Z H.

D

UPRAVILI

JIR

H

V PRAZE,
N

K

DE

RA VNICKÉ ,TEDNOT
HlSO,

SLOVÚTNÉMU PÁNU. PANU

I,
RYTÍŘI ŘÁDu ŽELEZNÉ KORUNY

TŘETl'fŘÍDY,

ČLIlJNU STÁTNÍH@

DVORU

SOUDNÍHO. RADNÍMU C. K. VRCHNÍHO SOUDU ZEMSKÉHO V KRÁLOVSTVí
ČESKÉM, ČLENU C. K. ZEMSKÉ KO~ISSE PRO VYVAZENÍ A UPRAVENÍ BŘEMEN

POZEMKOVÝCH, ČLENU C. K. ZKUŠEBNÍ K01\USSE PRO THEORETICKÉ STÁTNt
ZKOUŠKY ODBORU SOUDNICKÉHO, ČESTNÉMU 'MÉŠŤANU KRÁLOYSKÝCH MĚST
RAKOVNÍKA A píSKU, ČESTNÉMU OBČANU MNOHA JINÝCH OBcí V KRÁI~OVSTVi
ČESKÉM, ČESTNÉMU Čf,ENU SPULKU ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ "VŠEH1W" V PRAZE.

STAROSTOVI

U VDĚČNOSTI A

v

L n .LUL V U

IJ.L'-' ,

narodil se asi 1. 1488

vyučení

na filosofickou fakultu university pražské, kdež,po odbytí obyčejného
za děkana Mr.
Bílého (Candida
či Albina) Pražského v září 1508 připuštěn
ke zkoušce bakaVe zkušební komissí pod pi'edsednictvím -děkanovým zasedali mistři Matěj a 'Pavel Pelhřímovský, Michal Strážský a
Václav Žatecký.' Kandidátův
; Brikcímu
vědomostí bývala ustanovována, po -Vákterá .dle
davu Uhersko-Brodsltém a Janu Kulatě Přeštickém přiřčeno
tí'etí. t)
stav se bakalářem, podle tehdejšího
až se 1. 1513 niohl pí'ihlásiti ke
Mr. Václav
Q1"'ll"lí'IJ''U

mistrské

Litomyšlský. Bakalářův se ke zkoušce
i
.od.mÍstorektora a mistrův Václava
Petra Píseckého

př'ihlásilo pět

1) }\r1onumenta universitatis Pl'agensis, Lib. decan. II. str. 220.
2) Tamtéž str. 245.
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Ph obnově úí'adů fakultních dne 9...hjna 1515
zeděkanovi Mr. Janu Kulatě přidán sám
co
svěi'eno mu vedení
fakultnÍ. 3)
Téhož roku měl Brikcí mrzutý spor s kollegou svým v pokladnictvi, Mr. Václavem Danělovic, o čemž v zápisech rektorských
Mr. Václav Litomyšlský toto zaznamenal: »Rozepře, jež sem
měl a odbyl, nechtěje pergamentu špiniti, nevypsal sem tuto
mimo jednu, která mezi Mr. Brikcím a Mr. Václavem poněkud
útržná vzešla, ale působením rektora a mistrův bez hřmotu
soudního byla přetržena a narovnána tímto spůsobem. Mr. Václav
se před námi v té příčině takto osvědčil mateřským jazykem:
Li.u(l~A.J.na.HI ho a nepravfm naň nic zlého.' My pak dodali sme,
že :lVlr. Brikcího podlé listu
zachovacího máme a držíme za
rodičů
a počestných z lože
dobrého a počestného
zákonného, tak že, kdyby jej kdo z toho naříkati chtěl, pravíme,
že mu křivdu činÍ.« 4)
souvisela s brzkým Brikcího odstupem
Událo st tato
anebo
se žárlivostí Václava Daněod
snad povzbuzena byla šťastnými námluvami sokovými
nevěstu mezi dcerami pražskými.
se Mr. Brikcí tou dobou bohatě
tom téměř'
není, ačkoli bližších
posud
Jinak zajisté nelze sobě vysvětliti tak
v obci pražské.
První
Mr. Brikciho do rady
tou
měst ... ,...,.7017·",,1,
máme z r. 1518. Tehdá
čele stáli Mr. Jan Pašek
mezi osmnácti radními
v
a Jan Hlavsa z
Brikcí
na místo
poslední. 5) Při obnově rady 1. 1519 nalézáme
na desátém
místě. 6)
na

fakultě.

Na
ke dni 6. ledna
Brikcí zasedal za Prahu ve stavu městském a S1J(He€~ne
dřichem Berkou z Dubé a na Kumbul'ce
·s Janem
3) Tamtéž str. 257,
~) Tamtéž, Stat. univ, stl'. 84.
5) Staří letopisové str. 421.
6) Tamtéž str. 435.

Mr.

za ředitele financí českých. 7)
i následující léta. List
k věřitelům
1521 vydaný nese i
8)

z KaÍ'Íšova a na Lomnici volen
ho<:UlC.Stl

této
dne ll.

L. 1521 Mr. Brikcího spatřujeme ve službě válečné.
vpádu sultána So1imana 1.
Ludvík
i brannou
moc českou. Po delším otálení měla se ke dni 5. října strhnouti
II
na
českomoravském. Zástup Pražanův
tam
vedením Mr. Brikcího z pánův a Jakuba Strnada z
.Ale vojsko to do Uhel' nedojelo;. došla zajisté z Uher zpráva,
že Soliman "vyjel jim z země a že již nemají nepřáte1.« Na to
, U ...",';'n"," "".J~~'.~' V pondělí po Všech Svatých
VLJJ.VJ..llJLU

zase doma. 9)
Konec března 1522
s královnou
Prahy
tam až do
roku následujícího. Několik
odjezdem svým sadil radu v Praze, kdež poprvé
a za primatora
U'V,)U,t'V.l.H

místě.

Na sněmě r. 1523
tří stavův, kterým k napravování práv městských
luálovství plná
že to

od

12 z

na
14.

března

1524

tento-

7)
Palackého V. 2, str. 364,
8) Přepis listu toho, dle zprávy pana Dl'. Rezka, chová se v archivu
třeboňskél11.

9)

Palackého V. 2, str. 390 sl(l. Staří letop. str.

10). Staří letop. stl'. 455,
I1)
kvaternu

1. MDXXIII. v sobotu po
pana A.
1'2) Bartošova kronika str. 32.

sv. Václava
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Ze dvou těchto obměn v radě spojených měst pražských
že za těch dob vI'el již zápas mezi Paškem a Hlavsou,
v letě r. 1524 vyrazil s vášnivou krutostí. :Mr. Brikcí
se
straně
a jako všickni Hlavsovci klonil
Pašek usiloval
se k zánovnému tehdá učení Lutherovu,
s Mr. Havlem
o udržení posavadního spi'lsobu podobojích a
Zikou
sstoupenci
s
usilovnou reakci strojil
Pašek počátkem srpna 1524, stranu svou potají zbrojně
věc vedl tak, že
vehnal do nastražených lečí.
Mr. Brikcí v srpnu zastáv.al úřad purkmistrský. Tu ho dne 8.
došly zprávy o nějakém rocení na :Malé Straně. Bera to za pravdu,
večerem svolal
tato
hrozícímu
učinila
opatI'eni. Ani Zika ani Pašek· do schůze najíti senedaIi; sami
účastníci

pro

kněžství

zase
též kromě jich pNza propuštění z
l{nÍžeti, »jak ztrápeni
to
že budou-li
své nepro-

na zprávu
tomnosti, odpověď dali.
"Račte na nás pohleděti ,«
sme, že pro
sotva
v Praze chtí zůstati,
Pražanův

za to,
on . že hotov jest za
mužností .n.f..nn.~U'{lIí311

ně

se

načež vězňové
kromě

chtí do

své rozdílná

těch liStťlV

také
co

dověděvše

že všecken ten
domů· se· rozešli.· Ale Pa:.šek a Zika byli pá městě roztrousili~
že
večerní
než
spiknutí
II zrádu proti Paškovi a
přivržendlm zosnovati mohli.
pověstmi těmi rozčilen, začal se II radnice staroměstské bouřlivě
shromažďovati. V čele nejprudších vrazil Zika do radní světnice,
a obce
kancléře Buriana Sobka
z
Mr. Brikcího a
z nich
ani
nedada, s úřadúv je ssadil a do vezení
na různoodvésti rozkázal.
Následkem násilnického skutku
toho Mr. Brikcí

bez

do

Buriana
domll

svědectví.

')')v
sv.
nechválili těla
od sv. ......U'...,'JL"~«,

ocl obou
18.
v Praze a okolo města
List ten dne 11. února 1525

a
13) Tamtéž str. 56-65.

knížete na

čten

načež

x

XI
léta

3 dni

tří neděL

novllík

nicméně

se

sou

nemálo
hanebným spusobem
mezi stranama spusobeno
po
ale rozkaz ten minul se s účinkem.
se
úsilí kráv srpnu
Adama z
že stavum ke dni 8. listoschuze do Kolína. Ve schilzi té Hlavsa
toho
že se v:'§ecka král. města
Ale
Pašek ustrašiti nedal.

rozbilo o
pi'ikročil k rozhodnému činu. Jednota Starého i Nového
která jakož byla dílem
1
tak se též osvědčila
,
zrušena a v obou městech zvláštní
od krále samého sou dosazeny (9. září
Hned potom nastalo smírné jednání, které se skončilo přijetím
vypovězených zase do obce. Přistěhovali se tam teprv počátkem
r. 1530.
Mezi tím byl Mr. Brikcí vešel v bližší styky s mÍstokancléí'em
a zvláštním
Ferdinanda
Jiřím
Žabkou z Limburka a na Kounicích. Žabka přivedl jej ve známost
Brikcího ke službě veřejné dovedl
A
vděčně odd<in zllstal králi)
»Z čížto přízně a milosti
což a čím učiněn jest.«
První důkaz

a milosti této
erbu
»[3 Ličska«, patrně vybraného upomínkou na
název rodiště Brikcího, Kouřimska.
Udělení to zároveň se dostalo Brikcího bratru

v Kutné Hoi'e
takto se
ve čtvrtek po sv. Františku

Petrovi
Stihání
se na-

z něhož
brunátném; nad tím
brunátnou a modrou barvou potažené

visí.«

ženu
17) V. V. Tomka Život Ml'. Jana Paška v Č. Č. M. 1844.
18) Přídomek ten nalezáme takto

zase
14) Tamtéž str. 90
15) Tamtéž str. 201-215,
Itl) Dačického Paměti

Rezkova
stl'. 125. Skrovad
Don Juanem v Hoře. Již 1. 1619 lluloudil" .l1fJVl\JllU, sestru WEkuláše
z Prachúan, a dal se s ni,
VlUi bratří
v
oddati.

: "z Liczska" v listě erbovním,
v tituláN 1534, na erbu 1536, v Naučení mudrcuov 1540, a
Milíčově knize 1542, "z Licska" v
Práv městských 1536,
z Liczka"
na kroniku
. Jen Václav
~ Libočan v úvodu na tuto kroniku klade "z Zlicka".
19)
listu erbovního čte se v archivní knize českého
svazku, L 286
sdělení pana A.
Licko co název
dvoru II Rolína p:Hpomíná se za XIV. a XV. věku. L. 1436 v držení
jeho
kněz Bedřich ze Strážnice. Širší o Licku
od J.
v Památkách archaeol. a
dílu X. str. 363.

XIII

XII
Se8tavenÍ toto má clo sebe
stí'elec i
se mohl někdo

něťo

tu Mr. Brikcí

fantastického. Základní
znalostí

středověké.

přípisem

ve středu po pi'enesení
února 1533) daným věnoval mÍsto-

věnovací

které se šíN o rozličnosti stavuv vůbec a v Čechách
se s
na spis o hře
teď nedávno v matičnÍch »Památkách staré .Uli.''''L!-'''''''''
od Ferd. Menčíka
Praví zajisté
: »A co kteréniu
stavu
a
jest
toho, kdož
spravuje, také
chtěl nětco toho v češčině
mnoho psáti; však kdož
(czessčině) nalezti, čti sobě
staré knížky Vayklad na šáchy.«
Po f. 1534 Mr.
za sa'ttdu
/('/f'{h!,mUS1/Vt českého iJísari'~e.
V úřadě tomto jsa, přistoupil k dokonání díla
od
»Za
onoho nevinného neštěstí
nemaje co činiti« a jda po
1.
se v Kutné Hoí'e
. " .. :"\]}-f,, • ...,

království
sněmovního zustání k urozenému
Berkovi z Dubé a na

téhož luálovství

po-

uvázal.

