, et eundem cum reo,
guerimonia et termino competenti huic
negotio, ad tabulas imponat. Tandem
tempore judicii, guo guerimonia propo
nitur, actor tenetur juxta se habere et
producere illum bedallum, gui conspexit
damnum praedictum, ut ea, guae et
guando vidit, ibi statim recognoscat.

Do.

Et simili modo procedetur in causis,
guae per succisionem silvae, arborum
fructiferum (Sčc), pratorum, vel capturam
piscium fuerint factae. Si vero. citatus
dixerit: »domine judex! peto nuntios, ut
mihi et parti adversae dentur, gui videanl,
in gua hereditate et ubi haec sint facta,
de guibus hic guerulatur:© tunc idem ju
dex ipsos nuntios, hoc est bedallos, utri
gue part: unum, non debet denegare; €is
terminum certum, in guo cum ipsis nun
tus per se, vel per commissarios suos ad
haec specialiter constitutos, in eadem he
reditate, ubi damnum commissum exstilit,
de guo guaestio vertitur, peremptorie de
beant comparere, aliumgue terminum as
signabit eisdem, ut cum eisdem nuntiis
coram €0 compareant, et referant iidem

D. IV. Ordo judicií terrae.

tehdy ten, chceli z toho pohoniti, má
tento řád zachowati. Najprwé tu škodu
má úředníkóm Pražským opowědieli, a
komorníka wzieti, a jemu tu škodu uká
zati. Potom má wzieti komorníka jiného
na póhon, a to we dsky wložiti. A když
rok přijde, a on žalobu prowede, má mieti
podlé sebe toho komorníka, jenžto opa
trowal, aby jemu hotow byl k seznání.
A když sě nebudů dsky děliti s žalobů,
tehda pohnaný má sě jemu zprawiti na
kříži se zmatkem, a má mieti jiná dwa,
ježto máta swobodné dědiny, aby očistila
jeho přísahu.

DD.

Kdyžby kto pro štěpy, pro lůky, pro
Jowenie ryb, neb lesu srubánie, chtěl
koho pohoniti, má napřed úředníkóm
Pražským opowědieli, a komorníka wzieti
na ohledánie. Potom jiným komorníkem
pohnati, a to wšecko we dsky wložiti.
A když rok přijde, má žalobu prowesti,
a komorníka za sobů mieti k wyznání,
jakož swrchu psáno jest. A kdyžby ža
lobu prowedl, a pohnaný žádal úředníka
na ohledánie, tehdy jemu sudí má dáti
komorníka, a pówodu druhého, abyšta
spolu jela a ohledala, kdy a na které
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nunti, guae per Ipsas partes in ipsa he
reditate gesta fuerint stve dicta. Oui nuntii
nominatim, et Commissarii, si constituti
fuerint, cum ipsis terminis in terrae ta
bulis debent plenius consignari.

56.

Termino vero primo, in guo esse
debent in hereditate, veniente, ipse actor
vel ejus procurator capucium, pallium,
oladium et guodlibet vestimentum usgue
ad cingulum, a se deponens, non residens
in eguo, sed peditando, (guia st ea non
deponeret aut eguo praesideret, praedicta
non deposita et ejus eguus ad nuntios
sive bedallos eosdem ipso facto pertine=
rent), adversariogue suo et ejus bedallo
praesentibus, intrans calcansgue suis pe
dibus super hereditatem illam, m gua
damnum commissum est, dicet: »nuntii,
audite, guod iste citatus, (nominando eum),
mihi dampnum intulit per conculcationem
bladi vel succisionem arborum vel silvae

etc.. Et hoc damni habeo pro tali peCunia;| proutinguerimoniafueritex
pressum.

D1.

Tunc citatus, deponens a se simi
ter praedicta, cum suo bedallo assistens,
ingrediensgue super eandem hereditatem,
si sua est, dicet: »audite bedalli! haec
hereditas est mea«, allegans jus suum
per titulum, guod habet ad eandem; ad
jiciens: »audite nunti! guod hunc acto

A. Č. II.
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dědině ta škoda stala sě; a má jima rok
položiti, kdy sě máta wrátiti a wyznati.
A kdyžby sě wrátila, a což byšta wyznala,
to má wšecko we dsky popsáno býti.

56.

Tuto znamenaj: kdyžby ten den při
šel, ježto máta ohledowati tu škodu ta
komorníky: tehdy ten pówod, nebo jeho
poručník, na tom miestě má jich doča
kati na koni. A kdyžby je uzřel, má
s'koně ssiesti, a má s sebe kuklu snieti
a meč otložiti, plášť i jiné růcho s sebe
swléct až po pás. Pakliby toho neuči
nil, tehdy ten kóň, meč, i to růcho,
w čemžby jej zastihli na koni, má spad
nůti na komorníky ty. A kdyžby jich
dočakal obnaže sě, a pohnaný, neb jeho
poručník tu stál: tehdy má wstůpě nohů
prawů na tu dědinu řieci: »poslowě slyšte,
že tento (ukáže naň prstem, a pojmenuje
jej a otkudž jest) tuto mi škodu učinil,
(pojmenuje), obilé spásl, neb štěpy otřásl,
neb ryby wylowil, neb les srůbal, na
čemžby mu sě škoda stala; a ty škody
mám ot něho za sto neb za dwě neb

wiece hřiwen střiebra«, jakž jest summa
w žalobě.

D7.

Tehdy pohnaný takéž sč má obna
Zii, a ot sebe wšecko otlože, má na tůž
dědinu wstůpiti lewů nohů, a má řieci:
slyšte poslowé, talo dědina jest má a
ne jeho, ač má k ní které práwo, toho
dotýkaje práwa; a tohoto pówoda wzdá

14
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rem do sive trado, guod vulgariter wdá
waju dicitur, beneficio Pragensi in tre
centis denarlis.«

D8.

Et tunc ipse actor similiter dicere
debet; »et ego eundem citatum do et
trado similiter in trecentis denariis.« Et

iterum ipse citatus dicet: »et ego ipsum
adversarium trado in sexcentis děnariis;«

et ipse actor dicet iterato: »el ego eum
trado etiam in sexcentis denariis.« De

inde cilatus dicet: »et ego trado eum in
noningenlis denariis;« et ipse etiam actor
dicet: »et ego eum trado similiter in
noningentis denariis.« Tunc ultimo ipse
Citatus dicet: »et ego eum trado w ohřeb ;«
et similiter actor dicet. Vel aliter etiam

fieri potest traditio seu wdáwanie, cum
aliguis ex litigantibus dicit: »ego dono
adversarium meum beneficio in trecentis

denariis;« et ipse adversarius: »et ego
eum etiam dono in sexcentis denariis;a
et ipse iterum donat in noningentis de
nariis; et alter econtra tradit in XII cen
ltenariis; et ie iterum; et ultimo dicere
debet: vet ego dono ipsum in ohřeb;«
et ipse eundem similiter tradet in ohřeb.

FD9

Ouid autem ohřeb dicatur? Ouidam
dixerunt, guod si ille taliter traditus be

D. IV. Ordo judici terrae.

wám úředníkóm Pražským we třech stech
penězích.

D8.

Tehdy pówod má řieci: slyšte ko
morníci! jáť sem jej pohnal, jáť jej wzdá
wám úředníkóm Pražským we třech stech
peněziech. Druhé pohnaný má řieci: a
já wzdáwám jej w šesti stech peněziech;
a pówod druhé die: a já jej wzdáwám
w šesti stech penězích. Třetie pohnaný
die: a já jej wzdáwám w dewieti stech
penězích; a pówod také třetie die: a
jáť jej také wzdáwám w dewieti stech
penězích. Tu čtwrté a posledně pohnaný
má řieci: a jáť jej dáwám na ohřeb; a
pówod takéž die: jáť jej také wzdáwám
na ohřeb.

29.

Tuto znamenaj, že to wzdáwánie má
oswědčeno býti úředníkóm toho kraje; a
ti úředníci mají to wznésti na úředníky
na Pražské, a cožby jim bylo swědomo
o téj při a o těch dědinách, pod swů
přísahů mají powědieti; a úředníci Pražští
podlé jich wyznánie mají tu při rozsúditi.
Tuto pilně znamenaj, co jest to ohřeb:



v

Řád práwa zemského.

neficio in suo jure defecerit, privandus
sit rebus et capite, tanguam vivus sepul
tus; guia ohřeb in vulgari sonat tamguam
circumsepultus. Alii vero dicunt, guod
ohřeb dicatur ille terminus, guem in tali
traditione juris non licet transgredi. Tertii
vero dicunt, guod ohřeb (est) aeguivalens
et consimilis pecunia, guae in praedictis
omnibus traditionibus (est) expressa.

60.

Unde his ita praehabitis, partes eae
dem cum ipsis nuntiis in termino suo co
ram judice comparere debent, pro ipsis
pecuniis in eisdem traditionibus expressis
et nominatis cum beneficiariis plenius con
cordantes. Deinde nuntii ipsi ea, guae
in ipsa hereditate gesta sunt atgue dicta,
coram summo camerario, judice et no
tario et aliis beneficiariis et baronibus

fatebuntur. Et tunc judex, auditis nun
ttorum dictis, ad probandum allegationes
paruum hinc inde factas cum testibus,
de guibus dicetur infra, Lerminum assi
gnabit. Et si aligua partium defecerit,
vel in termino non comparuerit: tune illa
pars parti adversae in ipsa causa, ac etiam
in tolali pecunia expressa guotienscungue
in traditione praedicta, ipso facto con
demnatur, et datur partií eidem trium
phanti pro jure, et ipsa dat memoriales.
In aliisgue articulis ad ipsam causam ob
tentam necessariis, videlicet monitione, in
ductione, dominatione et taxatione, pro
cedetur per omnia, sicut superius in causa
de spolio et aliis est expressum. Circa
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jedni prawie, že kterýby propadl a při swů
ztratil před úředníky Pražskými, má ot
sůzen býti hrdla i zbožie, jakoby byl již
pohřeben; neb ohřeb česky wzní jako
pohřeb. Druzí prawie, že ohřeb jest rok
položený státi před úředníky, a ktožbyjej
zameškal, jiné winy nemá, než aby ztratil
hrdlo i zbožie; protož jeho neslušie ižád
nému zameškati. Třetí prawie, že ohřeb
jest summa těch peněz, w kterýchž sč
wzdáwají úředníkóm až do dwanádsti set.