z knížectví slezského i
hledal a
vuobec dal.«

kněhtiskaři

Alexander
po Abecedie 'lH,{,I'fl'llr;",
JlIiestě

Pražském
Pietistého

~~~'~~"P~~

20) Mon. univ.
2)) Dačického
2~)

Lib. decan. lL
1. 92. 97. 142.
o Alexandru viz Rukověti

Paměti

XV

XIV
I tu se

jméno

tvr~o!!lraf()Vo

a rytcovo,

uhodnouti

sobě

prvním

šetření.

jakož i počátky textu obloženy sou rám~
'"/,., ....... namnoze
nesouhlasných kusů

IUtJle:6l:t.1l(;l,

k radě staroměstské i ku králi, jakož
složena je ze dvou
s akalltovitými rozvÍkde mezi bodláčím jsou tři
zobajíce, a
" .. ,~~ ... l'.~rl1_..
hrábě,
Nad svrchní
je
kde dva andělé drží rozvinutý list, na němž jednou napsáno 1-"}','rtmH1J
I.
snímek ku konci díla tokde na každé nad
Příční okrasy nahoh~
v dlouhou zahnutou troubu
dole ze c!m''''f'hi.hn
z květin, které svrchu jdou z

hoto

žbánku.
Titul
(zde str. 27)
kde na jedné straně stromovitě ve květech nad sebou nolio,z/:>nv
Jesse, Davida
na druhé straně
Krista,
Svrchu je ozdoba z
dole z bodláčí.
Počátečná ozdobná písmena
K,j:>(fíRtl"ll111

p

stromů

V

kmene druhého a
které se

z

- Na

kořenech

třetího

a
kmene

s žezlem a
po stranách a svrchu
ozdoben. V pravo za trůnem jest zástup obrněných žoldnéřů v
V
obrazu
trůnem vidí se ležící
pes.
z nichž první, llákrčllýni í'etězem
jako
potvrzení toho, co ve svitku obsaženo jest, na králi
V okně nad kmety sedí šašek,' na krále
rameno hledě s levicí pozdviženoH. Dole v levém koutě je
1536,
Druhá
jenž
rubnÍ stránku hned před vlastním textem
(t. j. před kapitolou
vidí se soud městský. Soudcův s předsedou je 13. Za
nimi v levo je několik osob
i
stojí u zavřených vzadu
dveří. Nad
je zvonek s provazem. Pod soudci sedí dva písai'i,
sebou skříně a
jeden z nich osobě mužské, na niž chmldodává
list. I v levo od
několik
L,etCmocet 1536 je svrchu v pravém koutě.
Papír, jenž vodního znamení nemá, skládán jest v slohách o šesti
a
zaujímají 12, vlastni text 138 a rejstHk 36, celá
kniha 186 listt'tv v malém folio.
ve knížce Beneše
Inimezi
švábach vzaty jsou z antikvy. Skratky
n, m, p, ho, mu, jakož vůbec tehdá
obyčejny, i tuto zhusta se vyZa znamení uvozovací vzaty
takovéto
l J. Délka
ij (í)
dosti často značÍ se
písmen;
samohlásek
pravidlem však jest čárkovánÍ. Krátké ě značí se
nyní, za dlouhé klade
někde
Podnební a měkké hlásky značí se obecně diakritickými
Ve větším llaf~lni:ROVf'm
ani hrubého :to
.I ...,VH'~'U, k němuž
nyní s
kázaní, hádaní, domáhaní atd.
Na
stran všude
se jím
text
kolí textu není tolik,
dosti uměle uveden
klinovitou
a
.uU.WJ,C.,V,u..

XVI

XV1I
odporu. Mr. Brikcí
nadl)Ísem;
'Jněst
naznačení

tomuto ozvali se,
se Mr. Brikcí viděl

přeměniti

receno:

na

větším

hlasové, kterýmiž
vlastně zalepiti

městských práv . . .
díle v k/rálovství českém

podrobnějšího

nám

urči tě

původem

povědomo

na

a

čem

se

no(loslC!U8 resolues,
im;titianlQlte tualll;
quo 1'e
in omlli
consiliulllque tUUlll.
nil rabies, fatorum nulla nocebunt
lllUl'mUl'a, fortunalll dexter Apollo feret.
He, rudes iam vos
nunc ferte
si lector pius est iustitireque tenax,
Non bene sollicita lllanarunt carmina mente hrec:
sedibus est solitis dulcior olllnÍs auis. 23)
lam veniam scriptis petimus, petilllusque vicissilll,
si peccant numeris 110straque
Vos modo nl'r,nof,lto
8Ullles hic

strůjcem.

titul-

sldaHue sole1'8 veniat
quos animus recti concomitatur inel's,
ct quencunque
ventosre
fama:::
ignanum pecus hoc
abesse volo.

s dvěma

věnovací

Starého

V pHpisu k

Města

zmínku o
Sum
casu et fortuna oppressus
hinc forsan possim tutior 8sse domi;
namque levis causa atque OCC:1osio sufficit irre,
srepe etiam rectum strangulat invidia.
PubHca sed nostrum utilitas
tutum

sám
Mr. Brikcího o
historický
k místu. Dí zajisté: »1 zdálo se
milovníln':lm své vlasti ze všech tří
veCI hromadu sneseny
o to
Jindř·ich Be'i'ka
místosudí král.
Petr
kteí'í netoliko mne

morum,

kteří

viam.
qnique volare

iuris gratia cordi esL
pCl' ora

se

se
shromáždiv kněh a kronik
celé družstvo milovníkův
o to
kronika

Patrna v clistichu tomto narážka na

v"ll1) <:l1)"t·."i

česká

Brikcího.
B

od

XIX

))slušné se mu
jistinu i s lichvú, Ir tomu i s vaykladem ua
navrátiti«, totiž purkmistrům a radám Starého a Nového
věnovati.
věnovací datován ))ex ,~,,,-,. .. '''H'
veteris Prage Feria Tercia Epiphanie lVlillesimo Quingel1tesimo quadragesimo
Februarij«. Titul zní:

Sentencie Philozophice de Regimine et Judicijs lwminum.
Mtíclrcuow o Zprawowánij, a Saudech Lidt;kých.
dia

Diss

(Znaky St. a N.

Letu

Parue res c:rescunt
labuntur Města

pra,zS.keh().)

: M. D.
rozdílfl i sou
na druhé

A tak

tonM,~to

sobie
Platona, Arz'stotille, Politicorurn,
etc. Yakóžto
tol'iko

bisjkulJiem seůmlIlra~lS1iym, 1514-1520 La(li-

1520-1532 Joanues
;:;t€il}l1:amlS

Brod1ricius

.UL<'VVVVV

IPražs!cym skrze mne
]J!l:esta

Parde Tisycyho Pietisteho XXXX. Na
bíle na

černé

32 vidí se erb
ním písmena

* L.
Po druhé a po třetí Sententie
v Olomouci u Jana
1. 1558 v 16° a 1563 v 8°, D'Elvert v díle svém
o kněhotisku Moravském dle zápisek Ceroniho praví, že vydání
z 1. 1558 pod titulem: Sententiae Sapientum ethnicorum de
lwmintf;m
česky a německy.
z 1. 1563 vyšlo jen latině a česky. Toho VL"-"~LHIJ,l,~U
do h.~l"d;n.fh;.!rn
v Praze;
Rybaj
1794 svou rukou
minwn.
JJlttdrcuow o
a DUJHtf1vvl&
Anno M. D. LXIII. Úprava poněkud se liší od vydání prvotního.
Po
doslovně
na 1. 5
se »Sententiae
et Jura etc.« Ku každé latinské sentencí
český, kdežto se v
vydání
stl'C:mee. List 50 (poslední)
Na závěrce

známost
s

tuto sem dal otisknouti: »Slovútným a opatrným pánu
a radě města KauÍ'ima, pánům
zvláště
Mistr Brikcí z Liczska
své
v zpravování i v saudech umění žádá. Pí'ivozoval sem nejedny
v předmluvě na Práva Městská (z nichžto jedny na
rathúz Vašim
sem dal), kterak není možné bez
v městě pí'ebývaní, aniž jest měšťanství, kdež práva není; nebo
právo a rozum, píše Aristotiles, více má panovati nežli osoba,
a že z mocnosti práv konšelé moci nabývají, a že jich hlas
toliko tehdy má moc, pokadž jest hlas p.Hrozeného práva . . . .
pak tuto k tomuto sstau11Ím,
pak
i l)ráva (ježto
v užívání byly)
že ještě to za dosti není,. leč budeš znáti,
jest jich povaha, moc a přirození i také užitek; nebo, toho
velmi by jimi zablúdil i proti úmyslu toho, kdož jest
skládal. .. Tolikéž jest při spravedlnosti této tělesně
zevnithlÍ skutečné l)otřebí, aby
(tak) nějaká obzvláštní všem
a naučení (jichžto až posavad málo sme v čepro ZeVl1ithlÍ v tomto světě
obcování pokojné a ctnostné před rukama byla, totižto prava,
Noticí, Regule. A ty se vypisují takto. Regula jest obecn)'
rozum neb
kteráž se k mnohým pNhodám podobným
trefiti
rovná
neb rozdělující) záleží. . . ,
zvláštní, poněvadž sem vám k vůli i
milí krajané a
na větším díle jistě užitečná, pí'ed léty vykládal, ač
též právo majícím byl přivlastnil, však již nyni, ale místo
oněchno
oněmno velmi nápomocné, vidělo mi se
Vašim Milostem dědikovati (tak), abyšte tudy poznati
Vás
a
žádám. A za
než že za takovau mau přátelskú vůli i tento účinek za vděk
ráčíte. Datum
Ex ede
sabato Trans1541.

z Praw
nmt«.

Na rubu
pro

míněn tu právník Dynus de Rossonibus, rodem z Mu~
gella v
odkudž slul
professol'em
v Bologni
zemi'el 1. 1303 žalostí nad tím, že se nestal kardinálem.
Brikeí
se v Corpus
cal10nicí co

zmiestskych 1J~·aw. Na 1. 10: lmpresswn
per DarHnOj 1WUWt Netolicenwn Nota1'žtt1n lHinoris Cittitatis PnJAnno 1541; na rubu toho listu pak položen erb Brikcího
na
1

o zarmautceních
od draka
sedmi ranách 'iJosteun'wn

dí, že jsou
a velebí
a Pavlem Bydžovským zjevnými
pro náuku

pHjel~ Bartolomějovi

l'ezníku, rychtáři svému~ obpro nějak)' dluh 48 grošův.« :Mr. Brikcí dluhu tomu »tu
na tom místě na ten čas odpíral a
k slyšení
se volal ;« ač usilí jeho bylo marné. Když tu práva dosíci neobrátil se komornímu soudu. Královsl\ým listem na hradě
v sobotu po sv. Žofii (19. máje) daným Zikmundovi
šefmistru staršímu, Jindř'ichovi Charvátovi,
z Práchňan, JiNkovi Labuškovi, Václavovi Vočkovi,
Supovi atd., »kteN na radě tu na Horách Kutnách
1. 1543 sedí«, oznámeno, že »slovútný Brikcí z Licka, věrný náš
aby dotčení páni
osobu královskou byli ohesláili,
kelež je chce z obstavení toho viniti, že to učinili nepoí'ádně,
»nemajíc toho mimo i-ád a právo i na ublížení našemu obdarokteréž sme jemu dáti ráčili, i
odpor a dodání jeho
Pro tož jim »rok položen v pondělí po sv. Vítu nejprv
králem a radami jeho na hradě
stáli a jemu, Brikcímu, z toho právi byli.« 32)
Zdali a co se
soudním tomto í'Ízení
o tom
snad se ještě zprávy najdou v lmihách soudu komorního.
Brikcí události této dlouho nepi'ežil; zemřelť dne 16. listo1543.
smrt
zdali v
či v
ba i spůsob pobývání jeho v Čáslavi nade všecku
Že v lednu 1542
nikterak není
Louži v
víme z
na knihy
února t. r. dotištěné, jelikož pi'edmluvu tu podepsal:
Lacu A. D. M. D. XLII:
universitních smrt
zaznamemina těmito
anno
16. N ovembris :Mr. Bricéius de
humanis exemtus
inter caetera
monumenta exstat et opus seu volumen legum

literatury
29) Tisk

32)

české.

v Menším
1642.

30)

31) :secUác;elc

Děje

místopisnó 18Gi str.
města
str. 168.

Městě

Pražském tu sobotu

toho listu ohsolacího nalezá se v archivu kutnohorském Č. 891. Za sdělení jeho zvláštními
sem panu
Fr.
jenž
v kro zemském archivu chované, k vflli
zprávám Brikcím schválně
ale
mimo list tento,
ničeho se nedobraL

°

XXIV

XXV

sive constitutionum, quibus et
et aliae per Bohemiam
urbium sunt usae republicae.«
Mr. Matouš Co1linus Brikcímu složil toto
Quem variis pressit fortuna laboribus
vexavit livol' quem sine :line
Briccius hác tandem tutus snb mole quiescit:
Briccius a vetcri stemmata Liczko tl'ahens.
Evor inel's, proprias agnoscere
et laesum toties post sna fata dole.
Die: "Bonus hic vir erat, sed non Fortuna favebat
nune rapto det meliora Deus 1" 31)

dne 13.

1880.

Brikcím

o

Iodic

kteréž znova
se tuto
se
Brikcí sám ve dvou
že jsou to Práva Starého Města
se takměl'
města }{ráL tohoto

pHtomného; ba dokonce i exemc11rání se v archivu StaroAvšak Práva tato
nic
měli.

nálezú
Starého
vice

na

sobě

ovšem
všecken ten

33) Mon. UUlV.

3 \)

ke dni 30. llstopa,cin.
téměi' dátám moci rozhodné do sebe nemá.
V zápisní

3,,)

smrt Brikcího

a

S011-

viz Ru
kovět

'JU) O

L str. 223.
tom

názorem
Města

a

značné

hned

15. stoL

několikero

na
sám
ale jako
pojal na

ne
; nicmene
textu lat. Staroměstskému
rozličných místech
Kutnohorské, a
i jiné
věcné
Tak ze
G4 tá
/10 i'ádu pi'átel« llenalezá se v
Staroměstském; tak
též přidány jsou i obě poslední kapitoly 71 a 72. Samostatně
položil Brikcí před Práva sama i pravidla či
konšelská.
že dílo KoldíllOVO z roku
Na závěrku pi'ipomenouti
1569-1579 věcně dokonce nesouvisí s dílem
dílo právnické zcela samostatně
tl bez
než dílo mistra Brikcího.

Ve

dubna 1880.

CUlVI
ILLUSTRISSIMI PRINCIPIS ET DOMINl, D01YIINI I<'ERDINANDI,

CHtA'l'IA ROMA-

NORUl\f, lJNGARllE ET BOEMIlI<J REGIS &c., NE QUIS ALIU::; IN DITIONE REGNJ
BOEl\UlE HOC opus ,TURIS EXCUDAT, AUT AIJIBI EXCUSUlVI IMPORTET, POENA IN
IDIPSUM A 8UA m<JGIA MAIESTATE INIUNCTA.

Kniezeti a Paanu: Paanu Ferdynandowi.
Vherskemu a Czeskemu etc. Králi.
Rakausskemu. Markrabí

"""TITnlLH''l-'T'

Infantu w HiLuce-

bm:SK'ému, a Slézskému Kniežeti. Markrabi Lužicskému. a Hraběti

etc.
etc.

Králi gehomilosti a Pánu mému
Brykcij z Licska. Saudu komornieho Krá-

hotowé.
lowstwie Cžeskéo Pijsarz. Služby swé wěrné a
~~"\J\T~RIA a
wzkazuje. wasse Králowské milosti pge. a napánu Bohu

wellauhe

sstiastnéo a

nadnámi zamnohá
Králowské Milosti ·UTc7r!"Tf.ITU pOlCeSeWjno

K velikému lidskému
tak veliká a snažná vo obecné
o duchovní VKMti pilnost a
což netoliko těmto
vší
a k roznlnoženÍ
slaužiti a hoditi se mohlo. J ešto taková jistě věc bez zřetedlného
a zvláštnieho daru milosti a múdrosti od Pána Boha všemohúcího
VInYlti
nemuož.
důvod i ten
Neb
královského (jakož lzokrates mudřec králi Nikota
že o to král
ku
SD1íSO'IJU zastižené '.1.>11"111\\1,.1"
učinit A Justinianus
kterúž
v

4

P;'~>{iw,hHT<'

ku králi

Ferdinandovi 1.

A z toho jest

Ač

tělo

mlčeti

nemohau; a

bez

světle

5

znáti, ačkoli, jakž
avšak jako Zákon
a obecll,l k """,,'ou"",e>n,

ne

práva tato obsahují (jakž jest také
a některá také již tohoto času jsau, a zvláště v podosti lehkomyslná i pominulá: ale na větším díle
A
kdežby právo nebylo, aneb kdo co v
mě!, jest známé, že ta moc přísežným všudy
právu) jest vyhražená, že mohau a mají na přísahy
a
všem
se nachýlíce,
věci circumstanCÍ (totiž případností) chvalitebnými
od
a zlé od dobrého
znali, že
'7Q{·l1n,uQ·\TQ1H'A V tom
obecné
ortele své předešlé,
tato obecná ke
nemohau.

A protož, Najmilostivější
což teď tu
k tomu
svú pi·noži! a práva tato městská obecná z
za onoho nevinného neštěstí mého
sem
zřídil a
co
strova!.
všech vrchnímu
má (jakož
dvoru svém držeti
ste VKMt těch
dáti

6

Předmluva ku králi.

a radě Starého Města
kOlllornieho králoystvie
písař', službu svú vzkazuje, zdravie a prospěch v spravování
dobrého a městu tomu
svornost štěstí a
ve všem dobrém rozmnožení žádá.
a

\Jv.~nVLLV

:Město

z Liczska.
(Nad

nic jiného nenie (což znáti ráčíte, a Pláto i Aristotéles
než měšťan
a
í'ádně zHzené a
vy~~azenle, k společnému dobrému, poctivému a užitečnému
k obhájení sebe a obecního dobrého. Nebo člověk z p:Nrození
svého
k
s
totižto k
od Boha
čehož duovod i znamení
užievati nemuož.
kteréžto řeči bez druhého člověka
Toho
tovaryšstvie počátek první jest řádné spojení manželské
z kteréhož
plod, rodiči, služebníci i
a to
latině neb
Ekonomia. A ten hned -n'Vh·i.hHlIA
neb se v něm nachází přirozená vrchnost a
Z mnoha pak takových domuov učiněno
město,
A to Latiníci a
potom opět měst učiněna
totiž Monarchia. A
tak
j

vnitřním

jenž slove blahoslavenstvie, spasenie a
správa k kněžstvu náleží. Světská
skutkuom úenie má,
k dobrému

k zlému

8

Předmluva k pnrkmistru

i

radě

Starého

Města

pražského.

9

odtud do
sem
dobrého ctnosti se
Ale zlí lidé,
a zazaslepení, musejí právy a potom mocí najméú
těch
skutlmov
učeni
A tak přirození jedny lidi hlúpé, od
zdálené 1 druhé ctnosti milovníky a opatrné zrodivši,
ten samo učinilo, že jedni musejí spravováni
právem psaným chvalitebně, podlé ctnosti vya k tomu jistými řádnými správci; nebo nebylo by za
mieti, leč
budau dobH,
vážnost v svých věcech zachovajíc.
c'n",ó~Tf", mieti bez
řádně
í'ka: »Kdo chtíe, aby právo pati jako božské
žádají; ale kdož člověka bez pl"áv
hovado vsazují; nebo člověka rozličné vášně
nenávist
nad
ukrutnost přihoditi by se mohla. Z< Ale právo
11eb rozum věčný, nemaje v sobě té žádné
v Pf'edmluvě Ciesařské: Co jest
nad lidem se nTT<~nn''''';
; neb v ponachaylí (jakž
jeho
smyslem
saud naobecné jest,
. nebo

10

Předmluva k purkmistru

i

radě

Starého

Města

pražského,

II

o tom J ana Kampánského z

Já

sobě zdrážditi, hněv, nenávist,
: což sám rozum
že to tak
takměř jest věc protimyslná,
jako uzdau

A
těmito
se takměi' všecka
luálovstvie tohoto
Lithoměí'ic a k nim příslušejÍeích:
Slaného, Mělníka, Limburka, kterýmž se práva majthburstrhnúti nezdálo); a město pražské jest jedno Í'Íešské znaa v tomto královstvÍ hlavní: aprotož, by pak KauHm
za Lecha léta od narozenie pána Krista CCCCCCoLII
a po Neklal1ovi, potom
synu jeho, se vší tau
jistau mezí a phkopem od Hostivitá knížete pražského,
horu Neklasovinu odmezené a smlúvau na telecí
kůži
a
(odkudž dcky zemské jméno
upevněné první město (jenž i Licko se vším t!em kn,íže~
dvím
bylo; a by také i tam Práva Městska podle te
starožitnosti
jakž z kronyk
kněz Václav Hájek z Libočan dostatečně v hromadu sebral)
se tomu srozuměti můž: však slušné jest bylo, pro velilwst města,
a rozmnožení v něm lidí
v Městě Starém
složena
odtud jako z studnice všecka
městuom pocházela, což
privilejiž od množstvie let obyčejem Starému Městu
utvrzeno jest.
té
města

mužuov
exemplái'ích bedlivě
a
Ač neodpierám,
nedostatek najíti
lidem pomluvným k utrhání se pÍ'Íčina nedala, jichžto

12

Předmluva k purkmistru.

i
pro to nachází se
i tuto l1ěco~
věci

lehkomyslné;
toho

llel)OD3,UU

, tuto v

Kapitola

Práva samým konšeluom náležitá.
Předmluva na práva.
O žalobnílm a obžalO\aném vuobec ....... , ........ " " . . . . 1
žalobách vuobec .............................. , , , ..... 2
O řečnících, kdy přijímáni a kdy nepřijímáni bS,ti mají . . . . . . .. 3
O odvolání k
.............•....... , . . . . . . .. 4
O vodě a braní ..........•................... , . , . . . . . • 5
O ubrmanich a jich
•.........••.............. , . .. 6
O stavuňcích vuobec .. , ........ , ... , ....• , ....•.. , ....... 7
nestání ku právu .... , ................ , . . . . . .• 8
a právu purkrechtním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 9
obeslání a povolání ku právu... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 10
smluv ách a výminkách, rukojmích, ležení, přiřčenÍ strany škod
. , ............................... , ........... II
O
a
vuobec ............... " ........... 12
O seznání neb
která škodí a která nic ............. 1 3
O poručnících a správcích statků a dětí .................... 14
škodách vuobec .....•......•............•............ 15
O dluzích a dlužnících vuobec ............................ 16
O věcech k schování a k svěření daných vuobec ...........•. 17
O věnném právu vuobec ........ . •...................... 18
O
gruntu ov
. . .......... 19
O
rozličného zaviněnie i odvolánie •............... 20
vuobec .•..... , .................... 21
O
O
smluvách ........................... 22
O svátečních
a rulwjemstvie •....................... 23
utiekánie a
................... , ............ 24
O krádeži a laupeži vuobec .........•.................•.. 25
ztracení mečuov a milostech vuobec ....................... 26
dědictvě a
.................... , .. , .. , . 27
........• , ....•.......... , ... 28
žhářstvie i o skutku ., ... ,."
neb zápovědech neb obstaveni

útoku na duom a kvartu a

.....•.... , .. , .. 29
........ ·., ..... 30
. , , . , , , , , .. , . , , , .. , , ... 31

14

Registrum kapitol.

rychtáři a saudci i jeho povahách a úřadu.,.,.. . . . . . .• ..32
konšelích a
auřadu a
.•.•..•................ 33
židech a základích ......... , . , .. , , , .............•...•. 34
VU1:ii':Uli:tI,;,1l vuobec •. , ............••..•... , . . ..
. ..•.... 35
svědomie ...•..........••........... . ..... 36
listech poselacích.............................. . ••... 37
hře kosteční ....•...•..........•.. , •...•..•.......... 38
světle do domu a
okenném .........••...••..... 39
ženách a pannách
...•.......... , ......•...... , . 40
násilí panen a paní. , •...•..•.•..•... , ...•.•.• , ....... 41
ustanovenie a svolenie městském . . . . . . . . . . .. . .......... 42
mordích a proto trestání a pokutách ...... , ........•..... 43
závazCÍch a přiřčení .................................. 44
úředníkuov vuobec .•..... , ...... , ............ ,45
a
péči, ................. , ............... 46
od saudce uloženým ........ , •............ 47
O pomstách pro zuviněnie ...•.................... , ....... 48
O záldadích a zástavách vuobec ...•....................... 49
O hamfeštích a
na dědictví a dluzích ................. 50
O řečnících a poručnicích ........... , ...... , .... , ........ 51
O slibích vuobec ....... , ...... , ........................ 52
slibích osobních mezi stranamI. ......................... 53
O slibíeh a o
a osvobozeni ....................... 54
O
vin a psancích vuobec .......................... 55
O žalobáeh vuobec ......... , .............•.............. 56
O odeřčení a zavázaní vuobec ....................
57
O
vuobec . , ................................... 58
O nálezích a ortelích vuobec ............................. 59
O
a kterým řádem
vypovídáni
.......... 60
O služebnostech
............ ; ......... 61
O násilí a mocí vzetí panen a žen ........................ 62
O
bez kšaftu sešlého. . .......................... 63
O
a
.64
O clu a
placení ............................. 65
O kšaftích vuobec a kterak se činiti
. . . .. . ............ 66
Kšaftované věci nemohau se zapoviedati ..................... 67
vuobec ........................ 68
O mučení a
vuobec .... , .......................... 69
O
a ranách vuobec ............................. 70
O lichvách vuobec ................................•..... 71
či na lichvě má sraženo
... 72
ciesaři
lOimentem
městské
V též
Klimentem papežem
a řád žákovstva
léta MOOOooLVo k městskému řádu tah:é jsú potřebná.
>

M

Artikul I.

že

má
znamenati,
na
i na jiných pi'ech i věcech, kteréž se
neb
moMy, tak mnoho nutil k
on jednoho nepi'etáhl nebo pi'evýšH mimo druhého,
tak práce nesl a mM jako

• • • • • • • • •

II.

Potom

k

radě

ŠefUOll1.

jim ji sám dáti a

17

Artikul III-XL
Práva konšelská.

6

s

Artikul VII.

Artikul III.

Také umná
konšel s
světnici mluviti; ale má-li Oll s
mistra
vzíti a má z radné
má mluviti;
má zase do
radné světnici
ten má šest haléí'uov
kdo
dáti a

které se v radě,
s tiem
n~"7""Tr "~~A

Artikul VIII.

Artikul lY.

Také
bez

nn,'(Vl!Y'H01'-p.fYUn

konšel z
a

vědomie

kam
šest

r"l-n""'1-Á .... " .

bez

do

haléí'uo,
Artikul IX.

se,

neb jiného cizího
jednoho
tak jed-

Artikul V.

svár mezi

dvěma
těma

dvěma

za

všeho odmluArtikul X.

ten

Artikul XI.

daruov bráti
ke

v kteréžto

2
Práva

městská.
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Práva konšelská.

Konšel

Artikul XII-XIX.

než

a
Artikul XII.
konšel Hmná

19

a

s volí a

vě-

Artilml XIII.
Artikul XVII.

co
oni po tom té
konšel: má s
šest haléřuov; krOlné leč
norreou muože doma zuostati.

než na
Artikul XVIII.

Artikul XIV.

kteréž k

radě

šelé o to
ortele

Artikul XIX,

bez obecních

z

ti
dnes opil, tehdy na zajtří nemá do rady jíti. A
.n'-'!HJ~A~ jeden rok vysedí,
mají počet učiniti obci starší.

má

města

21

Artikul XX-XXX.

Práva konšelská.
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Artikul XX.

ani z města jíti bez odz
proti tomu učinil, tehdy purgPakli
nepřijel,
obeslati; a když
leč
purgmistra i kOl1šeluov odobeslal
přísahau
tehda má všem H'>.,,,,,n,
všech
a on
oběd dáti za tu pokutu.
toho všeho neučinil, že by
obědu
ani jich
tehda má jej tl'etie obeslati. A nepo třetiem
a tomu všemu prvniemu dosti neučinil:
viec nemá do
a
dokud ta rada sedí.
Nemá konšel

na ....

'L"-JJi.lU'-

Artikul XXV.

konšel na obecní
hodovati, ani kvasuov
nalezen v tom, má hrdlo ztratiti.

n U . H · ' I L. . :

na rathauze.

neřiekajte,

VU •.H ' - " ) U :

Artikul XXVI.

'1ne'ho
Nemají konše1e mzac
l
hauze. A také kdy)y meVI'1
" ,

• v

Ol'tele

vyřknúti,
než ráno na rat-

Ol'tel

nemá tu býti

Artikul XXI.

ze
než měštěnÍn
kteréž má na zemi i v městě,

Nemá
konšelem
všeho zbožie svého s městem
fJ'J.uu.'JH~'OÁALA i všemi

ven z

Artilml XXVII.

Kdyby

města

ztratiti.

konšel radu pronesl, má

Artikul XXII.

v

s

Artikul XXVIII.

/ v rade sVeptati, ale pl'e
Nižádný konšel nemá s druhym
poslauchati,
v

zbožie nemá.

na

Artikul XXIII.

Nemá
ani hudec.

ani

do

v

Artikul XXIX.

sebú pokut děliti, než což
mají
na obecná díla

seděti

Artikul XXIV.

rok
*)

kteř'í na radě
A na tom konšelství tento í'ád má
krčmách seděti. Pakli
HAJLlllUHv.1

ze slova vlaského ba r b i ere, fi'anconzského bar b ier.

Artikul XXX.

Nemá nižádný konšel na

lUJJ,-,--,--,-'-"AUVA

anebo UlJnllan~clIn

23

Artikul

Práva konšelská.

22

bera

.J\.U"(.II.U}lL"')"'}~'V~

Artikul

než

nemá
konšel
až do
smířenie.

Artikul XL.
Artikul XXXIV.

Artikul XXXV.

Artikul XLI.

Artikul XLII.
města

má

konšel

má

24

Pniva konšelsbi.
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Artikul XLIII-XLIX.

a

dvě
tři

Artikul XLIII.

potom s městem
léta s městem

trpěti.

A za to má rua poslušnost zachoval
'liece

také v tom roce prvním má z
ulněti.

Artikul LXIV.

městské
neděle.

neb

koho v sausedství
má se jemu takto
dávati: »Jakož jsi oznámil, že jsi zákup učinil,
trhu a ŽiVÍlosti v tomto městě pi'áli a právo
dali, a na to jsi ukázal i list zachování svého i svých
se chovati, tak jako dobrému záleží etc.;
takovú tvú žádost i
a zvlášt list
tak chtie učiniti a trhu,
co ku

Artikul

a

než sausedé
Artikul

obcí máš se srovnati v i'ádích duchovních
těla a krve Pána Krista
v
náváš-li
s městem
za tH léta
to

a zvláště
zpuosobau (srovzlé i dobré

AH".,AAA'.'>A

Artikul

k
nemá
o
ArU kul XLIX.

se
Artikul XL VIII.

ten má list svého
dáti; a

Nemá l n r , ' ' l " n v
a o tom viece
konšelích.«
Konec

konšeluom

nal;eZ~t1!CIL

A JI~i~~

~R~LmTm Čt~KÉ~~, K T[M~Ž PR~~~ NÁLEŽITi~H:
V.LLLIJ..t"-..L'oD

JUSTINIANA KNIH

vloženého kartonu:)

p

Předmluva Ciesařské

Velebnosti na práva.

Jaké jest

netoliko oděním
obojí
totiž
O tom Uul-

mohl pravě
dí: »Právo naše ",,,,onr,H
nebezpečenstvie trpícími pOl1raatl.
budeme vinniti
kteí'íž našich ustanovení ..
neb ač snad
právo naše
nevědomí které veCI
Pro tož které
pokoje i

ciesař

nT.rI .."c.";u,h

Ciesař může řéditi

. a to

na něm

čině

rozmnociesan po sobě
neb vložiti se v duchovní nebo v koale
ale to
stav obecného dobrého

Protož od

činí

rozmnožiti
""... ,'\.c!l:"·'r,':TiOh

ciesařuov

mocí

nás
venie za
kněžstvie

31

Co jest spravedlnost a

Předmluva Císařská.

30

zjevně, že svatá ustano; nebo nemnoho se dělí
od
od ciesařstvie a svatá ustanovení od obecních
cierkvi nadaní i stavové
k věčné

otcové osti'iehali a n"H,n.,"'U''''T~
Buoh pak
snázem konec
vedlé rozličnosti ,. . . ;. ...",. . ,."r."',
a lid

Spravedlnost
každému práva

ustavena jsúc neJIteraH:U
zuostávají.
často se
právem potom vydaným.
každé, jehož
nebo p:Í'Íslušie k
neb k statku,
k účinku některému,

A

;n~o

a ne

Všickni
diel svého vlastnieho
Nebo což sobě lid
sám za
vlastní
toho
města. Ale což
rozum mezi vším lidem
se mezi lidmi všemi jednostajně zachovává a
lidské
kteréhož všickni lidé užievají. Nebo z zvyklého obyčeje a z lidské

I. art. I-III.

o

a obžalovaném

se
Artikul I.

ObžaloSaudce jedni
nám takovú
námi na saudu sedícími r.,",,~+n<n,n se, žádal s své
a to v tomto: »Poněvádž žalobník aneb
té
mezi nimi
času a saudu obeslán
k """<n ""u,,,h,
a obsílek pro tu
své
'2« Kterémužto obžalovanému saudem
na budúcí
dána
tato: »Jestli
ortelem nalezeno
žalobník ve třech
1J.L.L_UVUlU.:

Artikul II.

Práva
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Kap. L art. IV-X.

městská.

leč

by host měl jednoho měštěnína neb jich viece.« A to má býti
rozumíno, když host žaluje na měštěl1Ína; pakli se brání, dostateční jsau svědkové kteraCÍ koli. (L. S. 3.)

svan
Artikul IV.

Usúzeno jest. Poněvádž skrze potomnější skutek zdvižen
bývá prvnějšÍ, ale ne zase: tehda raději má dopuštěn býti žalobník k duovodu úmysla svého propověděného, posléze učiněného,
nežli obžalovaný k duovodu prvé učiněné věci. A zvláště když
žalobce tu věc v své žalobě zavierá a k tomu se zná; protož nenie
potřebí, aby skrze obžaIovaného dovozováno bylo. Aniž tento
úsudek jest odporen Právuom Obecním: kdež die, že »obžalovaný
raději se i svého muož brániti etc.«; neb toto pravda jest, když
žalobce i obžalovaný jednostajně a v jeden čas některú věc
učiněnú usilují provésti. Protož
zavíže-li se obžalovaný,
že chce odepříti tomu, což žalobce praví: tehdy sebe i svého
bránil
nežli
jej žalobce
S. 4.)

se

s

by
Artikul VII.

Kdyby dva dala komu peníze schovati, a přikázali by
bez druhého
a ten l)roti
bez vědomí druhého, a druhý pi'ijda, pood něho: otázka
co
v tom za
jest
že požádaní zboží rozumné
a spravedlivé; avšak hospodář' vyznal-li
že jest peníze
,,:;,-ln{Y""" Z di'íve i'ečených
poněvadž jest proti přikázaní
obú dvú učinil, kte:ř'íž
peníze schovati dali, slušně dlužen
druhému z polovice
S.

se
k saudu

k jillélnn

Artikul V.

Když se dokládá žalobník listuo rukojmí neb i'ečí obžalovaného, mají oba dva podána býti k tomu místu a k saudu,
kdež se jest smlauva mezi nimi stala. Protož znamenaj, že není
poti'ebí, aby -všeliká
konala se v tom saudu,
kterémž
se
ačkoli žaloba i
mají
v týmž saudu. -

Artikul VL

své

Hn"TTH,n~

nebo nT,,~~hHr"
aby žalobník pro svau čest a užitek
nechtěje
s hal1bau od
obtěžovati«;

nežli jich

L.6.)

35

Artikul IX.
užievá svědkuov;
obžalovanému
zavÍže se, že chce ~"n,nnrd-';
nesnází žalobníka vedlé
y žalobách kšaftovnÍch

řádně připovědín,

stál
tomu, ani přičil1Y,
tak dlauho mlčal
a žalobník ji

Práva
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městsbL

37

Kap. 1. art XI-XVII.

žalovaný dlužen
jemu
A takové žalování
súženého
tak že zmeškání roku
jest k škodě.
žalobník slove .z
pro
aneb toliko pro zisk z Y\r\1:THyn"~'''-'
někoho k žalobě .""-n'y,,,
taková žaloba
nebo ačkoli kdo

ku

fJVJ.'-UUU.

neb

nemá puzen
za ženu a

Artikul XL
Artikul XV.

tratí
Artikul

Artikul XVI.

pes,
pitomé koho urazÍ,
Pakli

a

komu

Uloženo
obec rT,,{·hAUQ~TQ se:

38

Pniva městská.

1. art. XVIII-XXIII.

39

má dosti učiniti. Pakli by nebyl včiera donia nalezen, kdo
žalobu oznámí čeledi jeho, za prvnieho jmín buď. Item, běžíce
dva a před domem křičíce, to nenie žaloba; neb žaloby před
saudcí s kázní
pí'edloženy. Item, kdož rychtáře, v
domě hledaje, nenajde jeho a žalobu sVll čeledi oznámí: ten
má prvé slyšení mieti než onen, kterýž rychtáře zde i onde po
ulicech hledaje, tam žaluje. - (L. S. 21.)

hlavní
nepi·ed.šÍ.
ll,

puovoda obsílá,

Artikul XXI.

'ritus, jsa llNpovědín k saudu k středě, potom saud odložen
do soboty, a v tom obžalovaný při pověděl jest k saudu
žalobci svého: otázka, kdo má prvé slyšán býti t - Ortelováno jest
takto:
odložení saudu od středy do soboty jest jako hlavnější
věc, také
Ir středě učiněná, jako prvnější účinek
zuostal[a] jest v své moci do soboty; protož napí'ed pi'ipověděný
dlužen odpoviedati žalobě druhého, kterýž jest v té chvíli
ve čtvrtek lleb v pátek lstivě na druhého žalovat S.

Artikul

slyšána býti nežli z dluhu.
Artikul XXII.
II

Prvé-li obžalovaný má pánu z dluhu a ze škod odpoviedati ,
prvé uraženému z ran odpoviedati? - Ortel: Poněvadž těto
lidské dražší jest nežli peníze, má
obžalovaný raněnému odnežli l)ánu z dluhu a ze škod. - (L. S. 23.)
čili

se
Artikul XXIII

žaloba má-li
žaloba saudce má
místo
I-{,T,,' hf-ó " , " ' "

neslušnosti
obecní
skrocenÍ sváruo a sauduo o
ukrácení, k upokojení stran) zření má: tehda jakožto údové

40

Práva městská.

Kap.

art. XXIV-XXIX

41

k

bitvě

Artikul XX Vrl.

o tom znahanlivá
dlužen
a tak

a
Artikul XXIV.

Artikul

kdo
neb

Na kterémž koli

: na tom
žalobám

Artikul XXIX.

Práva
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městská.

služebníku, dokud

té druhé
k

Artikul XXX.

Má-li
služebníku svému odpoviedati
počtem téhož
služebníka z toho, ač co vydá na poU'eby pána svého nad svuoj
pi'íjem? V té pi'íhodě pilně má znamenáno býti. Když služebník
vezl zboží pána svého, kterýmžto jménem jeho kupčil jest, měl-li
jest co svéhO' vlastního orkafu; a jestli že jest měl, tehdy najprvé zaplati, což jest pánu vinovat služebník; potům počteno má
býti 1 co ten služebník obrátil jest na potřeby pána svého,
a z toho pán k žalobě služebníka slušně má odpoviedati. A ta
potřeba panská má rozumiena
ne toliko
což s jeho viIlí
v jeho
služebník jest utratil, ale také co snad bez
vědomí páně služebník na jeho potřebné věci naložil jest, jako
kdy
peněz vypuojčuje, dlužníkóm
zaň zaplatil, anebo
stavení opravil, kteréž by se chtělo bořiti, anebo čeledi potřeby
k jídlu kupoval, anebo grunt aneb jinau pilnau věc kaupH by;
nebo ty a k těm podobné věci, zjevně od sfužebníka dovedené,
dlužen
navnititi z
S.

Ačkoli

urození nebo vfádyky k saudu zemskému
dědictví v městě a
(O
mohau žafovati a žalobám
pitole XXIII. artikuli VIII. Item o témž v
- (L. S.
artikuli
.B vu. .... v ..J .... u.

Artikul

Z

měli

by
z toho

ueod-

xxxn.

od
tom není '·,.,-"nne,,,,
a žalobník, maje druhau vinu, na
co
tom
za právo
žalobě nestafo se osvědčení vo druhé žalobě
O

městských
UU'.L",,_LLLL

žalobám

Artikul XXXIII.

žalobce

své

Artikul XXXI.

od

43

Kap.!. art. XXX-XXXIII.

Kap. 1. art.

44

Pniva

městsld.

Artikul XXXV.

Artikul XXXVI.

Artikul

45

46

Práva

městská.

Kap. 1. art. XXXVIII-XL.

zbavení života viece
že obžalovaný z vraždy
že jsú jeho ne pilně
i od ;~«jLHHJvC:;

{\of-"""ihn

neb
Artikul XXXVIII.

47

Obžalovaný z vraždy, podávaje se sám li: slnlúvč skrze