60.

Protož ten rok má jim položen býti
pod hrdlem i pod zbožím, aby sě smlu
wili s úředníky o ty penieze, jakož sě
wnich wzdáwají; a kterýžby sě nesmlu
wil, neb na tom roce nestál, tenby ztra
ul hrdlo i zbožie. A kdyžby sě oba

14%
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guod tamen notandum est, si ex praedictis
aliguis, videlicet actor vel reus, in prae
scripto termino, in -guocomparent in he
reditate, dixerit, guod illamhereditatem
emit apud talem pro tanta pecuniae guan
titate, et annos hereditarios nondum ex
tenuit, sed disbrigatores ejusdem certos
habet, »et ideo traditiones hujusmodi nolo
facere, sed ipsos disbrigatores constituam,
gui hoc mihi debent disbrigare:« hoc non
obstante, ipse adversarius ejus in Ipsis
traditionibus procedere non obmittat, ne
videaltur non praesumere de jure suo;
alias succumberet in causa eadem, nisi
inter partes ipsas de consensu eorum ali
ter fuerit ordinatum. Item notandum, guod
guando in beneficiis provincialibus in ta
libus traditionibus devenitur ad punctum
illarum probationum pro hereditatibus, in
guibus fiunt hujusmodi traditiones: tunc
tales probationes ad beneficiarios Pra
genses cum ipsius causae informatione
deducuntur, et ibi coram €is terminan
tur; et postguam terminatae illae proba
liones fuerint, ad ipsos beneficiarios pro
vinciales per executionem juris terminan
do finaliter deducuntur et transmittuntur.

61.

Jtem si aliguis alium convenire in
figura judicii voluerit, guia 61 Census suos
denariales vel alios sine jure sustulit in
hereditate sua, sic procedet: primo noti
ficabit beneficiarns damnum illud; deinde
Citatum, guerimoniam, bedallum et termi
num more praescripto imponet ad tabu
las; et tempore judicii, cum proponitur
guerimonia, si citalus voluerit nuntios

D. IV. Ordojuďic terrae.

smluwila, tehdy ti poslowé, jižto sů byli
na to opatrowánie wydáni, to což sůsly
šel a widěli; mají powědieti wplně; a
úředníci Pražští wětší, což za práwo wy
nesů a kterémuž dadie za získané, na
tom má ostati, a on dá památné, i má
sobě dowesti řád, tociž umluwu w zwod,
až do ohledánie.

61

Kdyžby komu úroci byli wzebráni,
peněžní neb obilní, neb kteříž koliwěk
jiní, na jeho dědinách, tento řád má za
chowati. Najprwé má opowědieti úřed
nikóm Pražským, a komorníka wzieti na
uptánie. A kdyžby sč toho uptal, a před
úředníky wyznal, má to we dsky wložiti,
a jiného komorníka wzieti, aby toho po
hnal, ktož jest jemu winen. A když bude
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super hereditatem ; in gua ipsi census
situati sunt, poterit postulare; facturus
cum €isdem, prout superius in proximo
capitulo est expressum.

62.

Item si guis alterius arbores frncti
feras, guae ščepy dicuntnr "), succiderit,
vel apes subtraxerit, aut eas guocungue
modo destruxerit, vel etiam eguatias, guae
sweřepice dicuntur, interfecerit, vel aurum
subtraxerit, effodendo de terra, vel guo
cunguemodo in eisdem rebus damnum
fecerit, vel manum aut pedem, vel digi
tum aut allud membrum absciderit, seu
mutilaverit eum, vel mendam fecerit in
aliguo praedictorum; et si idem, Cui in
juria ilata fuerit hujusmodi, judicialiter
prosegui injuriam voluerit, hunc ordinem
Judicii habere debet: guia id damnum
beneficiaris notificabit, et bedallum ad
conspiciendum illud damnum habebit; de
inde alium bedallum ad citandum obtine

bit; deinde ipsum bedallum cum reo,
guerimonia et termino duarum septimana
rum minime, vel sex sepimanarum maxi
me, ad terrae tabulas imponet. Ouo ve
niente termino, ipsam citationem pronun
tabit, et alium bedallum obtinens, cum
alio termino consimili, ad tabulas una cum
procuratore, guem sibi constituerit, inpo
net; et eodem termino secundo veniente,
iterum Citalione pronuntiata, alius tertius
bedallus ad citandum recipitur, et cum
tertio termino consimili in tabulis consi

gnatur. Circa guod notandum: si contra

1) Ouae ščepy dicuntur — chybí w P.
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na žalobě, žádáli pohnaný poslów na
optánie, mají jemu wydáni býti, a týž
řád učiniti až do ohřebu, jakož swrchu
psáno stojí.

62.

Kdyžby kto komu škodu učinil na
štěpiech, na wčelách, na sweřepiciech,
na zlatu, na chromotě, nebo w twář jej
posěkl ohyzdně, a on z toho chtěl po
honiti: najprwé tu škodu má úředníkóm
Pražským opowědieti, a komorníka wzieti
na opatřenie. A když komorník to wy
zná, a to we dsky bude wloženo: má
wzieti druhého komorníka, abv jej pohnal
k prwniemu roku. A když ten póhon
bude swědčen, móž sobě poručníka uči
niti; a ten poručník, nebo on sám, má
wzieti druhého komorníka, aby jej k dru
hému roku pohnal, a potom třetieho, jakož
swrchu psáno stojí, až do žaloby.
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primam citationem nulla exceptio valida
opponatur, guae ipso facto eandem cita
tionem destrueret: tunc contra secundam

et tertiam legitime factam nulla exceptio
fieri debet. Si autém exceptio legitime
probata fuerit contra secundam vel ter
uam cilationem: tunc illa citatio, guae
reprobata fuerit, amittetur, alia, guae pro
cessit, nullatenus cassata; sed citabitur
aliter, ut citationes ipsae omnes tres compleantur.| Ceterafiant,utincausisaliis
praedictis.

68.

Cum autem per citatum fuerint nar
rata "), prout narrántur, negata: tunc
actor per se vel suum substituturma ad
hoc, guem nominavit in guerimonia, ju
rabit contra citatum, guod id damnum
ei intulit, prout fuerit informatus. Et si
jurando processerit, tunc citatus per se
jurabit econtra, guia Innocens est: et si
processerit jurando, tunc juxta se habere
debet sex idoneos viros, gui jurabunt,
gnod juramentum Ipsius Citati verum ex
tutit et non falsum; et si etiam proces
serint in juramento, tunc citaťus mox ab
soluitur ab instantia ipsiusacloris.

64.

Circa guod notandum, si praedicta
mulilatio manifesta non fuerit, sed dubium
sit de eadem, si sit mutilatio ipsius mem
bri vel non: tunc pro tali dubia mutila
tone agi in judicio non potest, donec

1) A. variata,
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bd.

A kdyžby pohbnaný zdwihl sě k ne
wině: tehdy pówod ") sám nebo kohožby
miesto sebe w žalobě jmenowal, má na.
před přisieci proti pohnanému, že jest
jemu tu škodu učinil; a kdyžby přisa
haje zmátl, tehdy pohnaný má prázden
býti. Pakliby přisahaje prošel, tehdy po
hnaný má za newinu přisieciz; a kdyžby
prošel, má za sobů jmieti šest swědków,
kteříž mají na swobodných dědinách; a ti
mají přisahati, že jest jeho přísaha prawá
ale ne křiwá. A kdyžby nižádný nezmáti,
tehdy má póhonu prázden býti.

64.

Tuto znamenaj, kdyžby bylo o chro
motu, a nebylo ještě poznáno,jestli chro
mota, či nenie: tehdy nemá ta pře ot
sůzena býti až do roka; a po roce má
ohledán býti. A budeli chromota, maji

1) P. póhon.
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unus annus labatur; €0 vero anno lapso,
um apparuerit manifeste mutilatio, tunc
agetur pro eadem.

65.

Si gůis vero alium verberaverit, aut
vulneraverit guoguomodo, plagas lividas
aut sanguineas apertas ei faciendo: pro
eisdemplagis una citatio tantummodo fieri
debet, et solus actor jurabit, guia solus
dolorem sustinuit, et nominabit guot pla
gae sint ei illatae vel factae. EÉtsi vi
cerit in causa, tunc pro gualibet plaga
ei V grossi pro satisfactione dari debent.

60.

Item casus. Petrus guidam intromi
sit se de hereditate Henrici sine jure;
gu: Henricus, agens in judicio, sic pro
cedet. Primo citationem trinam, de gua
supra dictum est, praemittet, et guerimo
nam suam ad tabulas terrae inponet;
deinde coram judice praesente et praesi
dente, summo camerario et notario terrae,
judicio ceterisgue beneficiariis Pragensi
bus et baronibus terrae, guorum nume
rus septenarius aut major esse debet; et
si ante responsionem guerelae cilatus nun
tos postulaverit sibi dari, ut illam here
ditatem, de gua fit guaestio, videant, sibi
non debent denegari. Et procedetur in
termino ad hoc daputato in traditioni
bus, guod wdawanie dicitur, ut superius
est praemissum. Ši autem idem Citatus de
ipsorum baronum terrae consilio, guorum
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jej otsúditi za chromotu; paklt nebude,
ale má prázden býti.

65.

A chceli jej, neb koho jiného, z té
rány pohnati, aneb ktožkoliwěk koho z ran
nechromých kdyžby chtěl pohnati: o ty
má býti jediný póhon, a žaloba prosta
z jedné rány neb ze dwů, neb ze tří, neb
cožby jich jmenowal w žalobě. A za ty
rány pówod má napřed přisahati, že mu
jest je učinil; a zmátlliby přísahu, tehdy
pohnaný má prázden býti; pakli projde,
tehdy pohnaný má přisieci za newinu, a
projdeli, bude prázden; pakli změte, má
dáti za každů ránu pět grošów.

66.

Kdyžby kto komu dědiny držal, a
on jej chtěl pohoniti: beze wšech opo
wědí má jej třikrát pohnati, a každý pó
hon we dsky wložiti. A když póhon třetí
bude swědčen: tehdy pohnaný, žádáli
úředníka, aby ohledal ty dědiny, z kte
rýchž jest pohnán, má jemu dán býti;
pakli nežádá, neb to zamešká, tehdy před
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jpse citatus medietatem et actor aliam
medietatem habere debent, respondendo,
negabit narrata: tunc pars utrague coram
tabulis guaelibet novem testes nomina
bit, parte alia praesente; et si voluerit
pars, contra guam nominantur testes, 60
instanli cum nominanturet ad tabulas con
scribuntur, de ipso numero novenario duos
poterit removere, et sic septem ad tabu
las ponentur. Si autem hoc fuerit per
missum aut neglectum, guod ipse septe
narius numerus ipsorum testium conscri
batur, amplius non licebit aliguem ex
eis rejicere vel etiam amovere. Circa
guod notandum , guod iidem testes esse
debent idonei et bonae famae, de thoro
legitimo, et nobiles seu wladyky, et suas
proprias hereditates, non regales, et cer
tas residentias habentes; et guod de illo
seplenario numero conscripto, si non plu
res, tunc gualuor saltim in eadem pro
vincia residentiam habeant, in ua sita
est illa hereditas, pro gua litigatur. Prae
terea ipsae partes, cum €isdem conscrip
tis testibus, in termino ad jurandum €is
per judicem assignato, In castro.Pragensi
ante capellam ad hoc depulatam coram
beneficiariis Pragensibus, hora gua adpri
mam pulsatur, se debent repraesentare,
et nominatim se significare infra pulsum
eundem.

67.

Ouo facto, cessatogue pulsu eodem,
unáguaegue pars lestes suos, stantes ante
capellam, parte alia stante in capella, pro
ducet ad nominationem et vocationemno

larn, et inducet ad capellam. Eisgue sic

D. IV. Ordo judicu terrae,

žalobů má žádati polowici pánów, kteříž
w sůdě sedie, a pówod druhů polowici
k swej radě; a ti jim mají k jich radě
wydáni býti. A když pówod žalobu pro
wede, má mieti dewět swědków k zemi
usedlých, jižto mají swobodné dědiny,
sobě ku pomoci; a z těch maji býti třie
z toho kraje, ježto ty dědiny záležie, nebo
jich wiece. Tehdy pohnaný má otweci
dwa z těch dewieti, kteráž chce, a sedm
jich má ostati k swědectwi; pakli to
zmešká do žaloby, tehdy po žalobě ne
móž ižádného z nich otwrci. A ti swědci,

buď jich dewět nebo sedm, maji hotowt
wšickni býti ku přísaze, a do kaply před
úředníky mají opowědieni býti, a uwe
deni w tu hodinu, ježto ku primě zwo
nře, dřiewe než přestanů zwoněnie.

67.

Tu pohnaný, čhceli na těch swěd=
ciech dosti mieti, má dočakati jich při
sahy, a z nich ze wšech tři zwoliti, jižto
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productis, de ipsis testibus per adversam
partem tres, gui jurare debeant, eligun
tur, et sic electi in tabulis consignantur.
Deinde jurabunt testes actoris, unusruis
gue per se, prout ter *) fuerit informa
tus; et si omnes processerint, tunc jura
bunt similiter testes partis citatae,

68.

Et si omnes jurando processerint,
guid ultra faciendum sit, hoc ignoro; guia
prius citatus super aguam mittebatur, guod
jam abolitum est, et guid juris sit pro
eo, per barones nondum est inventum.
Et .si actor vicerit in causa ipsa, tunc
monitione praemissa, post duas septima
nas per beneficiarios, videlicet vicecame
rarium cum bedallo terrae, induci debet
hereditarie super hereditatem eandem in
jure obtentam. Et post eandem inductio
nem, idem actor, vel ejus heredes, cum
camerario sive bedallo in ipsa hereditate
poterit et debebit dominari; postea fac
turus de hereditate ipsa, sicut de re pro
pria, sicut ei videbitur expedire.

Et notandum, guod omnes causae pro
hereditatibus, pro capite, mutilationibus,
raptu, et pro damnis aut debitis et pla
gis magnis, guae se extendunt ultra sum
mam centum marcarum argenti, coram
Judice, praesente summo camerario, no
tario et baronibus septem, debent per
tractari; minoresgue. causas, extendentes
se usgue ad centum marcas, ipse judex
cum notario et baronibus sine ipso summo
camerario potest per se judicare ; ipsegue

*)A. bi.
A. C.IL
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mají přisahati. Pakli chce proti pówodui
proti jeho swědkóm,móž také jmieti swých
sedm swědków, jižtoby z nich tři proti
pówodu 1 proti jeho swědkóm měli při
sieci; akdyžby který swědek pówodów ne
bo pohnaného swů přísahu zmátl, nebo ho
dinu primy zameškal, tenby swů při ztratil.

68.

Pakliby oboji prošli, tehdy pówod
má do wody břiesti, a pohnaný za ním,
tří kročeje wzdálí. A kdyžby pówod
utonul w těch třech kročejích před ním,
tehdy pohnaný má sě wrátiti, a toho
newinen být. Pakli pówod přebrde,
tehdy pohnaný má za ním břísli; a pře
brdeli také, tehdy jest jeho prázden;
pakli utone, tehdy ty dědiny i žiwot
ztratí.
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camerarius summus sine ipso judice ju
dicaře non valet per se nec pro obulo.
Ceterum minores benefuciarii, videlicet
vicecamerarius, vicejudex et vicenotarius,
cum aliis beneficiariis et terrigenis, cau
sas minores, videlicet ad summam decem
marcarum argenli minus uno lotone se
extendes vel infra, videlicet pro damnis,
debitis, vadiis: et plagis tantummodo pos
sunt judicare. In capellam vero postguam
pervenerint cum eorum juribus litigantes,
pro guocungue majori negotio fuerit, idem
minores beneficiarii judicare possunt, et
culpabilem aut contumacem in causis et
pro causis omnibus praedictis totaliter
condempnare; coram guibus etiam bene
ficiariis minoribus nolficationes damno

rum, capitis, mutilationibus, vulneribus,
raptus et cujuslibet alterius facti nec non
Citátionum pronuntiationes, juramenta, si
gnificationes seu repraesentationes et ali
actus judiciales guicungue possunt et de
bent fieri, et eorum relationi simplici in
talibus est credendum. Et si guis dicto
eorum voluerit contraire, idem tenetur
se ad talionem obligare, et iidem bene
ficiarii omnes simul tanguam unus homo
in eadem causa liligantes stare debent.

69.

Item si aliguis hereditatem alterius
ad eum jure aflinitatis pertinentem, puta
apud patrem vel fratrem aut patruum vel
alum amicum suum, gui est de paterna
et non de materna linea procedens, emerit
pro aligua pecuniae guantitate, et si ille
affinis eandem hereditatem obtinere volu

eril mnfra annum et diem, guae dies sex

Ordo judicií terrae.

69.

Tuto znamenaj: kdyžby kto dědiny
u čieho bratra neb přietele kúpil, ježto
by ten bratr nebo „přietel byl jemu po
otci, to jest po meči, ale ne po mateři,
to jest po wřeteně, a kdyžby ten přie
tel, jenžto jest po meči, chtěl tu dědinu
obdržeti: tehdy má trój póhon učiniti
před rokem a přede dnem, a ty penieze,
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septimanas dicitur continere: pro eadem
hereditate citare, vel saltim bedallum ad
citandum debet recipere, et eundem cum
guerimónia more solito tabulis consignare,
tresgue Citationes facere, et in termino
guolibet pecuniam totam, pro gua ipsa
hereditas vendita est, coram beneficiariis
demonstrare, protestando, guod eandem
pecuniam paratus est dare eidem Citato,
et per hoc hereditatem suam affinem ob
tinere. Et similiter faciet coram judice,
stans ante tribunal judicii Et si ipse Ci
tatus, allegans pro se aliguid, videlicet
guod habet disbrigatores hereditatis ejus
dem, aut guod ipsa hereditas ad actorem
non pertinet ex €0, guia ille, gui ei ipsam
vendidit, in directa páterna linea non est
ejus affinis, vel aliguid aliud simile, vel
etiam tacens staret, reguisitusgue ler,
ipsam noluerit recipere pecuniam: tunc
idem actor mox eandem pecuniam pro
jicere et assignare debet beneficiariis Pra
gensibus, per e0s inter se distribuendam,
Si autem ipse Citatus eandem pecuniam
receperit, cedendo liti: tance ipsa pecunia
coram ipsis beneficiariis numerari debet;
et sl unus grossus vel plures defuerint
de numero, guem ipse in guerimonia no
tavit: Lune statim ipse actor in causa suc
cumbet eadem. Ši autem non receperit
pecuniam, ut est dictum, tune ad proba
tiones procedendum est cum testibus, ut
in proximo supra capitulo est expressum.

10.

Circa guod sciendum est, si aliguis
hereditatem aliguam per modum et titu
lum emptionis, donationis, permutationis
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za něž jest prodána ta dědina, úřední
kóm Pražským má položiti. A když po
hnaný chce přijieti penieze, má jemu
dědin postůpiti, a úředníci mají jemu pe
nieze wydati; a kdyžby sě jediného groše
nedostalo, nebo který groš byl měděný
aneb falešný, tehdy pohnaný má ostati
při dědinách kúpených, a penězi úřed
níci Pražští mají sě rozděliti podlé swého
řádu. Pakli přijme penieze, žádného ne
wywrha, tehdy jest jej práwě ssul, a má
jemu těch dědin postůpiti.

10.

A kdyžby kto dědiny trhem nebo
směnů přijal w swů moc, a rok a den
držal, a žádný naň nesáhl: tehdy po tom

lo*
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vel successionis, aut allum modum guem

cungue fuerit assecutus, et is eandem per
unum annum integrum et diem, de gua
supra dictum est, pacifice tenuerit et
praescripserit sine interruptione juridica:
amplius pro eadem hereditate jure affi
nitatis citari non debet. Et si a die as

secutionis hereditatis ipsius eam pertrien
nium et sex septimanas continuas absgue
juris impedimento tenuerit: ad nullius in
stantiam pro eadem hereditate de cetero
debet citari; et si cilatus fuerit, non te
netur respondere Citanti.

11.

Similiter si guis hereditatem suam
alicui in pecunia obligatam redimere vo
luerit, sic faciet: trinam cilationem prac
mittet, et pecuniam ipsam, in gua ipsa
obligata extitit heredilas, exhibendo ac
tori, si eam recipere voluerit et sibi he
reditatem resignare; in aliis processurus,
prout superius est expressum.