zástupce, v podezření jest viny.
Artikul XXXIX.

Jestli že kdo, obžalován jsa z vraždy, z kteréž zjevně jest
obžalován, a jiný mluvil by zaň, že z toho odpoviedaje, k dostiučinění podvolil se jest na ubrmnny: skrze to jest za vinného
zuostal vedlé vyznání, a proto vedlé f'ádného práva nenmož toho
zproštěn býti, leč by strana odporná a saudce k tomu přivolili.
Nebo když by takové vyznání moc mělo: tehda nepHtomný, který
jest z vazby utekl, za pNtomného a za vězně, žebrák za bohatého,
anebo jiný v důstojenství usazený jako vyšší a mocnější za
nižší a zprostnú osobu z vraždy anebo z jiného těžkého k tomu
podobného účinku mohl by se zástupcí a obžalovaným nazývati,
pro něžto žalobník, nemoha dostiučinění míti, spravedlnosti nemohl
dosáhnúti. Item, kdyby vinný, nejsa obeslán, jakož napi'ed
stojí, pj:-iznal se krom saudu, a kterýž by na ubrmany se poddal:
ten již, poněvadž by rozsudek ubrmanský naň pi'edšel, po]mtú
hlavní nezaslaužH trestání; nebo jako jest jej to jeho pi'iznání
obžalovaného a odsúzeného neučinilo, tak také jej ku pokutě
hlavní povinného nečinÍ. A z toho jest vědomé i o jiných, že
ku právu phpravený již jako vinný, i tento druhý také
za ten skutek
složiti a dosti učiniti mají jednostajně,
poněvadž jedna
za
skutek vedlé
za dosti
má. - (L. S. 40.)

Ze

kterého

ten

Artikul XL.

také j žena
; nebo
což má mluviti

dva vražedlníky, a žaloba jde toliko na jednoho:
zabitého, žalují-li toliko na Petra z vraždy, a učinil by
povinnost zabitého, vedlé obyčeje práva, na Petra, jako
na
vinného: Petr má z vraždy odpovídati, bez odporu
ač před Bohem byla jest spravedlivá
na Pavla. Kterážto
lidmi nemuož býti některakým
podezř'ení. (L. S. 41.)

Práva
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KilJ). I. art. XLI-XLVII.

městská.

. nebo ne ve všech pi'eeh potJ-ebí
rozličnosti
duovod a

se

S.
Artikul XLI.

bez

Pro

Artikul XLIII.

dobi'e slušné
ale osobně

Komu ženu
žalobník
témž
žaioval.

- (L. S.44.)

Artikul XLIV.
mezi stral1ama o právu podacím
sluší k
rozsúzeno.
Artikul XLII.
Arti1ml XLV.

v světském saudu žalovati nemuož, leč
S.
duchovním.

Artikul XLVI.

lnuož
Artikul XLVII.

V tom má znamenáno
těch věcech budú

taková žena k

kteréž
. tehda
nemuož
má smrtedlnú muku

Bril,cí: Práva

městská.

4

snad

Práva
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městsld:.

kdo vraždu učinil
skutkem
takovú neslušnost

Arlilml XLVIII.

domím

že
on toho má užiti a nenie
kteráž se drží domněnná a všetečnJ,
děditi
neb kdož

o

žalobách vuobec.

z
Artikul I.

8.

k

nemá puzen
kdo obžalován z které
Avšak
nemnož
od
jednoho
skutku viece vin
múž někdo obžalován
a od jiného z

Artikul XLIX.

a sandce
v saudu
Pl'oto~
seděti,

pro uvarování zlého
ani úí'adu svého
voliti,

žalobě

se
k tomu

Artikul II.

že

se
ti'ech dnech
na
krom
ač žalo bník

yn

dní
býti. -

Artilml L.

(L. S. 53.)

a

Artikul III.

nemohú
vésti. Nebo
i saud

svébo

CIZl

nemnož

vedlé krve nenie

kterriž

Práva

52

městská.

dokázati. Ale že jest to učinil, což naň neslušeto, že pověst
svého bližního zmazal, trestání a pokutu podniknúti má slušně,
od pÍ'Ísežných jemu vedlé
svědomí uloženú; neb neslušné
a všetečné jest takové
a saudcímnemá
ani
také obžalovaný od něho proto neIná trápen býti. Ale manžel
z toho skutku na svú ženu muož
ne skrze řečníka.
Sausedé však také z toho hi'iechn žalovati
aby nebyli domníni, že
mu také toho hřiechu povolili.
S. 54.)

o

žalobě

na

0''''' UL UlV'V.

Artikul IV.

Jestliže rychtář neb saudce nechce
od n,·;c"""\,'h~T,,.h

saudce ten za

žalobě

pÍ'Íčinu

hodna.
Artikul VI.

vězení

S.

z

ve

ľan

třech

Artikul VII.

má
pro
totižto úklad
ve
ti'ech dnech na toho, kdož jest příčina úrazu jeho; nebo po tf'ech
,
. k
dnech žádného nemuože viniti, leč by hodnú příčinu okázal: Ja o
že
němý byl, anebo že by se slušně osvědčil; tehda čas t~ch
tří dní hodně množe prodlení mieti. Ale dědicové, kteříž neJsú
pi"ítomni, jichžto bližní od toho ranění umřet jest, nehledí ča~~
těch tří dní, ode dne ranění počítajíce, než od toho dne, kteryz
k .
jsú zvěděli, Že by raněný byl; a ještě ten ča~, vedlé dale O/S~l
a slušnosti a potí'eby, jak
slušně k saudu pnstup mohl bytl,
to má rozměřeno býti. - (L. S. 56.)

Artikul VIII.

sauditi
jakožto k podkomo:Í'Ímu aneb
obžalován: buď malá
vinného trestán buď.

rozumí se o zločinei
zmazal a obžalovat -

53

Kap. II. art. IV-IX.

odsauzeného na smrt žaloba nenež tollko znamenité činí domnění
se. A též
ortelem

U '-",H VJl H.l' ,

Obžalovaný, od mnohých žalobníknov po třikrát spolu z krádeže a z
v
saudě
se
nemnož po čtvrté přemožeu býti svědomím z týchž účinkuov;
proto že žalobce, spolu v saudu přístojíce, zprvu obžalovaného
od
spravedlnosti svú přísností neodehnali jsú, tížíce
jej
usiučiniti. Nebo
má užívati puojčeného sobě
a najviece toho, že jest pověsti nepoškvrněné; neb to pravdě
náleží.
má na sobě prvé jakú poškvfnu, a tu
naú dovecleno bylo: snad
právu svému poškodil a pohoršil.
po thkrát od žalobníkuov, potom pojednú ucmena,
zdá se, že by
žaloba ze lsti pocházela. Jestli že se očistí
neb lest
žárlnému pomáhati nemohú; a pro tož ti žalúbce svým
sklamáni býti. (O tom hleď v kapitole XLIX.

S.
.Il.U.'U'.II... 'UlU.

Artikul IX.

U

než

Pníva

městská,

o

řečnících,

nepřijímáni

býti mají.

Artikul 1.

11ád í'ečúování nemá
poněvadž také císaí'ská
H{Ílce: »Bojujíť zajisté
ustanovení témuž i'ádu chváfu
pH, kte:l'Í v
obtížených
naděje i života
obecnímu dobrému
ft zvláštnímu užitku, než jako
pro užitky každého štítuov,
rodičuov a vlasti
a mečuov
Protož skutečně známo
že úi'ad í'ečničstva ve všech věcech
a saudích
potí'ebný, Avšak byly-li
strany takové opatl'tehda budú moci samy osobně mluviti, odpuštění
Protož
člověk muož slova
l'ečnÍka
nebo sám od
tvrditi
nebo jim odepHti. Zavrha také toho í'ečníka, muož hned jiného
pi'ijíti, s dopuštěním
S. 59.)

Artikul

n.

také
k

l'ečúovánL

'nemá
-

Artikul III.

žádá-li se l'ečník zbaviti
tomu nutiti; a to odi'ečení ř'ečníka
kteréž
- (L. S.

III. art. 1 V---X V.
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strana lllieti bez

několik

Artikul IV.

obdržL

Artikul XI.

s.

Jedna strana muož
to
t ak
S.

.lUčÍ.

Artikul V.

sobě

viec
st rana dI'llha'

i'ečníkuov,

toliko
zbavena,

f'ečníka

Artikul XII.

(L. S.

ustavičně, í'ečník

zločinci,

má

S.
Artikul VI.

na
i'ečnÍka

i'eč-

Artikul XIII.

má

však se k

i'ečúo-

vání

se
Artikul VII.

Artikul XIV.

Žctdosti druhé

má

pníva úí'adu

S.
"O"·"'n ..

Artikul VIII.

rOZlunu

že

k smrti«:
viedati. Item, jestli že

Artikul

i'ečníka

má

rozum
datL

S.

Artikul X,
.u'-"'<L~

.u.

se

Artikul XV.
l'ečník

strana
také se

mají

poškvrněni.

neJná se

neb

í'ečňování

jí

pVJlHVlJUJln

neb žalobník, veda žalobu~
tak mi velikú ránu
až
o život skrze to
a nenie dlužen jemu odpožalobce z jiných ran skrze

Kap. IV. art I-Vn.
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Po
Artikul III.

vznerozšíí'ellÍ

zajdau, ať

Artikul 1.

Pomoc

odvolání nenie
obraně neale k
nevinnosti. Protož každému mel, doodvolání pro nehodné a neslušné ohtíženie: a zvlášté
takové
k škodě
.
stál

le(~

útočiště

k

.g~lI!lLl!I."--'.Ull.U

rOZlunu

Artikul II.

učiněno.

Artikul V.
a spuosob odvolánie, prvé než ten, kdož se
skrze
a
má
slavně

se v tom
Artikul VL

Artikul VII.

Kap. IV. art. VIII-XV.
Práva

60

a to v pH, což se obrany dotýče. Opět, ač by kteří rozdílně
byli potupeni a odsúzenÍ, ačkoli z té pi'e to pochází: všal{ proto
S.
víc než jednoho odvolání potřebí jest.

žádný se
Artikul VIII.
Item~ Nenie-li hodná
k vyššímu právu přestává.

o

odvolánie: tehda odvolánie

bez

IlIP-nl'".fll&A

.
Odv~l~nÍ bez psaní bude-li učiněné, a to by se potom
ZdVIhlo: daremm Jest a marné. Pakli jest psané a písmo rozličný
rO~Ulll ~aviťrá: odvolánie má dopuštěno býti, ale jiné jest ačkoli
tolIko Jeden rozum zavierá. Jest-li že se odvolává ten jemuž
nenáleží, nemá slyšán býti. S. 70.)
,

Artikul X.

Item, r~1e~1 kdo.ž se vayše odvolá, potom, pokáním hnut jsa,
zase to odvolame zdvIhne: skrovnú pokutú od saudce má trestán býti. .
S.

marné.
Artikul XL
zločincuov

marná; leč
tehdá nemá
odvolánie nemá býti hájeno pro přísahu.

z

st~ue:no

Artikul XII.

Jestli že
věc
Nebo jestli co z
bylo učiněno: proti té

dopuštěno.

věčné

nechce: nemá
odvolánie
a vždy stálé
rozkáže se
nemá
odvoláno.
S.
'

z stran

i

k
v obecní
0110 vítězstVÍ

tomu

TU'/-H:fn.óHl

se odvoláni.

Artikul XIV.

a o

Artikul IX.

Odvolánie

61

městská.

-

odvolánie pyšného a zpurného nenie
poručená,
od krále saudci
(L. S. 75.)

Pokuta
Artikul XV.

Komuž by se koU stala hojná spravedlnost pi'ed saudem
a p_Í'Ísežnými, a on, tau pohrdaje, odvolal by se neprávě: KJMti
v pokutě bude tl'í hNven. Pakli by jemu rychtái' ueb saudce
spravedlnost učiniti odepřeli: tehdy svobodně odvolá se k jinému
saudu. A z těch peněz pi'edpověděných slušejí dvě čésti saudci
tom viece máš v n_<-<-IY.U)V-'-"
a Uetí

V. art. I-V.

63

zbraní
Artikul III.

ueh
má mu tu
sedláka za to vzieti

o

vodě

a zbroji.
Ariikul IV.

bez
Než
ArtikulL

Tak

někoho

seda

nevinného uraziti
tomu se nemá bráti
ani k tomu
na zločince a
bud.

obraňoval:

nebrání
neškodí. Tok
dešťové má
neškodila pi'iI'ozeným tokem; ale
vorání ten skutek

volením pana

nebo
meč
uložil ne tiem
se od zlotaké

nese pro
obranu.
Artikul V.

a

Ir
Artikul II.

skrze
ta služebnost
ani skrze

pVJ,.LV'-UHV>JV

k studnici
tomu tam
a zase se
Re; nebo
nenie ztracena skrze nedbánlivost

méšťanuom

anebo
krumffeštní každého

tÍ'i:

ruka bud
města

káží.

"">,"T',,,,,,

s po-

VI. art. I-II.
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že to toliko muožem, což koli hez
A též

o

ubrmanrch a J

osobáln
Artikul 1.

Usúzeno jest, že ani na sirotka, ani na méně 15ti let majícího,
ani na
neb
aneb hluchého uhrmanství neIná
býti. Item byl-li
kdo i
tehdy věci
které~ saudcím
jest, sám se voliti neb se jinému voliti rozkázati nemá. A učinil-li
v tom
k tomu """rI"'7"'n
také "-'A'CT"""'~'

lná
Artikul II.

menšieho.
: Práva

měgtská.

5

66

Práva,

VI. art. UI.-Kap. VIII. art.!.

městská.

se

67

Ubrnlan odjinud muož býti.

z

Artikul VII.
Artikul III,

volení ubrmana z jiného města neb saudu mocné
práce a nákladové neopatrnosti straně slušně mohú
Také znamenaj, že výpověd ubrmanská a ohraženÍ
má činěna býti. - (L. S. 94.)

.Test-li že
dá po-

o

s t a v u ň c í ch v u o b e c.
času

Artikul IV.

jich zavrtci nemuože.
se slibuov osobních ,,,,,-,,,r'1.'
manství a k tomu
PV"VrJH'-.-',

leč

Artikul V,

to místo má
II brman
LXVIII. art. I. rozd. XXIV.)

a _________..,
zvolen
a ten
S,

a
Artikul 1.

Staré
obstavení krav a koní a jiných
čas obecnie války pod korúhví a odpovědí knížecích vzatých,
daremní jest a žádné. Item. Věci panské v moci slúhy neb vládaře
pro dluh, který
sám dlužen služebník za
nemohú býti
to stavování
ale pro dluh
mohú. A bylo-li
a zvláště
právu, pod nímž pán těch
veCl
své má, a stalo-li by se od obstavujícího, který sídlo
m~í s pánem toho zboží na jednom právu, aneb jest spoluměa saused: avšak týž pán s tiem, kdož jest obstavil, má
k tomu saudu, v l,terémž jsú jeho věci
pro těch
věcí k vypravenÍ. Item. Jest-li že
své zboží po služebníku
neh aui'edníku neb po některém svém sausedu neb spolumě
který také má své vlastní zboží, poslal by do města
sandu: tehda,
to známo, neb osvědčí-li
u
lidmi
a
toho
jest zboží přivezl, bylo obstaveno pro dluhy, které
kteréhož se
sebe
neb pro
ještě, takové obže jest to
neučiní; nebo
zboží žádné
za slúhu neb ,...·,-" .."..-.,1",-. .. neb pro křivé vyznání toho,
5*

68

Práva

městská.

kter)T jest zboží pÍ'ivezl, vlastního zboží
z jednoho
vlastního,

VIL art. II-V.

věHtel a dlužník

domi

Artikul

vedlivě

stavené.

n.

komu
A to má roznmÍno
nebo jiná věc

G9

Artikul IV ..

tak ukazují: Jest-li že
pro kuoil
bude; a tak o jiných věcech též.
k čtvrtému, k pátému a tak dále,
tí'etím saudu má kuoIl obdržán
neb ztracen pro
konské a
stran.
že kUOIl při sluší někomu na
zemi sedícímu, ve 14 dnech má toho postaviti. Pakli by řekl,
má od hostí z cizí země, toho
po třikrát čtrnácti
totižto šesti nedělích. Kteříž v jednom saudě jeden na
a ten na třetího, a tayž na čtvrtého, a čtvrtý na pátého,
kolikož
koli jich
toho koně svoditi mohau.
prostřed času těch ti'í sauduov.
pro
v čas určený toho
od něhož
že kuoIl má, kteréhož
se, že jej chce i postaviti dobrovolně,
ten, kdož obstavÍ, bez přísah a bez

S.
cizí i

a
Artikul V.

nemnož
Artikul III.

viece

pNsaze,

71

Kap. VII. art. VI-IX.

Práva
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městská.

že

kuoIl z jeho vlastnie klisny porozen byl by a od toho
jej
. v své moci měl. A o témž také
nápodobně píšíce, svědčili j
sežní města toho
že se diví právu, že obstavující sám třetí měl
práva toho
kteréž kolí
a vieryhodnému
svědomí
porovnalo
Proto
času

že

i vidí se nám býti rozumné:
kdož obstavuje,
vedlé obydlé, pověsti a živnosti pilně má tázán býti
příběžných případnostech, kteréžto
a místu a o
a konšelé k vyhledání pravdy viděli by potřebné
a rozdílně
přeslyšáni býti a vykdož obstavuje ť a co a
ten kUOIl
má?
laupežem nebo
učiněny býti, nebo jest-li že
obstaveného, ne toliko
nébl'Ž i s dvěma
svýma jakožto křiví
sezmci jazykuov mají zbaveni býti,
že by jich patnácti
funty nemohli vyplatiti. Od kteréžto pokuty obstavený jest vyňat,
v svědectví
S.

se
Artikul Vll.

věc

Artikul VIII.
Artikul VI.

množ kuoň sám
A chce-li jemu
než onen na koni přiseže; pakli
sám tl'eU na koni Di'lseze,
A též

kdož

HQ,IU\J\,lULJ!a:;.

Artikul IX.
hř",fA'U<>rHl

že
od-

Práva
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ten kuoú

Kap.

městská,

čas

a k tomu chee

art---XIIL

IJľO-

da,,rače

ale toliko sám

ale

obrání.

Artikul X.

Artikul

Jeden
malém času

73

74

Práva

městská.

Kap. VII. art. XIV-XVI.

lichové, ornáti

s jedním svým spoluměštěnÍnem a druhým dobrjTID
sám U'etí na podobnú pNsahu obdrží. -CL.·.8.

za

75
člověkem

Artikul XV.

Artikul XIV.

Jakub v určený čas nezalJlatH Pavlovi puol kopy
poslal
šafáí'e svého, tu kdež Jakub tělesně obydlé mělKterýž, pohnav Jakuba před saud, žaloval jest místo pána svého~
z pokuty puol kopy dluhu i ze škod i z lichev, které na to
vzešly. Ale Jakub hned odčetl puol kopy šafáři, škodám a lichvě
odepi'el, i'ka, »že
chtěl pÍ'Ísahú zpraviti, že jest škod a lichev
neslíbil platití.« Tehdy šafáí-, vzav Imol kopy, o škodách i'oči uez místa. To vida Jakub, řekl rychtái'i a kon)lže hotov' jest vedlé spravedlnosti Pavlovi odpoviedati
ze škody i z jiného, z čehož by ho vinil, žádaje, aby mu to
listem ukázali k místu, kdež jest bydlel,« jakož jsú i učinili. Ale
Pavel mlče, po několika neděliech dva
z toho
kdež jest Jakub bydlel, nalezl je v místě obydlé svého, rychtářem
jest je obstavil, kteříž, slíbivše v čas jim uložený postaviti se,
svobodní
A
čas byl pominul, a oni se
nepostavili: opět jiní z téhož místa
chavše tu koní i jiného statku svého, l)Í'išedše do místa
žalovali jsú na Jakuba a na jiné prvé obstavené, aby statek jich
od obstavení vypravili a zprostili. Též i prvnějšÍ od Jakuba obI otázka jest: »Kdo poslednější
stavení žádali
stávku má
k tomu, že ta otázka viece pnsluší k účinku
k právu; nebo, poněvadž Jakub byl jest
ale

Kap. Vll. art. XVII.-Kap. VIII. art. II.

Pr~iva městská,
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Artikul XVI.
městě

pro
muož

dluh

ln~o

a dlužník má
k

žalobě

žalobníka ",,"n'''T''''''''

Artikul XVII,

než
Artikul XVIII.
Kuoň

obstaven
od žalobníka

Artikul

77

78

Práva

městská.

k tomu podobná: nález proti straně vynesený moci ueIná mieti.
Nebo když překážka pomine, jest-li že strana stane, téhož práva
kteréž jest jí první čas náleželo. Item. Pošle-li strana
pro
hodného nestál1Í, a ten na cestě
jat:
umřel nebo jinú překážku měl: skrze to práva svého neztratí,
jest-li že, kdy ta poslu překážka pí'estane, strana, jehož jest
poslala, bude-li živ, s ním k saudu pi'ijde. A když dovede i svého
vlastního i poslova nestání hodné příčiny: taková strana též