12.

Item si guis, habens partem heredi
tatum aliguam, fratrem vel alium paren
tem suum pro portione sua aliarum he
reditatum patrimonialium citare voluerit:
ante omnia partemsuam praedictam, guam
possidet, ad communitatem ipsius citati
et suam exhibere debet, et tunc pro aliis
omnibus divisionem aegualem postulare.

18.

item si aliguis, uxorem habens legi
timam, ipse aut ipsa uxor citare aliguem
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roce žádný přietel nemóžjeho ssůti. A
pakliby tři léta a osmnádste nedělí ty
dědiny držal, nemá jeho žádný z nich
pohoniti příwuzenstwím, neb jest již léta
zemského řádu wydržal.

11.

Takéž kdyžby kto swů dědinu komu
w penězích zastawil, a chtěl zasě wy
platiti, má to učiniti do tří let a do
osmnádste nedělí, a má jej trojím pó
honem přihnati ku penězóm. A pakli
zamešká tři léta a osmnádste neděl, tehdy
již z těch dědin nemóž pohoniti, neb
jest léta propustil.

12.

Kdyžby kto z dielu swého dědic=
stwie chtěl pohoniti bratra nebo strýce,
nebo swého přietele: najprwé před pó
honem wšecko swé, cožby měl na dě
dinách nebo na nábytciech, má úřední
kóm Pražským opowědieti, a to wšecko
k rozdielu má položiti neb přiložiti; tož
toho přietele trojím póhonem pohnati
k rozdielu: ato má učiniti nepropůštěje
let, jakož swrchu psáno stojí.

13.

Kdyžby kto, pojma ženu, chtěl on
nebo ona pohoniti z wěna, ježtoby to
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pro hereditate dotali obligata, aut pro
ipsa dote, si se extendit ultra decem mar
cas, ad judicium voluerit, et ea prosegui
Justitia mediante: trinam citationem prae
mittet, et oblato ac pronuntiato libello,
SLCitatus dixerit, se esse immunem, tunc
actor, si habet tabulas pro intentione sua
probanda, easdem allegare et producere
debet ; si vero ipsas non habet tabulas,
tunc eas non debet allegare, sed testes
idoneos nuptiales novem nominare debet,
et septem ex €is ponere ad tabulas, ut
praedictum est. Notandum guod testes
nuptiales dicuntur ad differentiam ilorum
testium, de guibus dictum est supra, gul
in provincia residentiam suam habere
debent, ubi hereditas situata est, de guahtugatur.| Etparsaliasimilibustestibus
nupualibus uti debet.

74.

Iterum notandum, guod tabulae in
omnibus causis Joco testium producuntur,
et eisdem productis omnino statur, nisi
defectuosae in aliguo fuerint, contra guas
tunc exciperetur.

ý 15.

Ceterum notabile, guod uxor habens
maritum, €0 vivente potest agere in ju
dicio pro dote sua, et pro vulneribus, et
pro capite aut pro mutilatione corporis
sui, et pro hereditatibus suis, guas suo
marito in dote vel aliter non subjugavit;
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wěno wýše než deset kop záležalo podlé
jeho dědicstwie: tehdy má trój póhon
učiniti, a když žalobu prowede, máli we
dskách práwo dědicské, má sě desk do
ložiti; pakli nemá we dskách, tehdy má
mieti dewět swědków, jižto mají "swo
bodné dědiny. Tu pohnaný, chceli, móž
dwa swědky zawrci, a sedm jich pówod
má we dsky wložiti, aby z nich najméň
tři byli ztoho kraje; a ti mají do kaply
wedeni býu, a týmž řádem přisahati, ja
kož swrchu psáno stojí; a pchnaný, chceli,
také móže swědky wésti proti swědkóm
pówodowým.

14.

Tuto znamenaj, že we wšech přech,
ktož má dsky, žádní swědci proti dskám
moci nemají, lečby kto proti úředníkóm
chtěl dowesti, že jsů dsky falšowány; a
ten dówod má býti, jakž páni naleznů,
ale wždy pod hrdlem smrti ohniwé, jakož
na falešníka slušie.

15.

Tuto znamenaj, že každá pani, kte
ráž má muže swého Zžiwého, ze swého
wěna dědicského, z hlawy swého přietele,
a z chromoty těla swého, nebo z ran kr
wawých, móž každého pohoniti, ktožby
jéi tiem winen byl: ale ze škod peněž
ných nemóž ižádného pohoniti, a jie samé
z téhož žádný nemóž pohoniti; lečby měla
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eademgue uxor nulli contra eam agent
tenetur respondere , nisi pro hereditate
illa, guam non subjugavit.

16.

Ttem notandum, si aliguis heredita
tem dotalem obligatam vel hereditariam
uxoris suae alicui vendiderit, aut aliena

verit guoguo modo: eadem uxor per se
vel per aliguem amicum suum infra tres
annos a die alienationis Ipsius et sex sep
timanas defendere debet, et dicere, se
habere in ea hereditate talem dotem, et
citare debet ter hereditatis ipsius pos
sessorem, et hoc in tabulas consignare,
et ibi cessare ab actione, donec maritus
ejus suum diem clauserit extremum. Tunc
€0 mortuo, ipsa uxor In Causa eadem po
terit procedere, (exceptione actoris facta,
guia praescripsit, vel alia gualibet, non
obstante), ipsam causam in €0 puncto,
guo dimiserat, resumendo.

11.

Item sciendum, si alicui in heredi
tate sua in limitibus sive metis suis ali

gua damna guocungue modo inferuntur,
et si is voluerit sine Citatione, procedet
in hunc modum: ea, guae fiunt, signifi
cabit beneficiariis Pragensibus, et petet
bedallum, gui vicinis ipsius hereditalis,
ubi damna fiunt, dicet, ut cessare debe
ant ab illatione eorundem damnorum,alias
idem agens ea, guae sibi inferuntur, dam
na hujusmodi beneficio tradet seu dona
bit. Et hoc idem in civitatibus et oppi
dis proxime adjacentibus die et hora fo
rensi, convocato populo, publicabit, De
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swé zwláštnie dědiny, ježto jich žádnému
nezapsala, a sama je držala, z těch móž
ji každý pohnati, komužby winna byla.

16.

A wiece znamenaj, kdyžby která pani
dědinu swů wěnnů, zástawnů nebo dě
dicků, swému muži zapsala, a ten muž
ty dědiny komu prodal: tehdy ta pani
do tří let a do osmnádsti neděl móž ot

por klásti, ale nemóž jich dobýwati žád
ným práwem, dokudž její muž žiw. A
kdyžby její muž umřel dřiewe než ona,
móž z nich pohoniti týmž řádem, jako
swrchu psáno jest.

11.

Kdyžby kto komu w jeho meziech
škodu činil na jeho dědinách pastwů do
bytka swého, nebo zžetím obilé, nebo
zsěkáním tráwy: tehdy ten, komuž sě
škoda děje, přede wšim póhonem má ty
škody opowědieu úředníkóm Pražským,
a má wzieti komorníka na ohlédánie. A

když ten komorník tam přijde, má wšem
sůsědóm jeho zapowědieli, aby těch mezí
w pokoji nechali, a kól má wteknůti a
zawiti je; 1 má to trhem prowoláno býti w
najbližšiem městě od těch dědin w trhowý
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inde alium recipiet bedallum, et exspec
tabit ac temptabit, si committentur prae
dicta: tunc idem actor illos homines, vel

animalia damna inferentia, vel fustes, gui
pal dicuntur, si ibi fuerint, aut sepes in
damnum, unumguodgue illorum in tre
centis denariis beneficiariis Pragensibus
tradet. Ouo facto ipsi beneficiarii eisdem
litigantibus terminum ad probandum de
intentionibus suis assignabunt, processuri
in ea Causa, prout postulat ordo juris.

18.

Item notandum, si alicui in judicio
objicitur, guod aligua damna guomodo
cungue per guempiam illata ab eodem
inferente susceperit, et de hiis utatur pro
guacungue pecuniae guantitate, vel etiam
SLea damna commisisse et fecisse man

daverit: idem accusatus taliter manu pro
pria solus et non cum aliguibus testibus,
sicut fuerit informatus, per juramentum se
purgabit. Ouod juramentum, id est rota,
prius fiebat integraliter, prout guerimo
nia continebat: nunc autem jurat per
hune modum, dicendo: »super €0 juro,
de guo me talis actor inculpat, guod
damnum sibi per talem illatum suscepis
sem et uterer, vel hoc fecisse mandave
Tim, de hoc innocens sum; sic me Deus
adjuvet« etc.

19.

Item si aliguis consul terrae pro
damnis, per furtum, rapinam, spolium per
ipsum factis gnoguomodo, in causam fuerit
tractus: tunc talis consul in judicio, post
guam contra eum guerimonia in tabulis
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den. Potom má wzieti jiného komor
níka, aby střehl, zdaby koho zastihl, an
přes to zawitie na těch meziech škodu
činí, sám sobů nebo -poslem, nebo swým
dobytkem. A kdyžby na koho ten ko
morník wyznal, má to we dsky wložiti,
a má jej trojím póhonem pohnati, a wésti
naň wzdáwanie, počna ot tří set peněz,
až do ohřebu, jakož swrchu psáno jest.

18.

Kdyžby kto komu škodu učinil, nebo
kázal učiniti, nebo ot koho tu škodu při
jal, tehdy pówod má jedním póhonem
jej pohnati; a když póhon bude swědčen,
má žalowati z toho, co jemu škodí; a
pohnaný uslyše žalobu, má sě zprawiti
sám swů ruků před úředníky menšími
w kaple na kříži, tůž rotů, jakož žaloba
we dsky bude wložena. A má jej písař
po třikrát naučit ; a kdyžby pochybil,
má sě oprawii také po třikrát. Pakliby
sě neoprawil, tehdyby ztratil tu při.

19.

Kdyžby kto chtěl konšela zemského
pohoniti, tehdy před póhnem má ten pó
hon opowědieti úředníkóm Pražským, a
potom komorníka wzieti, aby jej pohnal,
a ten póhon má wedsky wložiti. A když
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lecta fuerit, debet dicere, guia consul est,
et negata guerimonia, jus consulum ad
expurgandum se petet. Jus autem con
sulum est, ut de hujusmodi guerimonia
per se ipsum, digitos suos contra pla
gam orientalem erigens, jurabit de inno
centia sua, et duo consules, undecungue
sint, facient idem, ipsum purgantes, et
jurabunt super eorum consulatum , cum
trina emendatione, prout fuerint informati.
Si vero praedictus citatus non diceret
se esse consulem, aut non peteret jus
consulum praedictum , tempore judicil
praedicto, aut conveniretur, guia census
alicujus sustulit sine jure, aut ligna vel
prata succiderit, vel blada conculcaverit
per animalia sua, vel aliguid simile: tunc
talis consul se purgare tenetur de prae
missis sicut alii terrigenae, prout supe
Tius continetur.

Si autem idem consul pro damnis
per eum factis per excussionem, vel per
ignem , accusatus fuerit: tune pro tali
causa metseptimus cum consulibus se
purgabit. Si vero pro damnis per alium
faclis, sed per eum susceptis in usum
suum, aut per mandatum suum factis guo
guomodo: pro talibus causis ipsemet so
lus jurabit, recipiendo, Óuod innocens sit,
super suum consulatum. Sed pro here
ditatibus et debitis omnibus idem consul

non jure consulum, sed jure aliorum ter
rigenarum, cum suis testibus se purgabit.

80.

SI guis vero aliguem poprawczonem,
videlicet justitiarium, pro damnis prae
dictis per eum perpetratis citaverit: talis
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jej požene, má to oswědčiti konšelóm
přísežným w městě, kteréž najblíže přileží.
A když póhon swědčen bude, má naň
žalowáno býti, jako na jiného zeměnína.
A kdyžby měl přisahati, a bránil sě kon
šelstwím: tehda má zdwihnůti dwa prsty
proti slunci na wýchod slunce, a má mieti
dwa konšely okolo sebe s obů stranů, i
má přisahati bez kříže, a řka: »na tom
přísahám, že jsem tiem newinen, což na
mě Jan žaluje; tak mi bóh pomáhaj, i
má přísaha konšelská, ježto sem ji učinil
králowi 1 wšem zemanóm, když sem kon
šelstwie přijímal.« A tato dwa konšely
máta jej očistiti swů přísahů, řkůce takto:
»což jest Petr přisahal, ta jest přísaha
prawá, ale ne křiwá, to my béřem na swů
přísahu konšelsků, ježto smy ji Činili,
když smy králi a obci přisahali.«

80.

A kdyžby který poprawce byl po
hnán, těhož práwa má požíwati jako kon
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justitiarius, purgando se, habere debet
juxta se alium justitiarium suum provin
Ciae suae; aut si eundem ob guamcun
gue causam habere non valebit, tunc duos
consules ejusdem suae provinciae secum
conslituat, gui jurabunt sine cruce, vide
licet citatus super suum justitiariatum, et
ipsi consules super eorum consulatum
recipiendo, guod innocens sit ac immunis
ipse accusatus.

Si vero ille justitiarius pro eo, guod
usus fuerit, aut illud damnum facere man
daverit, in judicio fuerit conventus: tunc
pro eadem causa per se ipsum manu pro
pria et sine cruce se purgabit, guod in
nocens sit, super justitiariatum suum re
cipiéndo; dicendo: »recipio super jura
mentum meum, guod regi praestiti, guan
do officium justitiariatus assumpsli.«

81.

Cum in judicio alicui objicitur, guod
alguod damnum sive crimen commisit,
et ipse reus defendet, dicens, guod illud
crimen si commisi, hoc feci de mandato
et tempore talis justitiarii, gut tunc tem
poris fuit talis provinciae justitarius, et
eo tempore servivi eidem; et si tunc ipse
reus in termino sibi dato eundem justi
tarium vel ejus literam super €0 in te
simonium produxerit, ab instantia ipsius
actoris liber erit. Si vero justitiarius mor
tuus fuerit, tune id per testes probare
tenetur, guod non fecit aliter, praeter
mandatum suum, €0 tempore, guo ipse
fuit justitiarius provinciae praedictae. Si
autem actor contradixerit: tunc lenetur
testes suos meliores nominare el produ

A. C. UI.
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šel, i má mieti podlé sebe dwa jiná po
prawce.

81.

A kdyžby kto kterého panoši kon
šela zemského nebo poprawcewa pohnal,
a kdyžby naň žaloba prošla, a on řekl,
že jest to učinil kázaním pána swého,
pojmenuje toho konšela neb toho po
prawci, a kdyžby měl swů newinu po
kázati, a rok jemu dán byl: má dobyli
k tomu roku swého pána, nebo listu
jeho, 1 má býti prázden toho bez přísahy.
Pakliby ten jeho pán umřel, a on po
tom pohnán byl: tehdy má mieti sedm
swědków, kteřížto zaň mají přisieci proti
slunci bez zmatku, že jest jim to swě
domo, žej' to učinil kázaním pána swého.
A téhož práwa mají panoše užíwati kaž
dého úředníka wyššího, když jemu to
ten úředník sezná; pakliby umřel, tehdy

16
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cere eosdem, ultra in eadem causa pro
cedendo cum testibus, ut superius est

raelibatum.
Et similiterfieri debet, cum aliguis

de mandato alicujus czudae vel beneficii
damnum alii committit sive facit. Si el

hoc objicitur, talis reus similiter se de
fendel et dicet, se hoc fecisse de man
dato beneficiariorum talis czudae, et pro
testimonio debet producere ipsos bene
ficiarios, vel tabulas ipsorum , in guibus
causa contingens ipsum negotium est ex
pressa; guo facto absolvi debet ab in
stantia actoris. Ši vero producere non
posset eadem, ob aliguam causam legiti
mam, ex tunc id per testes idoneos po
terit comprobare. Et si actor in €0 no
luerit contentari, tenebitur producere suos
testes, dicens e0s esse meliores, in causa
processurus eadem, prout exigit ordojuris.

82.

Item si guis alium pro vadio fide
Jussorio, debito dotali, aut alio debito
guocungue, se ultra decem marcarumar
genti summam extendente, in judicio con
venerit: is trina cCitalilonepraemissa gue
ruletur, et si per citatum gueriimoniafuerit
negata, tunc ipse actor et citatus eorum
guilibet novem testes nominare et septem
ad tabulas ponere et in capella tres eli
gere ad jurandum debet, prout superius
est expressum.

83.

S1vero tale debitům pro decem mar
Cis argenti minus lotone fuerit aestima
tum: tunc pro hujusmodi debito guae
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má takéž swědky sě očistiti, jakož swrchu
psáno jest.

82.

Kdyžby kto z rukojemstwie nebo
z základu, a nebo z dluhu wěnného, jež
toby ten dluh byl nebo ten základ přes
desět kop, chtěl koho pohoniti, má uči
niti trój póhon; a kdyžby žaloba prošla,
má mieti sedm swědków, a ty we dsky
wložiti; i mají za to tři přisahati w kaple,
a čtyři popřisteci, jakož swrchu psáno
jest.

89.

Pakliby ten dluh jedno byl s desieti
kop, tehdy má mieti jedno tři swědky,
a jeden má z nich přisieci, a dwa po
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stione mota, tantummodo guatuor testes
idonei per partem guamlibet nominari,
et tres ex eis ad tabulas poni debent in
capella. Nota: his tribus inductis unus ex
eis eligitur, gui jurabit pro parte una,
et secundus testis pro parte secunda; et
si ambo testes ipsi electi jurando pro
cesserint, tunc citatus habere debel duos
homines idoneos, gui jurabunt, guod ju
ramentum guod testis suus Contra acto
rem juravit, verum est el non falsum etc.
Praeterea sciendum, guod guilibet actor,
guando proponit guerimoniam suam, tene
tur dicere, guod ad intentionem suam
probandam habet probos testes; et tunc
citatus dicet, si voluerit: »et ego volo
de tuis testibus contentari, et per €0s
perdere vel lucrari;« et tunc de hoc pro
testationem faciens suos testes producere
non tenetur. Et similiter ipse Cilatus,
guando negat guerimoniam, dicere debet,
guia habet testes, guod innocens est, me
liores; et si tunc actor voluerit, dicet:
»ex guo tu dicis habere te testes meliores
meis, et ego volo de tuis testibus con
tentari similiters« et tunc facla protesta
tione, suos testes producere non tenetur.

84.

SI guis pater aliguem in judicio con
venire voluerit pro eo, guod filiam ejus
virginem rapuit: is terna citatione et aliis
notificaionibus praemissis, in judicio gue
relam suam proponet. Et si tunc cita
tus dixerit, guia eandem filiam de ejus
consensu et bona voluntate recepit, et
»hoc volo probare, sicut mihi jus terrae
invenerit:« tunc tenetur plebanum, vel
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přisieci. A kdyžby pohnaný řekl, že chce
na těch swědciech dosti mieti, tehdy
těmi swědky má získati nebo ztratiti;
pakh nechce, ale móže swé swědky proti
jeho swědkóm týmž řádem klásti we
dsky, 1 do kaply prowesti, jako swrchu
psáno stojí. A kteréhož swědkowé pro
jdů, ten swů při zíště ac.

94.

Kdyžby kto koho pro dceru chtěl
pohoniti: má trój póhon učiniti, a před
póhonem opowědieti úředníkóm, a pó
hony we dsky klásti. A kdyžby žaloba
prošla, řeklliby pohnaný, že jest její wolí
wzal ji: tehdy má přiwesti přéd sůd toho
kněze, kterýž je oddáwal, aten kněz tná
přisieci na knihách na swatém čtení, aby
prawdu powěděl pánóm a úředníkóm,

16 *



131

ejus vicarium, gui €0s copulavit, produ
cere in testem; gui juratus super evan
gelio dicet veritatem, si affluerit consen
sus filiae ejusdem, guando eos copulavit.
Et si pater dixerit: »adhuc non credo
eam consensisse, sed peto, guod statua
tur eadem rapta coram vobis, ut ab ea
ipsa audiatis, si ejus affuerit consensus:a
tunc eadem de jure statui debet infra
sex septimanas , et locari in claustro ad
sanctum Georgium in castro Pragensi apud
moniales, ut exspectet ibi judicium pri
mum. In guo judicio stans inter scamna,
interrogata de praemissis, si confessa fue
Tit, se eum voluntarie recepisse in mari
tum: tunc pater eidemfiliae et ejus ma
rito cilato praedicto mox capita manu
propria debet amputare. Si vero ipsa ne
gaverit, dicens in €um non Consensisse:
tunc ipsamet caput amputabit suo ma
rito eidem. Si vero ipse citatus in ter
mino non comparuerit: tunc contra eun
dem tamguam pro capite obtento pro
cedetur.