mlH žalobu vésti neb odpierati vedlé práva, jako by zprvu
učinila, kdyby překážky neměla_
S.
a

ve

se

"''''v ........ "... ..,. ....

Artikul III.

Odložení roku právu Petrovi a Václavovi. V pátek po Třech
se
dluh obdržal na Petra
nestáním k
Potom
Petr p:l'išel s listem věi-icím, v němž psáno bylo, že pro hodnú příčinu, totiž pro službu
svého, nemohl
k saudu státi .k času určenému. I jest
otázka: »ObdrženÍ dluhu od Václava má··H
zrušeno ?« Odpovědieno jest úsudkem, že nic. Nebo, poněvádž jsú čtyi'i hodné
pi'íčiny: tehda, chce-li kdo dovésti překážku nemoci a zaměstknání
věci obecní neb panské
toho dne neb ve ti'ech dnech
r.běh1ých
neb
své l1estánÍ
ale jímání, kteréž by se straně jdúcí k roku pi'ihodHo
neb
mají ve třeeh dnech sktze
býti. Protož v
strana nepHtomná
užiti má roku zvláštnieho
S. 115.

°

o

purgkrechtním.

pro
Al'tilml 1.
člověk úroční a purgkrechtník
sám
úrok v určený čas zmeškal dáti: pán
skrze se neb s
kterauž
učiní, prošen jsa,
na zbOŽÍ, s něhož úročÍ, bude pro zanedbání fentovati, totiž základ
a bez zpuosobu
opatí,iti sobě úrok, prodada l1eb zas vědomiem však lidí hodných. Pakli by tři léta
učině
a základu v
statku nenalezl:
v zboží

že

,Td'f7TIG''''l''nHT

Artikul

n.

UU'''UL~V~'''' že úrok purgkrechtní, kterýž sedláci

80

Práva
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l11ěstsk~i.

81

pro zadľženie takového úroku na
felltován
totiž základ hráti.
lliehž úrolnlOv

s.
leč

Artikul

to učiniti
kanovník
úroku má
vlastního. Nebo
v tom děže
co dlužni: tehda pán
úročníku sraziti.
však

IV.

Práva
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městská.

toho úroka byl by zbráněn, peníze výplatné s úrokem, který
měl ty časy placen býti, přísežným do rady položí; kterýchžto
obrátiti k ponebude-li pán toho úroku chtieti pi'ijíti, mohú
tí'ebě
- (L, S.

Artikul VII.

kteréžto lstí (t. k obelštění) věřitele z věCí
odcizeny, ovšem mají býti navráceny:
též z úročních věcí ty věci, kteréž k tomu pi'islušejí~ buďto že
by pak k zemi neb k gruntu vražené a přibité byly, buďto že
aniž
aniž mohau bez odpuštění
movité neh nemovité
pána toho platu k někomu' jinému přeneseny býti. A protož
k
v
ven
z lázní a z
S. 123,)
Jako ty

věci,

v základě daných byly-li

o

obeslání a

Artikul 1.

nucen

k
Artilml VIII.

Zuostáno jest konečně: Že pán úroka nemůž nutiti úroč
k vyplacení platu, by
níka, kterýž jemu úročí --'·-·'~~~"-.T
že má hotové
dobrovolně chtěl. Protož
placení úroku
splacení od něho ne na
vuoli, ale
[na vůli] úročníka úplně záleží. (Ostatek o témž hledaj O saudích,
O
O prodávání, O
O purgkrechtích a jiných
S. 124.)

kteréž
neb
Pohnání a volání k
bývá, v peněžité při jest zavité, totižto pod ztracením,
aby se umenšilo prací a nákladův stran. A opět,
o němž praví,
by
pohnán, Ila khži směl by
pi'ítomen neb že
k němu ne(10í::,e1.
staupiti, a buďto že dobře přisáhne. aneb v přísaze tJv,n. .... ,A.u.~.
hned k žalobě odpoviedati bude.
o
ucmeném pro
dluh pod věrduňk,
bii'ic množ svědčiti o věrduňk, a
nic. Opět, podruh ani dědictvÍ, ani vlastního obydlé v městě neden pro
k žádosti
bez obeslání
množ veden
obžalovaný toliko
hiřicem

se ten den
Item. OstavÍ-li kdo malé
člověku

6*

X. art. II. a II 1.
84

Práva
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městská,

Artikul

a

co

Artikul III,
a

za vinného. Jest-li že
po třikrát k saudu po tl'i
po tom dvú
schoval se a doma
nalezen: takoví však
a

í,

Práva
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učinění stálí zuostanú,
kterýchž se na prodání platu nedostalo,
a dosti učiniti; aniž ten, l{do
k
pro zisk, jako i jinú
vuoli jest jej prodati,
Protož pH závedlé šacování téhož
a slibích neb v úmluvách kterýchž koli~
: vedlé těch
saudové vynešeni
nebo takové výminky právu obecnímu někdy ujímají. -

i slibové od Pavla

a Petr
dlužen
vedlé

budau-li

87

Kap. XI. art. II-V.

městská.

UIUOŽ

z uich

Artikul II.

v
Artikul IV.

a Jan do
ležení, jakož jsú společně slíbili,
jest Jana, aby se s ním do Prahy
že chce se ško(l ležení uvarovati, diel dluhu, což naň
chce zjednati. A Vác!av, osvědčiv ten jeho slib, napomíná~lí hánlivého nechtě
a svú dobni pověst chtě zachovatI,
jest. A když jest v tom trval mnoho dnuov, otázal se jest:
»Má-li Jan diel svuoj proležalý platiti, poněvádž jest s ním společně
A Jan zase
tázal se:
povolání ležení jest odepl'el, a v
trpěl
od
býti'?« Na to
pi'edchází,

s1íbíta ktemá obadva

zase

na
Artikul V.
»Tři

umná,

kobo z

IUU

Artikul III.
Poněvádž

staré městské
nikam neJná vésti z města:
a napodán

dále věi'iti nechtěl,

naši

88

Práva

městská"

XII. arL 1--II.
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Práva
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věc

kdo ztratí

Kap. XII. art. III-VI.

městská.

své, nemá

platiti.

Artikul III.

Když jednomu noční čas od zlodějuo werštat
jest vylámán, a jeho i jiných věci, z nichž jest upomenut k záplatě,
byly jsú ukradeny, usúzeno jest bylo: Jest-li že člověk cizích
věcí s svými zbaven bývá krádežem neb neštěstím, jakožto spálením, povodní neb jiným takovým skutlmm, k zaplacení těch
věcí nenie povinovat vedléspravedlnosti. Pakli by skrze vlastní
čeled takové věci byly odneseny, tehda vedlé duovodu žalobníka
a obžalovaného přísežní, znamenajíce ty věci, kteréž mají znamenány
k vynesení saudu, velmi pilně pomyslí. S.131.)

a
.Artikul IV.

Práva chtí a rozum ukazuje, že
pHkrytím dluhu puojčené
neb složené věci nedůvodně
navrácení
Protož kdož
puojčenau neb složenau věc u sebe má, bez rozkázaní rychtái'e,
že by, kdož puojčuje, nebo ten, kdož skládá, pi'ed tiem byl jemu
II samého sebe nemuož
práva. Ale
nIlOH',l-11 kdo meče nebo dá k
a v té
chvíli chtěl-li
zase meč
navrácení jeho má mieti prodlení, až by jeho bláznivost pominula.
(L. S. 136.)

a on
s ním
Artikul V.

puojčená navrácena,
A jak
jest~
toliko pro up10mínánie

91

byl jest poslán? Odpověd: Že neškodí tomu, kdo jest puojčit,
ale tomu pÍ'ičteno má býti, kdo jest uvěNl. Pro tož komuž se
věc
anebo u koho se skládá, má býti
komuž
věc
neb složenau
k
kdo puojčil nebo
složit.
(L. S. 137.)

a ztracená zas
napravena
býti.
.Artikul VI.

Některaký měštěnín
s několika
Clse
aby z ní pili,
puojčH jest, a táž číše mezi jich kratochvílí ztracena jest. Mě
štěnín puojčující, obeslav je do rady, žádal jest, aby jemu číše
byla zaplacena. O tom přísežní, když jsú puojčujícího a jeho
tovaryšuov, aby pravdu pověděli, co by jim bylo svědomo o ztrátě
té
jednoho každého pod mocí přísahy skutečně učiněné
tázali jsú, a každý samého sebe i jiného vymlúval jest, takový
o r t e l : Jest-li že
mezi lidi dobropověstné a mnohé
spolusedící malá nádoba
postavena, a pili by z ní všickni,
a potom by ztracena a ukradena byla, a všickni, i ten, kdo
nádoby puojéil, i jiní, rozdielně jsauc přísahau zavázáni a tázáni
i své
se
že tal\: sebe
nevinné býti: jedenlmždý z nich dá jednostajné
aby
nádoba zaplacena byla, vedlé rovného šacování. - (L. S. 138.)
že
dala
Sestra Pežoltova žalovala na
k schování do jeho pi'íbytku, kteréž jest ztrati!. Žádala jest výpovědi vedlé
aby jí bylo usúzeno, má-li jí je zaplatiti,
poněvádž jest je vložil do pi'ibytku cizieho, a ne do vlastního.
v tak dobrý polmj vložil
K tomu Jakl odpověděl: »Že jest
Nověka dobrého, jako jest je ona složila, v jehož pokoji jest
s jinými věcmi řečené plátno potratil, a to že by pokázati chtěl
Na to
že
že
vlastní
věci s tiem plátnem potratil, anebo aby přísahu učinit (O tom
y kapitole XVII. artikuli III.)
Pokládá se

příhoda

k té

věci potřebná.

Práva
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městská.

neb
Artikul

škodí a která nic.

Artikul I.

tážÍce se,
z našich
saudem

takto: »Jeden
kuoi'í obstavil
chtěl žalovati, žádal jest

barviei'
kteréž moc
a
Avšak v hiavních
m:rúvaní

některé

kromě

sezl1al,

saudu učiněné nenÍe
odsúzen
beJl; uznání vedlé

měl

Práva
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Kap. XII. art. II. -

městská.

práva. Item. Vyznánie učiněné samému sobě nehodie se žádnému,
proto že žádný v své vlastnie pí'i nemuož svědkem býti; ale
vyznávajícímu samému proti sobě muož dobře věřeno býti. Item.
PN vyznání potí'ebieí jest, aby někdo dobrovolně vyznal a bez
přinucenie; nebo které vyznánie bylo
z moci nebo pro bázeň,
nemá býti nikoli stálé. Protož vyznánie při mučení nepotupuje
leč
po mučení trval v tom vyznání. Item. Jest potřebie,
někdo vyznalo jisté věci, nebo o jisté kterakosti, totižto
jakosti; jinak vyznánie se nehodie. Nebo o věci, neb kterakosti,
neb velikosti nejisté, nemá býti vynesené konečné usúzenÍ. Item.
K otázce rychtáí'e a přísežných 8trany povinny jsau odpoviedati,
seznávajíce se neb odpierajíce; avšak žádají-li a potřebují
k otá,zce volného pomyšlení, má jim dáno
(K témuž v kapitole i artikuli XLII. Item, v kapitole XV. rozdiele

Kap. XIV. art. I.-II.

95

nemá slyšán býti. Také, poněvádž jest dědic, jehož tělesné smiešenÍ ukazuje, a již dotčený otec s již psanú ženau jakožto s svú
vlastní i'ádnú bydlel jest a jí zjevně jakožto ženaTI. svau vládl
jest, aniž jí jako v cizoložství zastiženau a dostatečně vedlé
zpuosobu duchovnieho práva z toho přesvědčenú z ~uože svého
neodehnal, a potom již řečené to dietě pravH jest počaté a
narozené z manželstvie pošlé: to jakožto dědic má jmieno býti,
zvláště, poněvádž lidé saudí zjevné věci toliko, a ne tajné. (L. S. 141.)

S.

syna z

o

to

poručnících

dětí.

statek i

Artikul II.

Některací sepsali jsau takto; )Jeden z našich, ještě živ jsa,
ženu svú v cizoložstvu popadl, třmi ranami ji ranil, a po tom
dědice jest
o němž muž vyznal, že
raneme
nepošel z semene jeho. Na kterémžto vyznání spolehajíce pi'átelé
muže pi'edí'ečeného již mrtvého s jedné, rychtáí' městský s druhé,
a páni kraje s strany ti'etie, dietě od statku octova nemalého,
movitého i nemovitého, odtisknúti chtějíce, každý z d:i'ieve i'et.H stran
toho zbožie.
Pro tož žádáme
má užiti v zboží svrchuněkteJimžto samIce odpověděli takto: Že otec, jsa
snad
žertem neb z hněvu propověděnými
dietě ne své
toho oznámil
o takovém
l{ kterémuž to
toho
a svědectvie zavolal a
téhož dietěte od dielu dědičného odlúčil s rmm111Rf(~lR
; odsúzenÍ konečné
že takové dietě
zuostalém diel vedlé
naií
jim vládnúti.
poněvádž otec, vlastní
to pi'edřečenými
pověděl a učinil,

a spravcích statkuov a

děti

opatřte.

Artikul I.
některaký měštěnÍn umí'el a dětem svým zbožie dě
a movité zuostavil jest, žádného správce nad nimi nezuostaviv~ otázáno jest bylo: )Kdo by takové zbožie měl spravovati?«
Jimž bylo jest odpovědieno takto: Kdož poslední vuole obmešká,
zi'iezenÍ, miesto takového rychtář' a pi'ísežnÍ správci a obránci
vieryhodného, s slušným uručenÍm, ač jinak nejsú ji:sti, takovému
dáti, a ten spravuoj to
dokudž
zboží a mlád'átkům
jest poručeno, k dospělým letuom nepřijdau. A též
osoby,
že
kdo zuostavil zboží a dědice let
má učiněno
nedošlé a uml'el bez kšaftu. - (L. S. 142.)
dičné

Artikul U.

Jest-li že
pod

IJ"LOJU,LlU.L

vedlé krve dalecí
sirotci
uručením, že každý rok chtí s

96

Práva

městská.

XIV. art. IU-VII.

97

shromážditi :
ktel'íž
Artikul 'V.

III.

že v zboží a dětí
a
bratr manželky, jsa layk, toliko
raději jménem poručníka
nebude
nebo mrhač
nežli bratr muže kněz nebo v duchovním
l'ádu
ustaven. Neb mnohé
věci, kteréž v světském saudu
takovým dětem přicházejí, jednak v právě, druhdy v účinku,
k jichžto správě a řiezení raději layk v saud
kterýž, péči světských věcí odloživ, poddán
ujistiti,
zboží
duchovním. Však
má knězi
ale aby je k užitku dětinskému
takového marně
obrátil, nebo na věci k vieře n{\,·'n .. ,cn~D
otázáno jest:
?« Odpovědienojest,
od někoho
má-li poručníkem
člověky, a to sausedé
že muože; však aby byla

S.

Na

Artikul VI.
Poručníci

Artikul IV.

i
mladších s-estr a
neb
koli přítel, neb cizí
dědicuom, když k létuom přijdau, počet činiti z věcí poručených
a z
i z
A což
že by krádežem
neštěstím beze lsti sešlo, ale jich nedbánlivostí, to
neb
statkem zaplatiti a doložiti. Avšak náčinH-li
pro dobré svrchupsaného statku, z téhož zase
statku vezme
S.
bratří

Artikul VII.
skuteční

vedlé krve
mateřini.

7
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xv.

městská.

art. 1.

99

v tolika

o
se.
Artikul!.
některakého

k

Poněvádž

se

Kundrát
takto: »Petr
na
sudu. Kteréhož že jemu
to vzal
škodu na zelí,
se: Nemá-li

při

odpoviedati,
však pří
svého neb
oznámení

101

XV. art. ll-IV.
měst.sk:i.

100

Artikul II.
naučeni

dávní chvíle o mezery mezi
mezeru k domu
kteréž

sestl'ence svého zdělali
budú-li moci osobně

Artikul III.
dědici

neb na

dědice věčně

ale i
chtěl

řeč

svú

má

konečně

dole o stavení a

usúzello

nahoře

O n<'""""",,nh
8,

Artikul IV.

slíbil

,~rl''',",,''''''

*) Brikcí klade:

r e i per'secutilcHlcm

et . . . , hffiredi dabitur, lb

ne za

102
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Kap. XV. art. V-VIII

103

navrátiti.

Artikul VII.
neštěstí těla

se.
Artikul VHl.

formanuov

často

neb forman
l1eb
tekl

vozem
a vozu

Práva

104

městská.

vuoz k které vodě,
nezkusí-li forman
do

toho zbožie
kteráž
tehda
toho zboží má z toho

Artikul IX.

sedlák tří dcer
panen, z nichžto každé
dičného po něm pozuostaiého,
smrti

a dvú

tak

pannám na
tázaly jsú se:
tak

nPoněvádž

vdova

čas neslušně

mieře řečená

tak
nedostatek toliko vdově na

Artikul X.

Artikul

106

že tak. Pro tož vedlé
se zachovati

Práva

městská.

XVI. art. III-VIII.

107

a
v
na

němž

a
má dosti mletI.

Artikul

se
obža·
sám ti'etí

že ua

nětco

vzal od dlužníka
dlužník řekl

má

Věř'ellO

dlužníku

Práva
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městská.

XVI. art, IX-XIV,

času
méně

sečtauce

na
každému věřiteli
zavázán vedlé

Artikul IX.

Phhodilo se,
nich žádat

sobě

A což po
nedostane se,

učinění

takové
tom dlužník

S.

úsudku; j)Jest-li že
on skrze
než-li dluhové
Artikul XU.

dluhuov
takové svědectvie
dlužníka ?« Odsúzeno
svědectvie dlužníka

1

věř'itel

k

zřiediti

škodě

Protož
k své

co

straně

Artikul XIII.

Jest-li že
Artikul

věř'itel

z

dluhu ov
nenmož vedlé

Artikul XIV.

kteříž

*) Brikcí klade:
čte:

"circa

í starostí

času,"

Text
prmtendun t

lozuňk

neb zbírku městu
od dlužníka

Práva

městska.

XVI. art. XV-XIX.

111

avšak k doani
Práva

z
Městská

něho má
od starodávna.

saudu
zašlí mohau

Artikul XV.

Artikul XVII.

obecní
všem dluhuom

Artikul XVIII.

Jest-li že

slíbené věno: tehda
k duovodu svého
skrze vlastní

často

Artikul XIX.

Artikul

chovati a

vězitL

112

Práva

městská.

XVI. art. XX-XXI.

brzy vyrobotuje, chce
ač
má žalobníku
saudem dostatečné

Artikul

Artikul XX.

s.

Bl'ikd:

lllě8t~ká.

art. I-II.

Ten siove

schovavač

věci

.Artikul

skládá;

z
neb
*)

in
casns fortuitns 110n imputatnr
in commodato, nisi pactnm

flAílo"j'blTlO

Slcnt nec

15
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Kap. XVII. art. III -IV.

městská.

a

kterúž též SVll vlastní
chovav
desíti kop }'ečených
a pi'ísežných. KteÍ'Ížto všedše
žádného jsú
po Jmutích
žádné. všal{ penieze
saudem
na :Mikuláše
chtěje odse svrchu zavierá. Ale
k jeho straIlě saudem
vyneseno: »Poněvadž
zlopověstnú nezmazal jest,
nemuož-li on,
zbožÍ, těla i cti své lépe
nežli od Pavla pi'emožen
1)1'oto, že Pavel
od
i od
své sám osobně měl jest, rukau svau
A.rl',~nIT~
aneb ženě jeho na znamenie
jest chovati?« Na to usúzeno
najviec proto,
proti odporu
Pavel samotně i truhlu i
moci a Y zavl'ení měl a držal

nejde
Artikul III.

117

nemá platitI. Avšak jest-li že
ztracená věc zase k němu
vrátila se,
povinen bude z složené věci. A
: Ten
u koho
věci složené, má se varovati za to slibovati; nebo
kdo zisku . nemá z složené
také obtíženie a
nemá. (O témž v kapitole XII. artikuli

se,

věcí

Artikul IV,

Jest-li že pytlík neb střiebro zapečetěné složil bych, a
složeno bylo, proti mé vuoli s tiem obieral
se
a
a ztratil
žaloba z krádeže a s složení
mi
na ně!lO, Item. Kdyby penieze neb která
okterúž mezi
stranami jest saucl~ II smlúvce těch stran
vuoli jest, na tom-li či na onom miestě vydati ji má?
vuoli. Pakli nebyla zmienka o miestě, tehda
a