80.

Verum si rapta eadem fuerit vidua,
et tempore judicii, si ipse cCitatusdixerit
de ejus consensu eam recepisse: tunc
eandem statuere debet coram beneficiariis

majoribus; gui beneficiarii assignare ei
debent terminum duorum dierum, ut de
liberet et dicat, si in eum tanguam in
maritum consenserit, et si eandem cum
voluntate ejus recepit. Et si tunc post
duos dies praedictos eadem dixerit in
eum Consensisse: tunc idem citatus ab

solvitur ab actione actoris; guia licitum

D. IV. Ordo judicii terrae.

když jest jej oddáwal, bylali jest wóle
jejie či nebyla. A což ten kněz powie,
to páni úředníci mají w swé radě zacho
wati. Tehdy otec jeji má pánów pro
siti, aby jeho dcera z práwa byla posta
wena přede pány; a páni mají nalezti,
že to má býti, i mají tu jistů dceru dáti
do kláštera k swatému Jiří na hradě

Pražském, i má býti chowána mezi jep
tiškami až do sůdu, za šest neděl. A
kdyžby prwý sůd byl, tehda má tázána
býti w šraňčích. A dieli, že jest s její
wolí, tehda má i s mužem dána býti otci
tomu, a on jima oběma má swů ruků
hlawy stieti; pakliby řekla, že jest bez
jejie wóle, tehdy ta panna má tomu muži
swů ruků hlawu stieti. A pakliby ten
muž pohnaný k sůdu sě nepostawil: tehdy
má týž řád naň jiti, jako na wražedlníka
z hlawy, jakož swrchu psáno jest.

85.

Kdyžby kto komu dceru unesl wdo
wu, a otec chtěl z toho pohoniti, bez
opowědi má trój póhonučiniti. A kdyžby
žaloba prošla, a pohnaný řekl, že jest to
učinil s její wolí: tehda ta wdowa má
před pány úředníky postawena býti, aby
powěděla, jestli, čili nenie s jeji wolí; a
má toho mieti rozmyšlenie až do třetieho
dne. A kdyžby ten třetí den řekla, že
jest ji wzal s její wolí: tehdy pohnaný
má prázden býti; neb jest wdowám swo
bodno muže pojieti, kterýž sě jim libí;
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est viduis ducere maritos, guos volunt.
Et eandem raptam idem citatus habere
tenetur pro uxore: sed dotem ipse et
ipsa perdidit eo facto, ita guod eandem
in parentibus repetere non debet.

86.

Ši vero ipsa rapta se non consen
sisse dixerit, et guod sit sine ejus volun
tate: tune statim eidem rapienti citato
ipsamet caput tenelur amputare, et re
dire ad dotem súůam. 91 vero ipse Cita
tus in terminis non comparens, aut per
alum modum causam perdiderit eandem:
tune procedetur sicut contra €um, gul
caput amisit.

O1.

Praeterea si guis pro capite suspensi,
decollat, cremati aut aliter guomodolibet
sine jure interempti, agere in judicio vo
luerit: ante omnia illud caput beneficiariis
significabit; deinde eisdem beneficiaris
datis CCC denariis, cum bedallo sibi ad
hoc dato eum suspensum abscidet, vel
decollatum tollet, aut cremati pulveres
congregabit, infra duas seplimanas adie
guo interemptio ipsa est perpetrata. 91
vero illud corpus sic mortuum sit omnino
occultatum et absconsum: tune coram

eodem bedallo de hoc protestetur, guia
Corpus invenire non potuit; et tunc in
causa procedat, prout ibi de capite est
praemissum.

80.

Item si gua mulier aliguem citare
voluerit, guia eam oppressit: tunc cum
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a on ji sobě má za ženu mieti. Ale
wěno jejie jest ztraceno, že ani on, ani
ona nemohů na otci toho wěna dobý
wati, lečby co milostí wyprosili.

86.

Pakliby řekla, že ji wzal-bez jejie
wóle: tehdy ten muž má jéi wydán býti,
aby jemu swů ruků hlawu sťala, a wrá
ula sč k otci k swému wěnu. Pakliby
ten pohnaný nedostál: tehdy má proti
němu týž řád být, jako proti wražedl
níku, jakož swrchu psáno jest.

dí.

Kdyžby kto koho z hlawy oběšeného,
sťatého, upáleného, nebo jenžto zšel bez
prawně, chtěl pohoniti: najprwé tu hlawu
má opowědieu úředníkóm Pražským, a
dáti tři sta peněz opowědného. A má
jenu dán býti komorník, aby toho obě
šeného uřezal, nebo sťatého zdwihl, nebo
upáleného kosti zhořalé a prach shrabal.
A to má učiniti dřiewe dwů nedělí ot

jeho smrti. Pakliby to tělo bylo kde
ukryto, žeby jeho nenalezl: tehdy ten
komorník má sě uptati, kdy jest sě jemu
smrt stala; a když ten komornik to wy
zná před úředníky, má to we dsky wlo
žiti, a tepruw pohoniti týmž řádem, jako
z hlawy zabitého,

88.

Kdyžby která žena nebo panna chtěla
koho z násilé pohoniti, tehdy ta jistá
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opprimitur, vel jam oppressa est, clama
re debet super vicinos, et eorum testi
monium super €0 implorare. Deinde no
tificans beneficiariis, bedallum recipiet,
gui peplum pollutum videbit, et inguiret
ab eisdem vicinis, ubi et guando sit op
pressa, et si clamaverit tempore oppres
sionis; ostendetgue eadem mulier peplum
vel alium pannum distractum et pollutum
tempore judicii, in signum suae oppres
sionis. Deinde procedet in causa, sicut
pro capite est praedictum vel declaratur.

89).

Item si guiseguum vel aliud animal
suum, aut aliam rem guamcungue deper
ditam guoguomodo, apud alium repertam,
voluerit arrestare: tune eadem arrestatiocumbedalloterraefieridebet.© Ouibe
dallus ejusdem egui vel animalis auricu
lam praecidet, et partem ejus apud se
retinebit; et similiter signabit rem, guam
arrestat. Tunc terminum competentem
eisdem partibus assignabit, ut coram vice
judice in ipso termino debeant compa
rere, super ipsa arrestatione tractaturae;
et tunc in ipso těrmino pars jurans po
net digitos suos super Caput ipsius ani

1) Z. kep. Kucharsk. edit. krp.
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w ten čas, když sč jéi bude násilé dieti,
má úpěti na sůsědy. Pakliby sě žádné
ho dowolati nemohla: ale ihned ten den,
nebo tu noc, když jéi kapsu ') zděře,
má plačiec opowědieti dwěma sůsědoma
obapolnýma okolo toho domu, kdež sě
jéi násilé dálo. Pakliby bylo w lesě nebo
na poli, a žádného sě dowolati nemohla:
tehdy w najbližšie wsi neb městě ot toho
lesu, má úp učiniti, a swé násilé opo
wědieti úředníkóm, a žádali komorníka
na uptánie od těch sůsěd; a má jemu
ukázati krwawů košilku neb zedranýšloj
řík, nebo jiné šátky, kteréžto ten komor
ník má zachowali na znamenie -jejieho ná
silé. A když ten komorník wyzná, co
sě jest optal, a to znamenie ukáže: má
to we dsky wloženo býti, a potom má
trój póhon učiniti, jako z hlawy, týmž
řádem jakož swrchu psáno jest.

89.

Kdyžby kto komu kóň nebo jiné do
bytče bezprawně držal, nebo u zloděje
kůpil, a on jej z toho chtěl pohoniti, tento
řád má zachowati: má úředníkóm opo
wědieti, že jest swé dobytče optal, a má
prositi komorníka, aby mu byl wydán na
ohledánie toho dobytčete. Kterýžto ko
morník má jemu wydán býti na ohledá
nie 1 na póhon. A když to dobytče
ohledá, má jemu kus ucha uřezati i za
chowati, a rok jima oběma položiti, aby
stála před úředníky. A když ten rok
přijde, tehdy ten, ktož sě jímá, má po
ložiti dwa prsty na čele neb na hlawě
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malis, vel super rem arrestatam, et jura
bit, prout fuerit informata, Et guae pars
victa fueril, eadem crimine sive solu

tone "), guae pro eo vicejudici debetur,
ipso facto condempnatur.

J0.

Notandum, cum aliguis archiepisco
pum pro hereditate aut pro debito here
ditatem contingente, puta guia heredita
tem emit et pecuniam pro €a non per
solvit, citare ad judicium terrae voluerit:
bunc processum, gui seguitur, habere de
bet. Accedens ad praesentiam beneficia
riorum et baronum in pleno judicio, pro
ponet coram €is, guia dominus archie
piscopus ei in talibus obligatur debilis,
aut guia se de tali hereditate sua sine
jure intromisit; et petet a summo came
rario et judice, ut sibi detur unus baro
Lterrae, gui citet archiepiscopum eundem.
Oui baro ipsum archiepiscopum citare
debet in faciem in curia sua in Praga;
et si eum domi non inveperit, tunc idem

baro citationem ipsam domestico aut pro
curatori suo ibidem intmabit. Deinde
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toho dobytčete, a přisieci, že jest jeho,
jakož mu bude rota wydána, A projdeli,
má jemu to dobytče wráceno býti, a on
má dáti tři sta peněz úředníkóm. Pakli
neprojde, že změte přísahu, tehdy ztratí
tři sta peněz, i to dobytče. A tenjistý,
u kohož sě jest jal, chceli, má přisieci,
že jest jeho; a projdeli, dada tři sta pe
něz úředníkóm, 1 pojme to dobytče, a
obdrží je sobě; pakli neprojde, tehdy
ztratí tři sta peněz i to dobytče; a to
dobytče má spadnůti práwem na sudie
ho, ale peniezi mají rozdělení býti mézi
úředniky.

90.