pi'ísežnýmÍ. Item. Kteréž věci
věcem
složeným, nejsauť složené; jako, byl-li
člověk s rauchem obleraucho nenie f:iložené; ani
složen, nebo sám kuoň složen
Ale
se die: »Skládám kuoň s ohlavÍ.« Jest-li
II něhož

zclno
dobré vieře i
mravóm
sledován. Ale jest-li že raucho, lazebníku
žádné
od chování raucha
z složenie; neb lest muož učiniti, jest-li že uvázal se v scho
vání; pakli jest vzal mzdu, tehdy
z- nájmu. Ale
že by v jistbě, kelež se myjí,
ztraceny; neb tu nenul lazebník
raucha ostř'iehati.
Praze svěř'enau věc složil, a u Vídni
cení; to se má tak
ale
ta má vníc8na
II kohož složená
kdež koli věc
složená
žádného v tom rozdielu nenie.
o všech saudech
m

*) Originál latinský klade: "in omnibus bomB fidei
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Pníva

Kap. XIII. art. I-V.

městská.

se

ktož skládá
se

lUl"-!U........ ....

Artikul

kterauž posvému za věno
moc dt:ívá:

nI.

Artikul

semene
Ačkoli

muž
líbí:

Artikul

v.

119

120

Práva

městská.

X VIII. art. VI-XII.

jakožto ki'ehčejšiemn osudL má
dobývánie statku jest snadnější
dUOl1l od domu
nežli muži.-

ženě; a nad
neb žehrati ženě

uručen

Artikul VI.
Poněvadž

Artikul X.

K otázce

některakých

obojieho

i

HHtUL,IJ.l'''',

lnuož
tělesné

Artikul Vll.

"A"~,r. ,y""

artikuli
utrátce:
k žádosti
slušie neužitečué věci
trhnauti a muže toho
S. 193.)

jest usúzeno: Že když bude
pi'átelé nemohú muže nutiti právelll~
umenšováno a utraceno; nebo muž
mocen jsa toho pl'Ovedlé štěstí sobě i ženě
líbí.
tom v
XVI.
statku a bezpotí'ebný
pÍ'ÍsežnÍ,
nedostatek
slušné zdálo.-

čÍlu Dléně

Al'tikul

VeZill('.

Artikul Xl.
10

20
slib

tím.

Věnu

se nedostává něco vedlé
dá věna muži po
slíbeného vezme vedlé

méně

dielu

HU1Hu.uUl

strttek lnuož
Artikul XII.

Hern. Známo nui
zaslíbení

své zbožie
žel1-

z
komu druhému
choval do dne a do

obvěně
děclictvie

122

Práva

XVIII. art. XIII - XVI.

městská.

Artikul XIII

že muž

ženě

vlastní

dědinu
věna

dal

Pl'otož
saudem
nebude
těmito
sHbi1: »Po mé
toliko neb toliko budeš
a živnosti
velmi ohavné
dluhuov mělo

123

věi'iteluov

vuobec

ženě

věi'itel

na miesto

a statek na
Artikul XV,

ze třie žen děti
každému vedlé své možnosti
i zženH'
čtvrtú
děvečku za ženu, kteréžto
věno. Kterúžto
bez
náhle
zbožie zuostalé po
",o".,'un: »To zbožie bratřím-li vlastním té ženy

Artikul XIV.

dne
ženě

tím odevzdáním
věř-iteluov

Artikul XVI.

synu

Práva

XVIII, art XVII -XIX.

městská.

že

s synem,
otci svému svobodně
nař'kli ti'ie vnukové

'?«

toho

na

věnu

zaslaužené,
na nez
skrze
k obránění. - (L. S.

Artikul XVII,

l\luž

zbožie a

vdovu dětí
šacovav slíbil jie jménem

věna.·

ti'etinu zbožÍe
otec

že

Artikul XIX.

í'eč

slíbeném, které
K druhému

než
Artikul XVIII.

JUUŽ

Věno

Prá va
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Kap. XVIII. art. XX-XXVI,

mě stská,

domu

na nás

vzhlédla

Artikul
věna

A

Artikul XXII.

Artikul XX,
Artikul XXIII.

Zaslíbenie

Artikul XXIV.
"--'UC~Hjt'0.u<Có.l:

Jest-li

má toliko žené
s1ihu

činěno
SYo~-

XIX. art. I -III.
kteříž při

v

komíně

129

svých dílech
neb v stavení,

ohně

znovu

vsi nemohau

o
Artikul lL
ArtikulL

ni."" 1:\""" { Z

duom
téhož

vsí znovu a
věcech:

znamenajíce
zakládal v
sauseda svého,
s vědomiem sauseda svého.
Pán ohraď dvuor a pokteráž z takového nedbání skrze
zelí a k tomu
věcech stala
se, on
která,ž se od cizieho
v
kteréhož
plotem
koncoví neb
sauseduov. Item. Kamna a
a marštale neb krmníci na
stavÍnÍ. Item. Vohniště tal{

odpuštěním neslušie žádnému
k stavení má
ale také i
má na

zbořiti.

bráněno

stavení nedělal: a však řiedké jest, aby jemu
nevzdělával starého. Item.
se kto stavěl na

UH'vC, ","",

Artikul III.
měštěnín,

stavěti sráče

vzdálí na
saudu takto: Jest-li
věnné
sráč na

svému
ortelováno
neb di'eavšak od

Práva
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s obau stranau mazaného, muož býti dopuštěno, kdež jsau
aby sráč na U'i nohy kopán byl; ale od zdi na ti'i
že
zdí se ztlauští na puol druhé
CL. S. 210.)
toho nemá v auzkých
zhajováno

Co

sauseťl

k
Artikul IV.
AčkoU člověk

na svém
sráč mohl
kdež
Nebo sausedé
se, a
pro sebe
stěně sauseda
měl

měštišti

131

Kap. XIX. art. IV-VIII.

městská.

od mezí sauseda vzdálí na
: avšak má-li dvuor
phhodný

studnici, prevét, i jiné věci k svému použitku potřebné.
kteráž jsú k jistým užitkuom
trhu nebo jinde na obecním
'-''-U.~~ A~ krámové,
a jiná stavenie k těm
ta hlubokost a vysokost zachována býti, jaká jest
Stěnu také mezi stavením nebo
obadva sausedé
Pakli
a
by odepřel
kdož stěnu opraví, sám
bude užievati, a
Hovau stěnu postaví k svému užitku, nemá práva užievati
leč s jeho odpuštěním. Protož, ačkoli prvé stěna
obecní oběma sausedoma, avšak poněvádž
jie opraviti časně, když
že zanedbal
kteréž
••

sráč chtěl

měl

od toho zbráněn
které dobře mieti

lnuože.

:na
Artikul V.

jeden z své pivnice
cestau ulice
kamenem
letnieho času
chtěl, o
i'ečené pivnice komňatu cihelnú
nutau v hlubokosti znamenité k uvarování nebezpečenstvie ohňuov
stavěti. To saused
obeslal

s
stěnu obecní dělal
užitku s sausedem, le~
kte:H sausedé chtěli dvě
mezi sebau dělati. - CL. S. 212.)

Artikul VI.

se
dostane se
rláno než druhému v
obecní

neb mezí:
kraje, větší miesto
neb takoví na

prostřed
činiti

na své

IJvjHvi~v

Artikul VII.

se bořiti
státi o budúcí
zhťlru

na

do

země

že člověk na svém
má svobodu

škodě.

že se odtud
Protož z navrácení
nebude vinen té za-

také

9*
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na

býti.
Artikul VIII.

na dvuor druhého sauseda okna nemají
mohau od sauseda býti zahražená, na
vyv dole O

číž

133

XX. art. I-VI.

městská.

slušně buď

Usúzeno jest .1.l.. U,lJll~~H~n 1
sedm b:Hven, z nichžto
se dostanau dvě, Item. Pro ránu v bitvě tN
a
S.

léta

Artikul IV.
""""Anl",,{7

slovau

městského,

f.

»Q'~R1'nacrlT,

nCHH.LG.l.

a

přestúpení, a
saudné, totiž ran a
rozličné. Pro
: rychtáři dostane se třetie
; pro
rychtář vezme toliko což naň příslušie taymž právem.
šedesáti funtuov toliko
vzldádána pro
jako kdyby kdo druhého kacieřem, laupežníkem,
neb
slovem
a snad proto
jest a

HU.'VOA.'Ul.'UJ.H

Artikul 1.

rychtáí' hnecl po dokonání
má
prodlení dáno
má takového
čas přijde, purgmistru má

a

předepsanú.

A

roste i umenšuje se; nebo
menS1
nežli
leč
A rychtái' ti'etí diel má od nie vzíti. - (L. S.

z

lná se

Artikul V.
Artikul II.
Ačkoli

funtuov šacují se za
funt má za 20 grošuo počten
které
funtuov
že v
starosti a mladosti neb
2.19.)

''''''''',,1.0,''

Item znamenaj,
ane z
nebo
statek má býti

mají
znovu

S. 223.)

Artikul VI.

ne hned dostane se
takové neslušnosti

Artikul III.

třidceti

neb hi'iveu;
pro Uetie diel těla deset

pro ukrocení

merito est pal'cendum." iText brněnsk)!: "in
pnesentia juratorum, quibus útique
quam cmteris hominibus est
parcendum. "

*) Text

Práva
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Pokuta

že

na

Jl.IlV,,:Ji.'Lll15.1..

Svědkové

k ní

se
od
tázáni, seznávají,
která strana
na jich
kdož
10zavázán k
zavázaná. Item.
nebo takové zmeškánie úředneb zbierky zmeškat
S.
má

Artikul VIII.

Item. Stova z kunštu [1. j.
mieti; nebo za kunšt

Item. Přísežní nejsú
se. Item. Pokuty Jme
vyvržen
Ale jiné bylo
saudem neb v množství lidu
k
jiných IJ-'V radě svan se; ale bylo
jiné, jest-li že
saudem neb v pNtonmosti množstvie, slova byla l1epočestná.
Item. Bez pokuty přísežní někdy tepau lehké lidi. - (L. S. 234,
236.)
.i.'uv.uu.:

slušně

Artikul XII.

Z "'"V ..... IM'"

se jest, že

Artikul IX.

Item. Bez
z sucha ztepe. Nemá
saudná moc

kdo

se

Artikul XI.

Artikul VII.

zuňku

135

Kap. XX. art, VII-XIV.

městská.

m.ěšcuov řezače

neb

L<J.'U·'H"nJ

leč

by nad
liber ha-

Bez pokuty peněžité
s ženau svobodnau; ale
nebo tehdá k ža-

Artikul XIII.

a
dosti učiní na
nebo nic viece nemá dáti učedlníku než dvanácte ran
metelních. S. 238.)

se
Artikul X.

,

*) !{ozumé'

svědomím

se

nebo

Artikul XI V.
Kdož
neb
sám skrze se,
nebo skrze řečníka
a k tomu
pokutu 70 haléřuov toliko zaplatí; protož někdo tíže zaviní sám mluvě,

136
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městská.

XX. art XV-XX.

137

.Artikul X VHL

Artikul XV.

Artikul XIX.
něho

uí'ad
neb

Artikul XVI.
Artikul XX.
táře.

činí tři

zrušÍ-li
Item. Má-li kdo
toliko za ,"'rlnn,hA
Item. Řečník, ani

se
Artikul XVII.

Jest-li že
a

n.y.';onr7n{

mlčeti

Kdož
a dosti
a on
že
neuctil
a dvě městu zpraveny

zaplatí
skrze smlúvu
dosáhne. Item,
má
*) Latině: "ubi

emendatur eum 60
Srov. art XVIII. Jako tam výraz
l)elľentpt()rhlm"
l
tak i zde:

138
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XX. art. XXI-XXVI.

z
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kdo

svém poli, s každé nohy jeden peníz vezme za
kdo s trávau lapen na
do roka nemaje se vrátiti. Pak-li
věrduňku a
lot dá za
že kdo snopy neb osení jakéhož koU zrna s cizího pole
byl by
pánu
z věrduňlm
mocí neb kradmo vzal
z
věrduiíku
buď. Pak -li
noční čas v taskutku lapen
za zloděje odsúzen buď. Kdo
z lesa
kolé a prútí na svém voze
lesa
věrduiíku; pakli by dřieví větší nežli prútí neb kolé vyvezl, u každého pařezu 72 malých pánu lesa zaplatí, a rychtáři ač to
A jest-li
dosti učiní
kdo mocí ve dne na poli vzal komu dva mandely žita:
však
za 72
mocí neb kradmo drva sekal:
na
dheví velikého
bude. Pakli
šedesáti haléHch
odvezU, lapený, vzaté koně
aneb
od
- CL. S. 260.)

Artikul XXI.

Artikul XXII.

se
Atikul XXV.

vedlé změnění samlcí, nébrž,
usazen, táž vina túž
saudcích rozuměj. - CL. S. 26'1.)

Artikul XXIII.
a

se
kamení není
(jako se nahoře
S. 259.)

věrduňku;

"'VIJUlJ'-JLL

lrdo na
Artikul XXVI.

Item. Po
V ' ...·,ŤAYnnf'cŤl
konšela jednoho, nepi'ijde-li k žalobníkově prožalování, dá jeden
72
dva
; po třetie tři
to
Item. Nechce-li po

Artikul

Kdo osení
toho
činí-li to v

buď

ale
a odsúzen. Item. Polapí-li

Práva
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XX. art. XXVII--XXXII.

městská.

phjetí rukojmi V kládě přes
žalobu žalobníka. A kdož
a potom jiný čas k prvniemu
neb
dá pokuty 72
svrchu
Item.
lehkosti
bud veden jakožto

vězel'í.

v
-

neb

udehÍ vo zemi, neb nohami ztlačil: přemožen jsa dvěma
ruky zbaven bude, aneb ji vyplatí desíti hřivnami. Item. Udeří-li
jeden druhého v líce z hněvu nebo v zuby, dá žalobníku
",Tí'ht6i'1 a
Item. Kdo
meč obnažil na někoho, a jsa přemožen: dá žalobníku
a pakli
ranil a jemu nemohl za to dosti
bud
ruka uťata. Item. Kdož by pokoj od rychtáí'e sobě zapozrušil !'ečí žalobníku v šedesáti šilincích bude
S. 265, 266, 267.)

onILllU.'lJ.l.

a

Artikul XXVII.

uloženú
Pakli
se pokuta 72

s.
na duom.
Artikul XXVIII.

dokázati nemohl,
dva funty,
městská práva ukazují. Item. Útok
toliko
nehaléřuov. Pro větší
rány, duovod však nemuož-li
o','n.é<l1{'U a město dvadceti mieti bude.

141

Artikul XXX.

Kdož by komu
aud
l1eb
aneb
jakožto voko, nos, jazyk, ruku, nohu, aneb některý tajný
: sám čtvrt se očistí na kříži. Pakli
a obviněn
pokutu čtrnácti hřiven
z nichžto deset uraženému, rychtáři tři dány býti mají, pi'ísežným jedna. A ochromí-li
nožem, neb
kdo aud který druhému, neb ohyzdu učiní
dřevem, neb kamenem, neb kterú jinú
a bude se chtieti
očistiti: sám tl'etí na kříži přisáhne. Pokuta za ušlechtilý aud
jest pět funtuov, a smlúva škody od starodávna má šacována
k desíti
z nichž sedm
a
městu
má se dostati.
S. 268,

za

30

Artikul XXXI.

Pokuta pro vraždu, jakož se na mnohých městech zachojest 30 hhven. A protož za ušlechtilý aud se pokuta klade
za U'etí stranu
částku] *)
. všeho deset hřiven má se
dáti. S. 269, b.)

Polnlta
Artikul XXIX,

dá
má
a tak
se
a bitému
tolikrát se táž pokuta
Dále pokuta
nahoře, a též obnažení meče.
neb dřevem zbil, anebo
za vrch

se
Artikul

Kdo se samého
cením
a tak

"nnhh'".,

*) Latině: "pro tel'tia. parte

xxxn.

má od města hnán
dosti učiněno.

ztra-

Práva
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městská.

Kap. XX. art. XXXIII-XL.

143

s

k

běžal.

Artikul XXXVII.

Artikul XXXIII.

Žena nemuož muži svému saudem ztratiti než H'i hal éí'e
a chce-li
to muož od nie vzíti. S.

Kdož
k bitvě
městu puol tí'etieho

60

kuší
-

věrduňku.

Artihul XXXVIII.

Kdož

nález od

Artikul XXXIV.

a dva
konšeluom města.
od nesprasnad bez

Kdož
městu nedá.
žalobníci ti'etí diel
Uetí diel od
města
a cest opravy má obrácen

nikoli

v lněstě

·A.., ..... J

.." , " - " . . .

u

Artikul XXXV .
•_n"F~""U,

pro

pro

sto

a pro vjití z domu deset funtuov dá
z nichž žalobník třetí
a město třetí diel míti bude. -S. 272,
U'etího

Artikul XXXIX.

Pokuta za falešné

svědectvie
třetí

ueb rauhání
stranu

Artikul XXXVI.

Kdož
věrduňku
UiIJ0l.,c!U.a.

*)

a

Artikul XL.

*)

Latině:

hoc exces sn

est verecundia civitatis."

Host nebo
den
rok

věci
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městská.

tI-eHe

z
táí-i

a
městě

neb za

městem

a
Artikul XLII.
věci

na ta už váhu
ale ne na váhu

třetí

diet Item.

na
Artikul
Ačkoli cechmistři

Artikul XLIII.

Pro úklad z
níku dáno

buď

60

žaloba

za

městu věrdunk

avšak ten

emenda l'eeqnemdJ1S

10

Pnlva

městská.

od starodávna

Artikul 1.

zlého zastavenÍ.

s.

Artikul II.

Item. Kto
neb

nemnož žalovati.

148
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městská.

XXI.

IV-X,

neb

149
"

..... \1,..",';,

zVľ-

Artikul IV

Artikul VIlI.

Artikul

Artikul VL
leč

učiněna

zmienka
ji nasít Ale

. nebo

Artikul VII.

Artikul IX.

Pni va
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městská,

se dokonati té

které

Artikul XI.

od

věřiteluov

k

purkrechtiech a

on

Artikul I.

od

Artikul II.

grunt, nikoli zboží

Slovem
čili

slova,
*) Brikcí klade:

zní: "naturam Brikcí

což
text
suis pactionibus fulciendam."
dá;vá se
moc k pol'ei venditre utms actio síbi datur."

Práva

městská.

o
v
ArtHml 1.

avšak

))110n

SalVlll1tur."

Práva

Kap. XXIII. art.

městská,

pro vraždu není na

155

III.~XI.

než

Artikul III,

pro vraždu nemrt žalobník

na tom
Artikul VIII.
rukojmě postaveni prvnější skrze druhé
tak, druhé uručenÍ bude-li
nežli

pak

Artikul IV.

na
a
Artikul IX.

Item, Bude-li
S.

hudau

pl'O~

vazbě

Artikul VI.
nemel,

Artikul X.

na tom

živého neb
o smrti

rozuměti

Artikul XI.

tak že
kráte

tu dva-

neosvědčili

se

156

mě8t8k~L

XXIII. art.

a
skrze konšela
od téhož. A to

Artikul XY
Artikul XIII.

o

Artikul I.

XXV. art. I-Y

o

Artikul IV.
ArtikulL
Věci

krádežem neh

hned na

ta

věc

tak ztracená
v niežto ta věc neb

S.
Artikul

Artikul V.

lněstská.

8rt, VI-Xl.

Artikul

kdo krádeže kUI'at anebo kačat nebo
domu hledal, a od hospodái'e domu pi'ed
toho
nepro takové vjití neslušně učiněné:
otázka jest »ta slova nepoctivá měla-li by opravena býti?« A jest
. )/Poněvádž pi'ed purgmistrem, který ten čas vedlé úřadu
purgmistrského moc a místo dvú pi'ísežných
slova neslušná
propovědína, ten, kdo je prořekl, zaplatí pokuty deset funtuo,
nichž
dostane se dva díly a třetí městu. Ale obeslanému neh naľčenému nebuď placeno penězi, než toliko skrze
nr"~T"HT" 111uže
buď
totižto
Zna=
že pro ztracenie hovad a jiných létavých věcí, která, neľO.7:umU 1 když
běží s miesta na miesto
sluší člověku do domu sauseda svého vjíti k hledání, hez
(~lověk toho
ale pro
ztracené
učiniti nmná. (L, S. 308.)
.Jest-li že

a
Artikul

san
Artikul X.

Kradené věci a
ale mají
jich vlastním pánuom
chtái'e sluší nad zločineem ,~",,,,'nnih
jich statek vrátiti.
"''''J'VLH,L'-

neslušie na
Nebo jako na ryjest, sp1'a-

cti
Artikul XI.

*) V orig.
: Práva městská.

tractans."
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Kap, XXV. art. XII-XVII.

městská,

s

Skrádežem

lapen, s tím k saudu
Artikul XV.

Artikul XII,
v,
J:st-li že by, pán na služebníka, dávno od
služby ode81eho, zaloval z kradeže dnes v domu jeho učiněného: samau
Rahau můž se očistiti, toliko
osvědčení z krádeže cllrl""''''''''
časem nebylo l)i'edloženo, anebo byl-li
v témž
pán, a nedaleko odšel. A má dobi'e pi'emyšleno býti: takový. který
se po roce z krádeže má očistiti, muož-li mieti v pi'ísaze prótah.

V skutku neb
jsa lapen, jakž jest lapen,
tak má pí'ed saud veden býti. A ačkoli rychtáři polapený byl by
neb vsazen bez krádeže, však to neškoď. Bude-li lapen
skrádežem,
i s tím krádežem naň zavázaným před sa~d
veden bude. - (L. S. 312, c.)

obžalovaný, a malá krádež bude-li, má
pardus mieti.

S.

Artikul XVI.

Artikul XIII.

Jest-li že
obžalovaný z krádeže ani při skutku krádeže,
;tapen, uší nemaje, neb cajani s kradenú věcí, ani utiekaje,
chován
aneb
nalezen: tehda
má tázán býti,
se jemu to stalo? A dokáže-li, že by skrze
ukúšenÍ koně,
v boji, neb v jiné počestné příhodě že uši
aneb
dvěma
se očisti.
úduov zbaven
.r".~nXr.TTC'~'" takového duovodu neučinil: tehda to znamení ukazuje, že jest
l)řed tím krádež
a tebda Umí
svědky od žalobce množ pi'émožen býti. Pakli toho žalobce netehda
samú rnkú se očistí. S,

Jest-li že
obžalovaný z krádeže, a nejsa lapen
a
ani naznamenán, maje se přísahú očistiti, pochybil
krádež
tak
hoden
U"'''''->'LL'V~: tehda
za
rychtářovu a za
proviněnie k slúpu pi'ivázán jsa, metlami skrovně mrskán buď.
Nebo viece
předřečený milosti hoden, když
v pÍ'Ísaze padne, nežli krádež, jakž koli malý, byl
II něho
nalezen. Když se obecně mezi lidmi die, že :»zloděj nebo jiný
zločinec zbaven jest
svého«: to nemá rozumíno býti tak 1
jemu nikdy
dopuštěno
nebo toliko tak jest
zbaven
že svědectvie k právu jinému,
zlopověstný,
nemuože. - (L. S. 312, d.)

a on s tím
Artikul XVII.

že

Artikul XIV,

komu s cizími
o tom mlcal, a ani před sausedy, ani před
v cas
by krádeže toho: ten
Item. Pozdní oznámení, které potom někdo
nenie
že
pro osvědčenie
a ne z vě
k tomu hnut jest. Avšak prospěšné jest prodlené
sobě
prodlenie
až
své vlastní věci, ztratil-li. jest z nich které. 11*
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XXV. art. XVIII-XXI. -

XXVI. art I-U.

dostatečně

rozeznati, tehda metlau kázně od rodičuov
má. trestán
A tak i žalobníku i ryučinil. Pakli zloděj sahá
v nemz
seznal
se krádež učiniti: pro
na smrt. Item. Potřebné jest,

poručníkuov

Artiku1 XVIII.

léta rozumná
nemá
M~ pfud
~k
v saudu mohl státi; nebo
vyznáních v věku nedospělém pozaplatí-Cli] škodu, jest jemu spomOCllO; nebo jich věk nerozumie, co činie v takové věci. A jest vědomé, že při krádežích
a
jiných prohřiešeních člověk někdy bývá sauzen vedlé zlého
domněnie; neb o všetečnostech doleji
a o ranách. *) -

Ztratí-li kdo kola

S.
Artikul XIX.
dědice

A

Item.
a

té

množ toho raneha

o

mečuov

a mi

nemuož lnu
Artikul L

Artikul. XX.

věrduňkem.

jich viece obžalováno z
že
tom krádeži
tomen pro bránění lúpeže neb
taková slova dostatečná k
takové

A
má
druhého

řekl

neb
Artikul II.
Poněvádž

v Práviech
že
takového očištění
anebo vedlé milosti ,'ur,ht''''''r;
toto muož vzato

Artillul XXI

Jest-li že
člověk v

tom věku

mladší
ani mezi "" .• pnn.

*)

V

se takto o milostech
H'V.lHVJ.""

atd.

činěnie:
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kopám, tak aby na těch milost stala se vražedlníku~ nébrž viece
než ti'idceti kop, jediné má-li záplatu. Avšak ještě milosti duojde,
vražecUník zastavil
nebo hlavy a života zdraví zachová. Pakli
a boje se, že
nemohl se
i utekl
. ten l'Ukojmě ani hlava u trestán bude, ani vedlé mifosti hlavu vykaupí,
ale 30 kopami neb vayše smlauvu vezme. Item. Pokuta hlavy a
její vyplacenie má toliko zřenie k obžalovanému vražedlníku;
nebo tak Práva !)ravÍ, že »pokuta muky k těm toliko zl'enÍ má
kdož zlé skutky činí.« Ve všech také přech pÍ'Ísežní mají vždycky
hotovější býti k zachování zdraví, nežli k odsauzení na smrt.
Také kdež se píše v Právích o vražedlníku neb o autočníku
//jest-li že
očistěnie mieti nemohl, hlavau bucr trestán,
anebo vedlé milosti rychtáře a přísežných daj pokutu«: mnohem
který k očištění ueb k okázaní neviny zavázal se,
nemá býti milost odepÍ'Ína. Avšak žalobce: nechce-li
přijíti, muož žádati, aby se očistil, neb jiným obyčejem,
za
čista se
a té prosby rychtář'
má dopustiti. Pakli to zamlče, přijal
na milost: má býti
učinil

KAPITOLA

o

dědictví

a jeho postupování

kdo rok a

nápadech.

bez

ten

drž.

S.

Artikul 1.
'71,' de-li kdo dědictvím rok a den, a svobodně bez narčeni~
'1a by:
11
b d
daremm
vládl
llarčenie, od kohož kolí potom u e ucmelle~
.,
v sobe zaVlera
(} marue., Ale v svrchu
ť-~
,,. .
rocm,
bez nároku
Jenz v mest sk'e pn
:6i.tl-ma,JlJ.1
povinen jest prodavač; kupujícímu dědictvIe o~evz~al:e
a
v'ně'_Jestv:II "ze
od všelikých nárokuov vypraviti. Item. Narcen~ v~l.
JO zpravě učiněné rok a den~ustavičně mlčal, amz.i!Jest;-l1arcemm
vedl pro
hude zhaven
Item.
•
v
Al Vb v t
řečené
duom a t:lladovnu,
Jest-ll ze
. z ea
.
ud' d de
sobě před rychtáí'em a před konšely, Jakoz pravo :a a,
ove
,
d
d"
ze
to
cle-v
odevzdaný, a po takovem o evz am
v , .
.
.
k
čas
bez
narcem
pokoJne
dlCtVlC 1'0 a
hd
~"nTH'l""': tohoť má užiti. Pakli toho duovodu nemela
te ~
... toho domu i
díl
vezme, pokudz
sest ra JeJle,
na ni
toho bližší.
v

V'

,

y

•

v

,

v

v

,

oL

~aud

učiuěné:

sve~o.

v

,

v

Y

rozuměna buď

vart. I-V. "prooscriptio."
což Brikcí
"v městské

místo
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městskú.

a znaulenie
Artikul II.

Odevzdání slove od skutku rychtář'ova; protož na svědectvie
odevzdánie, vedlé obyčeje saudu, právo jeho má b),ti zaplaceno.
Item. Dědictvie od prodavače v ruku rychtář'ovu najprv má dáno
a on je potom kupujícímu odevzdaj. Item. Kdož dědictvie.
a zvláště za městskau zdí ležící [ho]
saudem odevzdává s~
druhému: žádá-li, má jemu uručiti a ujistiti, aby dokudž místně
a dědičně
nebude, od nárokuov
jemu je zpravil.
Ale nenie slušné, aby od mocné
neb od násilé toho jemu
a
- (L. S. 322.)
večer

trh
Artikul III.

jest-li že
v noční čas před
pi'ísežnými
své druhému odevzdal takové odevzdánie
také, že skutkové
saudní a
v
pi'ech, *) totiž v úmluvách, v prove dne mají jmíni
dajích, v kupovánie a nápodobných
kteí'í rozumu
A což se v nich
za pevné a stálé
zachováno. Nebo obecní i'ehola
nenie
leč bude stálost ukázána
»Cožkoli v hněvu
i'ehola die:
saudem mysli.« A
HeJná se konati, leč co se s
**) které pro zlé
vraždu neb krádež
dědictvie

jsau před ceclnnistry pekaí'skými neb
se v svých ceších scházejí, a protož to žádné stálosti
Také nebývá moc stálá mezi úročníky
městkdo
své
a
pány, jimž úročí, neodevzdávají; nebo
jest, aby před pánem toho úroka bylo oznámení
jenž slove »vědomÍ.« Ale odevzd~ní: po kterém~. ,
zapsání, toliko má býti před saudem skutecnym neb zahaJenym
učiněno. -

Ártikul V.

i pl:odávám duom svuoj Mikulášovi, aby
; odjedu-li
nechceš na tom dosti
v té
a
tayž duom jinému, v nemz
dvě
bydlel, před zahájen)rm saudem odevzdal, a když se to stalo,
již den a rok v domu
, ale
bez všelikého nároku,
jsem já [a] třetieho poh~lal k, ~audu:
peněz, za něž byl ode 111ne kaupIl, a Ja tobe
a on nedal, a pl'es rok jej
a
se; a že tak pročas

domu bez
prvního clědice: nemá-li šacuňk dl'ieve i'ečeného domu pl'edkem
Ale ti'etie
a zápis odporně
V tom jest usúzeno, že třetí ne
jako nájemník duom, kterýž
j.ULL>."'A.""'--',

Artikul IV.

Item. Odevzdání

dědictví

má
stolův

že
*) V orig.: "in causis cÍvilibus."
V
: "ln
; tak namnoze i

V

a krámuov

lH.""lQUU!U,U;U

artikulích.

(L. S. 325.)

Na

dumu
než

a
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z

zamlčav pravdu proti spravedlnosti, proto že peněz, za

aniž jemu od
odevzdán
onomu třetímu [jeho] odevzdal se jest, i bydlel jest v něm
ani zápisu toho času pravého nemaje, jím jest vládl.
i'ečeného
z nařiekání
,~~,nn'''~ jest skutečně
A toho
upevněno prodlení[m]
S.
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Kap. XXVII. art.

městská.

a ne

neumož dosti učiněno
pro některú
Kdež se předpisuje vedlé práva, což jest rok a den, má
má cíl k zdědění dědictví tři léta a
že Právo
i vezmauce toho
učiní den a rok
v Městském Právě.) Item. Bývá skrze placení jisté summy, jako
kdo plat určený z domu najatého platil mnoho let, nenmož
toho dokázati tiem, aby pro takové placení duOlu jeho byl, a tak
pi'ekážku vládnutí má. Item. Vládai' násilný, ačkoli držel by zboží
let mnoho dědičně, však že násilé protiví se právuom: když se
skoná násilé, skrze pravého dědice odehnán bývá, aniž se brániti
bude moci vládnutiem, ač by jie chtěl dovoditi, nebo vládai' zlé
času násilného držení
žádný čas nevládne. Také z
dědici dosti učiní týmž právem; má však dědic, dolmdž násHné
bude
rok zjevným
před saudem
oznámiti. S. 327, 328, 329.)
V0J.J,HA"'VVV

Artikul VI.
Vědomé jest, že od toho dne, v
dědictví
saudem odevzdává se, vládnutí má býti počítáno, a ne od toho
dne, v kterýžto v času zalJsánÍ dědictví nebo držitel byl jest
naľčen. Protož bude-li dědictví ode dne odevzdání rok a den
narčenÍ, aneb buďto že
v tom času často bylo
držáno
nai'iekáno: když toliko do plna bylo by zpraveno, každé nařiekánÍ
když se rok a den dokonají ode dne odevzdání, narčení
potom učiněné moci nemá. Znamenáno má
že ten
který se přidává k roku, někteří berau za šest neděl, které činí cH
v
čas někdo třetí pohnán
a
dvakrát. Jíní pak berau ten den za přirozený den k saudu uloroku
pí'íŠtí. Jiní pak berau jej za přirozený
pa(les;ate dvě nedělí za rok obecně
hned nazajtřÍ
den rok doplňuje,
se ukazuje v karok
úuje se
a dvěma nedělem,
den vládařství, který se
kterýž jest počátek druhého roku. Jako v
dědictví odevzdáno
se dostalo v
na den Obřezováni Pána
stM-li
ten
moc. A
ten den také času vládnutí má phdán býti;
nežli ssaužen.
nebo skutek času vládnutí má
Jest-li že
kto proti
že jest
dědictví v času vládnutí pokojně
a den;
vládnutí nebude míti moci. A vládnutí mievá překážku
skrze
dědictví vodami blízkými tak
bylo zvodněno, že by
aniho užievati nemohl.
také skrze ssazení aneb
A
a osvědčenie
vinění z držení
*) Vart. VI-X. výraz

: "tel'mÍnum peremptol'ium."
per violentiam
violentus possessor etc."

značí "pl"res~31'iI)tioneln.

et hoc

v' ••""

...." "

Artikul Vll.

Znamenáno buď, že

má moc dojieti
; a tehdáž odpro příčinu
dání
malé moci
Ale
řečená
moc nenie straně
tehda
k saudu a k srovtoho mocnost bude, učiní o potí'eby, o které se mu
k dojití toho a čas slaužil v saudu. -

Artikul VIII.

Znamenaj, že
»na památku<l neb ~H1a
Jedno slove
má škoditi, a nezdá se, aby
tak že straně
oznámí se skrze rychtáře'
avšak vládnutie neodjiemá,
a
nn"lUU"U
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v

silnic lesních L polních míst, [jest-li že] *)
místa~ co se
p.Í'isluhovati k obci od
obecní a
leč s
kniežete.
sobě nemuož
takové věci zahradH, zmocnil se,
sobě osoboval a ,,,,,,,nic',,noJ
však se tiem

jiná

Artikul IX,

Vládnutí

173

XXVII. art. IX-XII.

dědictví béře

učiněného

o

clěti

dezbožie po jich
uvázav se v zbožie, projest. Tehdy najse po osmi letech
bez kšaftu sešlého
odcož má.
nábratra svého staršieho, odpokromě statku jí s dětmi
s dětmi
vládne. I žádala

bratra s dětmi
takové vládnutí dílu jeho, není-li
neučinilo. S.

koti dávním brániti. Znamenaj
vládnutí má

se,
Artikul XI.

i

v
k držení do jistého počtu let, a když ta léta minau,
pak
dada, žádám aby mi dědinu navrátil zastavenú. Á
summu žádáš ode mne
proto žes
zvoral a k užitku
žeR
zaslúžil, a tak dále.« Odpověd:
bez odporu duovodu tvého
puojčené máš ode mne vzíti a dědiny mně svobodně odnebo za práci a za náklady, které a jaké na orání dědin
zdělav
orné,
žes náklad učinil, také
v letech
bral
zdá se
žes sobě za to dosti uČÍnH.« C>0t-",,,,,,n tobě

v ten
Artikul
Artikul XII.

od stal'odávna
i všecka

nichž
*) V

*) V

I:leniorem . . . . intestatum decessisse invenit."

sunt etc,"

.. autanť:nm ad villana, callape:stria et sHvana si universitatis
j
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Kap. XXVII. art. XIII-XV.

chtěl-li
kupujícího zažena, V též ceně, zač jest prodáno bylo,
muož se uvázati týmž právem, - Jest-li že dědictví zastavené vě
řiteli od dlužníka
než čas
prodáno
za hotové peníze: věl'itel hned muož zavolati na dlužníka, aby
jemu
rukojměmi
aneb základ dluhu
loži1, aby až do času přišlého shověl, že
dluh bude -za- Všeliká dědictví zastavená a zapsaná mají
v městské
; budú-li
ten kdož
kaupí,
bude dotud
platiti věřitelóm, dokud on neb věřitel trhu, zač řečená dědictví
držeti neodepi'e. A
koli z nich držeti bude,
otázku
na tohoto spadnau. - Jest-li že
kdo, když čas
pi'ijde, rukojmě svého od Žida penězi hotovými vyvaditi nemohl,
ft má-li
to se muož
a za šest neděl
a takové držení pi'ed saudem oznámí; a jest-li že
oznámení
od
hned
dědictvÍ bude moci
a sebe samého z
lichev
vyplatiti. A toi~ llenie k potupě Práva obecného obyčeje,
že ))dědictví zastavené rok a den držáno má
v zástavě;« nebo
to se rozumí,
jest zástava dobrovolná, ale 'ne,
kdo
když dluh,
puzen
spravedlností a i'ádem saudním, a
v němž dědictví zastaveno
židovskú lichvu na sebe béí·e.
Nebo v takové
[tomuJ, kdo
rozmnožení
roce a ve dni větší škodu
zisk chování
jemu. Protož
zástavách nr~"lnr·eC~8mTCll.
obecně má
zachováno: Jest-li že by člověk drusvé dědictví zavázal v
nejsa
takové dědictví do dne a do
po ti'i
ucme
kdo saudem k takovému

dědictví

zasaudem
je za-

než někomu
roka a do
tehda

(10

věNtel

můž

175

najíti. A jest-li že
v tom času to dědictví vyplaceno
od něho, tehda potom můž je on sám prodati komuž kolí.
kterak má činěno býti o dědictví v dluhu zavázaném
nahoře jest povědieno. S. 335, 336,

Ale

Artikul XIII.
DědictvÍ

mnohým

věl'iteluom

odhádané za hi'ebík,

bylo-li by pi'ivlastněné poi'ádně:
slove
první věřitel dal dlužníku prodlení, však druhý neb tl'etí z dědictVÍ jej
muož
prodati . neb
obyčejem Zd)~~m~h1l01.
Z takových však peněz prvnější věi'itel
potomními má za
dluh vzíti. S.

se
Artikul XIV.
Dědictví

neb

dosahuje od pi'edkuov spojeodúmrtí bez kšaftu; ale
C"U'\h"11nun-. dáním.
S.

a
Artikul XV.

vládne dědictvím neb
věcí netoliko skrze
ale také,
kdo jménem jeho vládařem byl té věci,
také ten právu jeho nebyl poddán, jako jest rataj neb podruh.
puojčil, Oll
skrze ně, u nichž jest složil, aneb jimž
zdá se vládnúti samú vuolí a
Také se drŽÍ vládařstvÍ a
moc, ačkoli ani on nenie v vládnutí věcí, ani kto jiný jeho
vládnutí v roce, ale zase
Avšak nespustil-li se
odšedši: ten zdá se vládnútí a držeti
kdož mocí neb
vládnutí dosáhl.
jeho
v vládnutí. A proti takovému
S.
totiž z navrácení vládnutí. -
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po

Kap. XXVII. art. XIII-XXI.

177

a mladšímu sluší díl, který by chtěl, sobě vyvoliti týmž právem'
Item. Jest-li že by pro druhé vdánÍ mátě z statku jim společného chtěla
díl vzíti: ten díl z movitých
má
jí dán býti. Nebo
símě a pamět otcova v dětech zůstává a ne v máteÍ'i: rozumnéť jest, aby zbožie bytedlnější, jako
věci
dědičně dětem byly dány. S.
844.)

i
Artikul XVI.

nápad

všemu po

Artikul XX.

í'ádní nápad mají ke všem věcem po otci zuostaveným vedlé spravedlnosti. Avšak milostivé
a některak
rozum ukazuje,
synové řádní přirozeným milosrdně pomáhali
voděvem a potí'ebami živnosti. Item. :Má-li kdo ženu živú vlastní
a í'ádnú:
by děti z kuběny, ti nejsau í'ádní, aniž s dě
(lici í'ádnými dílu z zboží vezmaU. - (L. S. 345.)

za
Artikul XVII.

Penízi súdnÍ nečiní práva

k obdržení

Artikul XXI.
Artikul XVIII.

že
dědictví
nápadem s jednoho na druhého,
toho, který jest poručil, sstupujících po mužském po~
bylo poručeno, a zemřeli by ti všickni: na
A toho
avšak
uznává se pHležeti.
smrtedlné dále rod nemuož
dědičné téhož kšaftu v slušném
nl"l1iTo·n't

Artikul XIX.

mezi
se

že čtver jest stav synuov. Někteří jsau přirození
kteÍ'Í se rodí z manželstva
vedlé skutku
a duovodu církve. Jiní slovau přirození, ale l1eí'ádní, jako ti, kteří
se rodí z kuběny. Jiní pak slovau toliko řádní, jako ti, kdo jsau
skrze zalíbení (adoptionem), Jiní pak ani slovau přirození
ani í'ádní, jako ti, ktei'í z cizoložstva a z potupného poznání poA mezi těmito prvotně synové první zbožím rodičuov
vládnúti budau. Item, Synové řádní jsau, kteří z í'ádného man:želstva
buď
manželství
neb domnělé, když
zjevně a ohlášně v manželství vstaupi1i by a přetoliko
neměli. Protož k duovodu řádného synovstva
; pakli jich nenie, tehdy k duosauseduov a star)'ch kterýchž koli
vodu dostatečné
kteréhož· koli pohlaví, kteříž by