Kdyžby kto chtěl pohoniti arcibi
skupa k súdu zemskému: nemóž jeho
z jiného pohoniti, nežli z dědin a nebo
z dluhu za dědiny. A tento řád má za
chowati: když páni sedů wplném sůdě
s úředníky, přistůpě před ně, má jim
opowědieti, že kněz arcibiskup drží jeho
dědiny bezprawně, aneb že jest jemu
dlužen za dědiny; i má prositi najwyš
šteho komorníka i sudieho, aby jemu wy
dali pána zemského šlechtice, aby jej
pohnal. Kterýžto pán má jemu wydán
býti, a má jej pohnati w jeho dwoře
w Praze; a nenalezlliby jeho doma, má
ten póhon powědieti jeho domowniku neb
šafářowi. Potom pówod má wzieti ko
morníka, aby jej pohnal jako jiného ze
menína na těch dědinách, kteréž jemu
drží, nebo jest jemu dlužen za ně, a tu“

1) A. eadem et in jure sive solutione, B. 3, 6, eadem criminé sive solutione, B. 4,
eadem termino sive solut.
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idem actor ipsum archiepiscopum, si alias
habet residentiam, per bedallum terrae,
sicut alium terrigenam, in ejus domicilio
ubi sedet vel residet, et in ecclesia Pra
gensi citabit, contra eundem judicialiter
processurus, sicut contra alium terrige
nam, ut superius continetur.

91.

Si guis abbatem citare voluerit pro
hereditate, vel debito hereditatem con
tingente: tunc citare debet ipsum abba
tern, priorém, clavigerum, et totum con
ventum suum citare debet per bedallum
in monasterio eorum, et deinde in here
ditate, pro gua lis est, et etiam in oppidis
et civitatibus, ut est dictum. Item ab
batissam similiter cum priorissa, custrice,
et toto conventu, citare debet in mona
sterio earundem. Item canonicus vel ple
banus alicujus ecclesiae citari debent in
domiciliis et ecelesiis eorum, et eliam in
hereditatibus eorum, et in civitatibus ac
oppidis, ut supra.

Item civis citandus in ejus domici
lio, et in civitate gua residet, in foro
populo convocato, id ipsum judici et duo
bus juratis ipsius civitatis significando.

Notandum, guod praedicti archtepis
Copus, episcopus, abbas, abbatissa, prae
lati, canonici, plebaní et alii guilibet cle
rici et scolares et cives, ad judicium terrae
Citantur pro hereditatibus et debito he
reditatem contingente; et si praedicti vel
aligui eorum in hujusmodi causis pro he
reditatibus convicti fuerint, tunc per ipso
rum adversarios pro censibus in eisdem
hereditatibus sublatis et aliis damnis ab

D. IV. Ordo judiců terrae.

kdež dworem sedí; a ten póhon má opo
wědieti komornikóm w Pražském kostele.

A když pak pohnán bude, má býti sůzen
jako jiný zemenín o ty dědiny, z kterýchž
jest pohnán; ale ze škod ani z jiných dlu
hów nemá býti pohoněn k zemskému sůdu.

91.

Kdyžby kto z dědin nebo z dluhu
dědinného chtěl kterého duchowního kně

ze neb jeptišku pohoniti, beze wšie opo
wědi má jej pohnati Pražským komor
nikem w klášteře před jeho konventem,
a faráře neb kanownika w kostele před
osadů we mši. A mají sůzeni býti týmž
řádem, jako jiní zemeníné; ale wždy pó
hon má býti opowědien na těch dědi
nách, o kteréž mají sůzení býti. Ale
žádný kněz, ani mnich, ani jeptiška, z ji
ných wěci než o dědiny nemají býti sů
zeni zemským súdem; ale kdyžby kto na
nich ty dědiny wysůdil, z úroków zadr
žaných a z nákladów na to učiněných
móž ge pohoniti k sůdu zemskému.
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inde factis poterunt in judicio terrae €0
dem conveniri.

92.*)
Item omnes homines civium etali

orum clericorum, residentes in villis ubi
cungue, pro omnibus causis ad czudam
terrae citari debent, et respondere in
judicio terrae, ac purgare se et alios
actus judiciales facere, guemadmodum ali
terrigenae in talibus facere consueverunt

93.

Item hominesin terra residentes prae
dictorum dominorum archiepiscopi et ab
batum vel monasteriorum, si guis Citare
voluerit: ante omnia petat coram 1ipsis
dominis, aut eorum procuratoribus ad hoc
deputatis, ut eis de ipsis hominibus suis
faciant justitiam, et si id facere noluerint
aut denegaverint guoguomodo, tunc tales
homines ad judicium terrae citari debent,
et purgabunt se sicut alii terrigenae jureterrae.| Siautemiidemdomini€0rum
dixerint coram beneficiariis, guia justi
tiam de ipsis hominibus parati sunt fa
cere unicuigue: tunc talis causa remitti
tur ad curiam ipsorum dominorum, Sl
habent in Praga; si autem non habent,
tunc in hospitio ipsorum in Praga causa
hujusmodi, praesente uno de beneficiariis,
secundum jus terrae pertractatur. Et si
citatus victus fuerit in causa ipsa, tunc
idem debet solvere actori intra duas septi
manas a termino, in guo fnit condem
natus; alioguin beneficiari justitiam fina
liter exseguentur. Circa guod actor debet
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92.

Tuto znamenaj, že lidí osedlých arci
biskupowých, ani klášterských, žádný ne
má k sůdu zemskému pohoniti, lečby jim
jich wladaři doma nechtěli prawdy učiniti.
Pakliby kto pohnal, a úředníci klášterští
nebo arcibiskupowi nebránili toho, tehdy
u lidé mají súzení býti, jako jiní zemeníně.

98.

A pakliby úředníci arcibiskupowiřekli,
že chtie prawdy na ně udati: tehdy ten
pówod, ktožby je pohnal, má žádati úřed
nika Pražského, aby na tom sůdě seděl
podlé úředníkáw klášterských nebo arci
biskupowých, a ten jemu má dán býti.
A cožby tu wysúdil, toho konec má mieti
we dwů nedělí. Pakliby jemu co sešlo,
tehdy móž je pohoniti k zemskému sůdu.
A chceli pówod bezpečen býti, tehdy
wšecky roky, kteréžby s nimi měl, má
we dsky klásti, aby nebyl stržen ot
swého práwa.

1) W textu čísel 92 a 93 wšickni rukopisowé latinšti srownáwají se mezi sebau do
slowně; ale od českých děli se nejen tím, že číslo 93 před 92 kladau, nýbrž i tím, že český
text Čísla92 opak latinskému wypowídá.

A. C.IL 17
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esse cautus, et ponet terminos omnes
sibi datos, et etiam jus suum, si obtinu
erit, ad terrae tabulas ponet, ut hoc be
neficiarii videntes, ipsum facilius promo
veant In jure suo.

94.

Item nota, guia ab antigua consue
tudine regni Boemiae tentum est, guod
nullus archiepiscopus, episcopus, abbas,
prior, praepositus, decanus, negue aliguis
secularis vel religiosus clericus, heredi
tatem sive bona aligua immobilia in ipso
regno non debeant sine consensu regis
aligualiter a guovis homine, negue a rege
vel marchione aut alio principe compa
rare k zadušiu, nec eis datas hereditates
vel in testamento legatas aut obligatas
suscipere debent vel susceptas obtinere.
In e0 tamen ipsam consuetudinem miti
gare, et gratiam in €0 €is facere volen
tes, volumus, ut si guis €x personis prae
dictis aliguas hereditates aliguo modo
praedicto assecutus fuerit, vel infra duos
annos a die assecutionis continuos debet

vendere alicui de terrigenis nostris, gui
de eisdem hereditatibus nobis et regno
nostro valeat deservire. Si vero hoc fac

tum non fuerit: tunc idem, gui vendidit,
vel testatus fuerit aut donaverit, vel ejus
amicus proximus, de eisdem hereditati
bus se intromittet. Ši vero jidem non

fecerint: tunc nos de ipsis hereditatibus
intromittere nos debemus, de eisdem dis
ponentes, prout videbitur expedire.

95.

Casus. Petrus spoliavit Johannem in
Vla pacis sine jure, et recepit vestes,
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94.

Znamenaj zápowěd ciesaře neb krále
Českého, k níž sú páni zemští i wšickni
zemeníné přiwolili, a ta má držána býti
ote wšie obce: tociž, aby nižádný arci
biskup, opat, abatyše, ani kněz, neměli
kupowati w České zemi ot žádného člo
wěka žádných dědin, ani daných přijí
mati, buďto z přiezni nebo z zádušie bez
králowy wóle. Pakliby kto kůpil nebo
přijal ot kteréhož koliwék člowěka, ne
má jich držeti, ani jich požíwati nic dále,
jedno za dwě létě; a po dwů letů má
je prodati jinému zemenínu, jenžto by
mohl zaslůžiti koruně Českéj a pomocen
býti proti nepřátelóm. Pakliby toho ne
učinil, tehdy ty dědiny mají na krále
spadnůti,

95.

Kdyžby kto koho na cestě oblůpil,
a on ztoho chtěl pohoniti, tento řád má
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promtos denarios et eguos suos, gui se
extendunt in valore ad X marcas argenti
minus uno lotone. Unde si idem Johan

nes ipsam causam in figura judicii pro
segui voluerit, utatur hoc processu, ut
seguitur: primo illud damnum, guod sibi
ilatum est, infra duas septimanas a die
illati damni per spolhum, beneficiariis
czudae, ad guam citare intendit, videlicet
vicecamerario et vicejudici, significare
procuret, sic dicendo: »domini! mihi dam
num spoliationis illatum est, pro guo ci
tare intendo; vobis significo, ut tempore
suo, guo vos super €0 reguisitos habuero,
id mihi recognoscere velitis.«

96.

Hoc facto, apud slum, gui distri
buit minores camerarios sive bedallos

terrae, ipsum bedallum petat et recipiat
ad citandum, et eundem, guem cilare vo
luerit, cum guerimonia integra, vel signo
ipsius guerimoniae, cum ipso bedallo et
termino guatuor septimanarum, vel ultra
usgue ad sex septimanas tantum, ad terraetabulasimponat.© Tuncidembedallus,si
ipse citatus residet in provincia Pragensi,
per se et solus, ante horam nonam vel
nonae Citabit. Si vero in alia provincia
residet: tunc cum bedallo terrae illius

provinciae, in «ua ipse citatus residet,
ambo simul venientes ad domicilium suum,
e0 vocato ad se, si domi fuerit, vel si
non fuerit, tunc coram familia ejus, cila
bunt, dicentes ut compareat in Praga co
ram beneficiariis Pragensibus in praedicto
termino hora consueta, id est ante meri
diem, praedicto actori ad objecta respon
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zachowati: najprwé po tom lůpeži dřiewé
dwů neděli, neb posledně we dwů nedělí,
má ten lůpež opowědiet úřednikóm Praž
ským, tociž najwyššímu komorníku a su
diemu, a řka takto: »na téjto cestě na
pokojnéj oblůpen sem, a toho mám škodu
weliků; toť wám opowiedám, žeť myslím
z toho pohoniti.« A má to we dsky zna
menati, které léto, který deň jest olůpen.

96.

Potom má komorníka prositi, aby
pohnal toho lůpežníka, kterýž má pohnán
býti. A ten komorník má jej pohnati
před čeledi, ač by ho doma nebylo; a
ten póhon má opowědieti w najblížším
městě, lid swolaje trhem, a má to oswěd
čiti dwěma konšeloma w tom městě.

11%
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surus. Similiter facient in civitate vel

oppido proxime adjacenti, ubi ipse cita
tus vel sui homines forum visitare con

sueverunt, in foro publice populo con
vocato; id ipsum etiam judici et duobus
juratis ejusdem loci significando, et eorum
testimonium super €0, si opus fuerit, im
plorando.

97.

Ouo termino veniente, idem bedalli,
tenentes baculos in manibus, citationem
eandem coram beneficiaris pronuntiabunt,
dicentes, ipsum citatum ad instantiam
1psius actoris ad diem hodiernam citavisse.
Tune idem actor coram subcamerario, vi
cejudice et notario, ceterisgue beneficia
riis omnibus, guerimoniam suam per se
vel advocatum suum proponet. Oui cita
tus, si praesens fuerit, consilio petito vel
praehabito, dicet, guidguid ei videbitur,
contra causam eandem; et si evadere per
ipsa sua dicta non poterit, tunc ruaeret
ab actore, guando illud damnum sit com
missum? gui actor tenetur ei dicere an
num et diem certum, guando id sit fac
tum. Deinde guaeret a beneficiariis, scili
cet a vicecamerario et vicejudice tantum,
si id damnum infra certum tempus eis
exstiterit notificatum? et si hoc ipsi fate
buntur, esse factum, deinde idem citatus
dicet: »legantur tabulae.« Tunc notarius
tabulas leget: et si discrepaverit tabula
„rum tenor in una dictione vel pluribus
dictionibus, et idem citatus hoc allega
verit, tunc statim amissa causa actoris re

putabitur eadem. Si vero in nullo ipsa
guerimonia a tabulis discrepabit: tunc

D. IV. Ordo Judici terrace.

97.

A když žaloba projde, staneli po
hnaný, má otázati, jestli to úředníkóm
opowědieno w jistém času do dwů ne
dělí. A když to úředníci wyznají, že jest:
tehdy pohnaný má žádati, aby -dsky čteny
byly. A budůli sč w kterém slowě dsky
děliti s žalobů, tehdy má prázden póbonu
býti; pakliby sě nedělily dsky s žalobů,
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idem Citatus aut confitebitur se esse cul

pabilem, aut totaliter negabit. Deinde eis
dem partibus terminus ad jurandum as
Signatur, in guo termino ipsae partes in
fra tempus, guo ad primam horam pulsa
tur, in Castro Pragensi coram ipsis be
neficiariis se significando nominando com
parebunt. Finito vero pulsu eodem, ca
pellam ad hoc deputatam ingredientur;
et tunc idem actor per se vel per alium,
guem Circa ipsam suam guerimoniam ad
hoc nominavit, prout per vicejudicem vel
alum ad hoc deputatum ter informatus
fuerit, jurabit, super crucem ponendo di
gitos suosz et si primo vel secundo ju
rando non processerit, vel de cruce le
vaverit manum suam, tunc dicetur eidem
»emenda te;« et si se non emendaverit,
tunc causam eandem perdidit ipso facto.
Si autem processerit: tunc citatus simi
liter jurare debet; et si processerit in
ipso juramento, tunc idem citalus duos
alios idoneos viros ducet, et €e0s ad ta
bulas imponere debet "), gui jurabunt,
guilibet eorum per se, prout informatus
fuerit, dicendo sic: »guidguid ipse Cita
tus juravit, hoc est juramentum verum
et non falsum; sic me Deus adjuvet et
omnes sancti.« Et si processerint: tunc
idem citatus absolvetur a causa ipso facto.
Si vero non processerint, vel ipse citatus
non comparuerit in aliguo terminorum
praedictorum , vel alio modo perdiderit
causam eandem guocungue modo: tunc
eidem actori datur pro jure obtento, et
ipse dat memoriales.

133

tehdy má otpowědieti, že jest newinen.
A má jim rok položen býti ku přísaze,
aby sě oba opowěděla na ten rok, když
budů zwoniti k primě. A kterýžby sě ne
opowěděl, tenby swů při ztratil; pakliby
šta sč oba opowěděla, tehdy wejdůc do
kaply, má pówod napřed přisahati, nebo
jiný zaň, kohožby na žalobě jmenowal;
a zmátlliby přísahu, tehdy pohnaný bude
prázden; pakliby prošel, tehdy pohnaný
má sám třetí přísahali: sám za newinu,
a dwa zachowalá zemeníny, ježto máta na
dědinách, za očistu. A kdyžby wšickni
prošli a nezmátli přísahy, tehdy pohnaný
má prázden býti; pakliby který zmátl,
nebo pohnaný nestál, tehdy pówodu má
dáno býti za práwo stané.

1) A. et cos ad tabulas non ponendo habere debet.
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98.

Postea idem actor, guandocungue vo
luerit, non illum, gui in citatione fuit, sed
alum bedallum pelet et mittel, ut mo
neret cilatum, guatenus cum €0 concor=
det super praemissa obtenta causa. Ouod
si nen fecerit: ex tunc idem aclor per
beneficiarium Pragensem unum ad id de
putatum, et per unum bedallum terrae,
non ilum, gui in monitione fuerit, sed
per alium, super hereditatem illius citati
induci debet; videlicet pro praedictis de
cem marcis minus lotone, sibi de reddi
tibus, guos idem Ccitatus habet in here
ditate sua, 1, marcas argenti annue, et
beneficio tantumdem, census assignando.
SL vero redditus certi inventi ibi non
fuerint: tunc de hereditate sua ad aratu

ram ") pertinente cum curia et aliis per
tinentiis suis ad sufficientiam praedictae
pecuniae titulo obligationis verae debebit
assignari. Praeterea iidem beneficiarius
et bedallus dicent incolis hereditatis, super
gua fit inductio: »significamus vobis, guia
talis actor contra hunc citatum obtinuit

Jus suum, et pro eo hanc facimus induc
ttonem; unde auctoritate officii nostri vo
bis mandamus, guatenus vos eidem actori
mox repraesentetis, et tamguam vero do
mino vestro cum omnibus juribus pare
atis, aut infra duas septimanas a die ho
dierno alias cum bonis et rebus vestris
vos vlas trahatis.«

99.

Ouod si non feceritis: tune lapsis
duabus septimanis praedictis, praefatus

1) B 4, aratrum.

D. IV. Ordo juďiců terrace.

98.

Pak po dwů neděli pohnanému má
dáti umluwu, aby sě s ním smluwil. A
kdyžby sě s ním nesmluwil: tehdy má
jemu dán býti úředník, aby jej mocna
učinil jeho dědin w téj summě peněz,
jakož jest pohonil z nich, a úředníkóm
tolikéž. A to má opowčdieno býti okol
ním sůsědóm jeho, že jej mocna činí
jeho práwem iswým úřadem těch wšech
užitków 1 lidí, což k těm dědinám slušie;

a kteřížby lidé nechtěli jeho přijéu za
swého pána, mají sě wystěhowati, a bráti
sč preč do dwů nedělí.

JJ.
A kdyžby minule dwě neděli, tehdy

pówod s jedním komorníkem má na těch
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actor cum bedallo eodem, gui fuit in in
ductione, (pro e0, guia idem scit melius,
ubi induxit), vel cum alio bedallo sibi a
beneficio dato, in eadem inducta heredi
tate poterit licite dominari, eguos, pecora
et pecudes tantummodo recipiendo pro
culpis et censibus, expensis suis et im
pensis; et horum sic receptorum medie
tas beneficiariis debet, et alia medietas ")
ad ipsum actorem pertinebit. Et sic juxta
antiguam consuetudinem post duas septi
manas semper poterat fieri dominatio ea
dem: nunc autem fit tantum per duas
vices in anno, bedallis tamen mutatis.

100.

Ouo anno lapso, eidem actori, vel
eo non exstante, suis heredibus, heredi
tas praedicta per beneficiarium, videlicet
vicecamerarium cum bedallo, eadem he
reditas hereditarie taxari debet, et bene
ficiarii tantummodo pro ipsis X marcis
unam marcamtantum annul census. Post

eandemgue taxationem ipse actor vel sui
heredes cum camerario adhuc semel de

bebit, ut praedictum est, dominari; post
hoc vero de ipsa hereditate idem actor
et beneficiarii disponent, tanguam de re
propria, prout eis videbitur expedire.

!) B. 3—6, medietas fieri pro actore.
vices in anno.
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dědinách panowati, koně a dobytek bera
na těch dědinách w swých nákladiech; a
což wezme, toho má dáti prawů polowici
úředníkóm, a sobě druhů polowici za
chowati. A to panowánie móž dwakrát
učiniti, tociž dwě neděli po swětěmJiří,
a dwě neděli po swětěm Hawle.

100.

A kdyžby ten rok minul a šest ne
děl: tehdy jemu má othádáno býti těch
dědin za jeho summu peněz w žalobě
položených, počítajíc za deset hřiwen
jednu hřiwnu platu úročnieho. A když
jemu dáno bude, tehdy ještě po dwů ne
dělí s jedniem komorníkem má to othá
danie opanowati. A kdyžby pohnaný do
tů dwů nedělí s ním sě nesmluwil i s úřed

niky, tehdy z těch dědin móž učiniti což
chce, jako z swých wlastních dědických.

Dominatio autem eadem flt tantum per duas