i dože rodičové toho, jehož se dotýče, vždy jsau
Jest-li že muž anebo
že jsau řádně
v cierkvi í'ádně
že v
manželství

12

178

Práva

městská.

snad pro phbuznost tělesnau

Kap. XXVII. art. XXII-XXIV.

brého Ort vína syn,
manželku Martina z

učinil

od narčení
saudem

tiemto
eo a pokud ehce, každému

a

svědectvie
dostatečně

že
clietěti

kteÍ'Íž
dovésti a dokázati.

Artikul XXII,

fl

débez

Albrechtem

dičného slušně

pro řečené
svého na ni dědičné
a
vdáti se, za koho se jí líbie,
tehda v zbožie
dědičně obdrží.Artikul

Artikul XXIV,
A(~koli dědkové

po

smrti

za

Kap. XXVII, art XXV -XXX.

Práva

180

181

městská.

j)pamatné« nedali, ani šosuo a duchodních poplatkuov s takového
: avšak toho zbožie mohau

Artikul XXV.
Artikul XXIX.

se
Artikul XXVI.
sobě dietě

máti
muže
koli zemřeli, ne na
zplodH, dědičně spadnúti
otce měli, od kteréhož
s mateí'e vdané
též zas s dětí
vedlivé. - (L. S. 356.)

které s prvními ženami
všecky
děti jednoho
jest. A tak poněvadž
na
ani spra-

Artikul XXVII.

Jest-li že muž bez kšaftu zšel
ženu
také žena bez kšaftu:

k
dětí

Artikul XXX,

thmi
po smrti otcově
z statku otcova věnem

Práva
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Bratr otcuov

183

Kap. XXVII. art. XXXI---XXXVL

městská,

než bratr
Artikul XXXI.

bez kšaftu
mateřin. Item. Žena,
au má také statek vlastní:
dětí ~ tehcla proti odporu
dokáží-li

Artikul XXXIV.

svědomím

na
nmož
jehožto
Artikul XXX V.

Dědicové

Artikul XXXII.

v kteréž
mezi se

Artikul XXXVI,

dlužni

Artikul XXXIII.
DědictvÍ

nebo

**)

je dodá11O;
"cum testimonio literarum etc."

nečte

se

toliko

184

Pniva

městská.

Kap. XXVIII art I-V.

k vládení post úl)iti, aby ten tu osobně seděl, a to pi'ikázaní trojiem
napomenutiem, z nich každé byl'o by za 14 dní pořád zběhlých,
přestúpil by: tehda dědictví jakožto odběhlé neb
Ale druhé
které nemá
l)Hspojeného pro obývaní podsedka, jest-li že všetečně v těch
tHkrát 14 dnech, totiž v šesti nedělích, trojím napomenutím
předešlým, prodaje neb změny nedbal by: tehda
Ir ruce
přišlo. Avšak spravedlivá a hodná pi'Íčina, pro nižto prodavač
kupce nemuže mieti, roku napomenutí takového hodně pro dlí. _
(L. S. 366.)

185

se bez
Artikul III.
i:ečeného

že moCÍ
sedm s
osm. -

Artikul IV.

o

vraždě

vuobec a ruk

mí

Padesá.te
Artikul 1.

Padesáte funtuov, jenž často
jmenováni v Městských
Práviech, váží 30
za hřivnu 64
maje 30 hř'iven nebo kop, muož za vraždu rukojmí

a

(L. S.

z

se

Artilml V.

než

»J est-li že která
O tom
L;lHUH'JU<A'I.

Artikul II.

Obžalovaný z vraždy
muož život a
držeti a
nežli '~";"""~A,';,r,,~
Byl-li
prostau žalobau pro
se muož na kHži očistiti.
témž v

svau obneučinil

nic

S.
*) t. j. dle

VU;;;,LU.«'~'

187

Kap. XXV III. art. VI-XL

186

nár:;Hníka

kdo nemuože
aneb zabL

a on

leč

zabil:

Artikul IX.

Kdož koho rozkáže zbíti: by pak zjevně zapověděl, aby
v pokutu vraždy upadá, jest-li ten, kdo tepe,
a zabii
toho;
rozkazující
skrze něho pochází, na to měl mysliti a pomllěti.

Artikul VI.
Ačkoli

v
nění

ženě

Pro

dokázati. -

a

dětmn.

Artikul X.

Pro vraždu dosti jest na tom, aby vražedlník mocí práva
Artikul VII.

saud stal

ženě za muže, dětem za otce, a jiným l)Hbnzným zabitého za
p.Ntele, pokoru učinil a pHsahu. Ale pi:-íbuzným a
k činěni pokory nenie povinen, proto, nebo bratří a pn-

buzní ženini
mieti mohau; neb vdova množ se
po druhé vdáti; ale děti jiného otce a jiní přátelé miesto zabitého pN tele mieti nebndau. - CL. S. 373.)

lroho z
ArtHml XI.

'~)

Místo "žida-li "
čte se:
si

co~

nebo v orig.

Kdož kolí na cestě, po kteréž lidé ustavičně chodí, ptáka
neb
člověka stí'ele neb hodě zabil
pro
zabití nemá života zbaven
ani na údech těla ohaven.
aby podlé uložení dobrých lidí dosti učinil,
Ale dostatečné
a vedlé své možnosti složil. Pakli by pí'emožen
sám třetí
že v ten
viděl
člověka
nestí'ielel a neházel: odsauzení hlavy podjako jest
po kteréž lidé
l{dož
koli,
neb házeje neb
člověka zabH:

- CL. S.

Práva
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městská.

XVIII. art. XH-XVI.
Dlll

takovému místu dovezl nebo

Artikul XII.

pro druhau
k hrobu Božiemu:
po-

Ati1ml XVI.

Petr žaloval z
saudem žaloval na
žádal
žalo bu na Martina

Artikul XIII.

že
od něho přišel,
Fridrich jest

však
nemá

189

Artikul XIV.

žalobníka sklonÍ.

host

orig.

similiter sel1tentiato

Práva
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Kap. XXVIII. art; XVII-XVIII.

městská.

lavic saudných,
a vážnost Božieho
súdné stolice

vinách mollau
se

v

Artikul XVII.

Toliko

vraždách a pH pí'estúpeních tak
»volleist«

a ne
obžalováni

pro

množ
Artikul X VIII.

Proto

někdo

y

A kterýž koli

hí'iven

rukan

~m

z
očistí.

měštěnín

může

má v ~~~_' __ ."~~_,
za vraždu slíbiti. Bude-li kdo obžalován
kNži své neviny dokáže

nevinu

o::) Dodatek:
",-,.""",,,,,,,-)'1,,

Brikcim opomenut; v orig.
se mettertius,"

191

čte

se;

PrávH
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městská.

pi'ísežní ať pilně
zjevném př'ičinH,
se co toho

UUr10TIDlTl

ač

zpravu za celau
Vaše Milost

čili

nic, to poA tak

Kterauž

věc

o
Artikul 1.

že
a
hodnými, že
tu noc, v
v domu takovém neb v takovém miestť
takového zlého

změníce.

Artikul XIX.

na žháře neb na jiného
naprosto nepotupují, avšak očista se jemu zbraňuje; tehda tuto
listovní
také
listové žalobní na obžalovaného psaní, pro
avšak očištění
a znamení pi'edepsaná, naprosto
h~né~~

a~

kterau

se nad ním
S, 888.)
Bxikcí:

městskll.

13

194

Práva

Kap. XXIX. art. II-VIL

městská.

195

člověk

Artikul II.

postaviti se: však k jich
a zvláště v kterých věceeh
tak dobře raditi umějí
oni, jakož se muože pi'ihoditi
nenie zavázán -leč

Za

ale za
Artikul V.
hcqJCU'Glll

minulé,

Artikul III.

mohl
nebo ZHaniž muož
rukojmí

ne
Artikul "VI.

ne s vědomím ani nev čímž koli domu
ohněm z

Jest-li že

nikoli nenie zavázán. -

ueb
Artikul VII.

13*

Práva
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městská.

XXIX. art VIII-Xl.

XXX, art. I-II.

197

bez

<lUUOŽ

Artikul VIII.

neb
na cizím neh na vlastním
muož bez
a tiem

umná

mužmi
krádež v času zapálení: co

bude oběšen.

S.
Artikul IX.

n(H''''''T(''~:

skrze to ža-

o
Artikul 1.

Artikul X.

Prvost neb
k obdržení
l)ľotož
domu
pronajal, jest-li že ten, jemuž
za cÍnži, na nižto tu sladovnu
neb cizího má najprvé zaplaceno
a
vedlé starosti a počtu má
všecken v cinži
vzal
budau
ačkoli

nelUUOŽ

Artikul XI.

škoda
žalobu sedlákuo vedlé
vsi nebude moci naň zvláště'
žaloba od secHákuo

co viece

Artikul II.
miestě

*)

Sine signis super se ligati::"

v čímž koli domu věci
zapoviedají se: tehdy

někoho

toho

k

číž

koli

198

Pntva
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městská.

Al'tilml

nébrž
že věcí zav sVll stráž záPakli

Artikul III.

Jest-li že
s jeho
bez dotazu
Protož aby měštěnÍn v pokutu

neupad{~

řeč,eného

hosté

vlastním domu

ú

na duom a

chtářovú

mocí
toho
a z jeho věcí svuoj dluh
každému jeho vlastní prodlení

hostě

Artikul 1.

Artikul IV.

nebo bez
k otázce

" .......u

........... ,

l11UOŽ

Artikul V.

dlužníka mrtvého věřitel neumož
ušef
saudného samIce časného. Ale držitele zbožie téhož
S.
mrtvého muož nai'iekati

I,

200

Práva

městská~

Kap, XXXI. art. II-IV

201

na

ueb
Artikul IV,

{lo
Artikul II.

Jest-li že

žena, bojeci se bití

)/Hmná-li i'ečenému otci té ženy, sauc!
na dUOl11?«
do domu testě
odtud vzal

utekla do
do domu testě

ranami: i oUízka
na zetě o útoku
muž í'ečell(~

SVll

domnívají
pochyby znal
jest ránu
a
na
druhé
posmrtedlnú udeřil: na
smrtí zemrau.
na pomocníky, a přemuože-li
však v nonTé,tQ;

autočnÍka

z ran má

se ua _"'-'''''-''-J''V.""

ua

Nebo

některá

některá

-Artikul III.
V

jednom saudu stal se autok na duom a

tehela

z
žaloval;
vina a
zdá-li se
za

těžká

na mnohé žalovat
žaloba slove
a v té muož na mnohé žalovati;
slove žaloba hlavnieho
tato autok
dělí
skrze

Práva

202

městská.

art V-VL

art t

203

darmo za
vzat
Item.
útok na dumll s lučišti neb s kušemi těžce
: avšak domu brániti tak l1eb
Item.

Artikul V.

že dva na

někoho.

že II
suchung<! *) která
svoláni
skrze
účinku dí'ieve 14 dní
žalováno
pi'íS1uší k takovému právu, jakož jest
to
v

na

Zn aS10VÚ »heim: sausedé mají
A z takového

o
LJLL!_''-'..".lJ.V

i

'U.€:IIiJ!."Jl.A.I!J.JI.

sauseav

Artilml I.

nemá
; nebuď také
dobrého luože; nebuď
Protož

saused.

od domu; a má rozumÍn
domu
"IHnmSnCl1UJ1~" tištěno

a saudci

(L. S.

Artikul VI.

o:') Místo

rychtáří

o tom

"hElslUuclmnig'.

nebo-li v ná-

204

Pl'<LVl:t městská,

XXXII. art. II-IV.

205

nebo první hnutí taková nejsú rozumu v moci,
kdy chce a jak chce; tak Adamem porušené
Má také

se

se
Artikul III.

se
a k
mieti se má. A
bez vědomie

na

i

lleb
Artikul IV.
Artikul II.

sebú
také

koneč,ně

vyponálezu od

206

Práva

stran.
co
za
Leč
zanedbala nálezu k své straně

207

. XXXII. art. V-VIL

městská.

pečně pi'ed saudem stáli.

bez
saudem..

bylo, muož to
bez braně

A pakli
pÍ'Íšli, a

S.

se
Artikul VI.

že obžalovaný pro příčinu krve neb neposlušenstvie,
že to učinil
odboji, násHé neb moei
seznal
toho
: tehda rychtáí'
kteréžto

Artikul

vn.

Artikul

a spravoleni
Nebo ani otec s synem,
ani

muož
nežli

Práva
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art.

městská.

spojení, aby rozdielu nezplodilo mezi přísežnými. O kterak drahá
jest jedné
obce,
pnsezlU
jednomyslní, věrní
k dokonání všeliké
! Nebo moc
za

věc

viece
každého zvláště
kteÍ'Íž ode
i
miesto

Artikul

duživá ovee

Item.
KteřÍž

svého dobrého. Kdož
konšelstvie. Nebo

žádostivě

v nenávisti
užitku vlastl1ieho hledí a
nebuďte voleni na

20B

Práva
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městská.

211

skrze
list
všech

nenie
usuzují se, ne všecko má
má jmín býti,
o rodičích a o

ti
Artikul X.

Artikul

212

Práva

městsld,

v

art. XII - X VIII.

se

213

pro
lavic

"'T"'r,....t1·"'~L1U"'A''''-'ll.A,

Artikul

tak ani

sobě

od

budau

Artíkul XVI,

až
sám od sebe stranám rok
čtrnácte dní
naleznauti

o

množ fentovati,
základích

bez fentování
bez vlastnieho

komuž

Artikul XV H.

nAI'Annh

Artikul XVIII.

sandném
Tisk starý má: "owřadu,"

miestě

Práva

městsld..

XXXII. art. XIX.-XXII.
B'IJ.A.J!.Ji.('lI!U

což

nUIOŽ

215

obsažeuo

ua

dvě

mu
Artikul XX.

že nikoli
nemá dáno
což
v sobě
rozděloval na dvě
což v témž a jednom saudě mohlo dokonáno
rozvažovati
saudcemi chtěl
pod pokutú jemu od
kdo
i'ádnému ustanovení, někoho z dědidvie, a jiného k obecnému
žádat sobě saudce. A též
nedopauštěj, aby
to což muož
žalobau obsaženo
v druhé žalobě
opětováno nebylo. (L. S. 421.)

saud, a

k

dosti-učinění.

Artikul XXI.

na holo (nuda),
se strany
a lehkých přech.
jako v rukojemstvě
pi'ech od stran

:moci
Artikul XIX.

kdo
Artikul XXII.

*)

orig.: Ir mecht den vrteHn

"super

16

XXXIl. art. XXIII. - XXV.

217

pHstup k oh-

tiem
Protož
držení duochoduov

leč

Artikul XXV.

však
Artikul

která

saudem zaháleč hy skrze

Artikul

nižádné
neb se to srovnává s oklaneb

"reos advocato. eis non concesso."

Práva
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městská.

Kap. XXXIII. art.

219

súzeno
dělí pro
mohlo dokonáno
lovati; toho se nemá
v druhé žalobě
učiniti.

o

a

se

i
Artikul 1.

hned
se ve
k rozmlúvánÍ a k radám
den

těm

a jim
úl'edníkóm znovu
úí'adech celú vieru měli a pilnost, ač
a v těch věcech pilně se
.',,",'nn.,,,nr,l,', pÍ'ÍsežnÍ ne toliko skrze jiné,
jelikožto k užitku a
sami skrze sebe městské
k slušnému stavu
vždy z sebe dvěma
zvláštniem úi'ad
úřad
kteÍ'Í slovú
neb úředníci nad pijicÍmi měrami. Jinýma pak dvěma
zdí a příkopuo a všech stavení města, kteréžto
zdi
zde i onde opatrujíce, což by na nich
všem

dvěma úl'ad pi'ihlédání chování
a kamna jistební, neb prskové, a
miestech

220

Pr<iva

XXXIII. art. II-V.

městská.

a bláto z struh a
A kdož,

na

O

Artikul IV.

koli z dluhuoy
narč:eni: ti
kterau sau

nému obecniemu

neb

Artilml

Pí'ísežnÍ dobí'e mohau
dne nesvátečního rok
sváteční
neb

do
Artikul
sváteční pro č,est
až do večera dne
; nebo slibem

svátečnieho
čest

z
Artikul

vně

lidu' a

rozmnožiti
ťiniti.

to má bez

uč:initi.

223

Kap. XXXIV. art. I-III.

o
nemohan

na
o i'ečech a o
kterého koli stavu

i'll\.l.llcIJJlIJU,

Artikul 1.

kuoň

kaupii,
jest

»zdali žid
:robě

neb v

želstviem a že

svátostí

Artikul
Artikul III,

tom
na kterého žaIoval

í'ečnílm:

z

kríÍďeže.<:<

základ
množ

věci

dluh

ohdrž(~ti

Ale

Práva
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dictvě

a o věcech
co
má

městská.

kteréž
neb

základě

za-

svědomíem

židelU

činí

ortel
v

žid na
snad
tehda
leč

ortele

Artikul

o
neb skrze

množ
Artikul 1.

muož sám skrze se bez
a v
měl
od toho jest zjednán, aby člověku
pomocno:
že jeho v
př'ísahy od konšel
slušně a i'ádně následovati nebude~ v pN padá. Pakli
í'cčník v spuosohu pochyhU, a ten, kdož přísahá, jeho též
pro
í'ečníkovo v
nepadá"
sloviech následoval
pokuty tratí. A jest-li že ten, kdož má
'
ale dvanácte
takové opatrnosti, že, hy i í'ečník pochyboval, on
od pÍ'Ísežných
a schválený dohře a í'ádně zadobí'e
Nebo
í'ečník,
zle nebo dohi'e přísahaje, nic neztracuje: potí'ebie jest tomu,
spuosohu l)řísahy na
Item. Jest-li že
přísahající v spuosohu
neh
poten, jemuž se
jmenoval
Brikcí: 1'1':1 nl, městská
1 i5
zle

ř'ečník

.PHvH'UHL
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městská.

XXXV, art. II-- VI.

Pi'ísahu oo:meSKclt-

227

bezelstnll
Artikul lY.

Jest-li že
živnosti své
y
složenému nestál: ne hnpd
hodnau
nebo

nébrž okáže-li

člověk

umná
Artikul H.

ivege,
E. I pro
literu A a ne E.

se skrze literu A nežli skrze

í'ečníka:
pl.

,jJ~HIUv

dobí'e
E: zdá

i'eld

Artikul

Artikul VI.

A a

v

mezi levau a pravan
má se očistiti dvěma

Artikul III.
Ačkoli

v

žalobě

z

všickni
žalovaného
.Iindi'ich obžalován od
toliko rci: »0 vraždě Kondrata
nevinen
;«(
činiti -s.

obau rukau
toliko

bratří

JL"-'-"UU-L<A>UU,

od takového

nezměnil; nebo ne
zachovává neb ruší
ueb z duovodného a obecného Ah,ri'CJ.H) pravau rukau
činiti. Jest-li že
z
ncb '?'pur-

dětech

*) T. j. dle orig.

enlnnmift'.U

XXXV. art. Vll-XII.

PríÍva městska.

228

neb na khž
z
a

svau, lido

miesto
nedobrovolně

toliko

229
llmunÍ.

Artikul X.

Jest-li že
že

než

snadně

některak

sptlsobu přísahy.
bude řečí
Pakli

na

-'- LU'v.L.L'-'V.L

Artikul

ruku zdvihl neb na
saud
vynesen.

z

neJlÍe

Artikul XL

pro vraždu
se očistí.

saudemzdvihna
nedbánlivosti

Artikul

nezaa znovu,

umrlce a ran

a stran au.
XII.
Artikul

dostatečné,

sebe

Práva
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Kap. XXXV. 3rt. XIII-XVI. - Kap, XXXVI. art. I-II.

městská.

231

Artikul XIII.

se svrchu
v
pÍ'Ísaze židovské
O přísaze
pro

Artikul XIV,

Kdož
pro
skutku hlavnieho nelI10rllfll7,i.
saze:

S,

o
Artikul XV.

Artikul 1.

na

Božieho
žádnému nedává

přísežných

Ač

koli

a ne

neb

se

retuňku.

z

V

~'A"WWJU,

skrze
zdvihl a

dvělna

Artikul II.

člověk
nedělí

232
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Kap. XXXVI. art. III-VI.

městská.

upľošení

seznal by, že ranau, z kteréž od žalobníka
obbyl by nevinen, a že by hospodář takový í'ečenau ránu
vytrženým svým mečem učinil, otázka
»)Kdo .z nich a kterak
raněnému a rychtáí'i
dosti učiniti '?« A
jest: Že v té pNhodě vedlé svědectvie pÍ'Ísežného má
súzeno, bez odporu žaloby žalobníka. Pro tož
kohož
přísežný vinna býti, má za ránu dosti učiniti; totiž, za každú
chromotu, jest-li že se staly, aneb utětí prstú, dva
rychtái:-i a přísežným, a raněnému pět 'funtuov zaplatí. - (Lib.
Sent. 264, 266.)
,
viněn,

Artikul

,r.

sauzell
Artilml III.

Jest-li že hy který z konšel zavinil v
bnele jako jiný měštěnín, a nebude tieže trestán.
psáno jest:
kteréž
dlnosti, konšely jakožto práva
saudí, sauditi. S.

spravejimiž

lnuož
Ir
Artikul IV.
Artikul

ačkoli

se
věci
seznává miesto pi'ísežného,

neb osmi: musí
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městská.

všemi, kdož k témuž saudu sluší, aneb koliko jich jmenoval,
sv au při dovoditi; jinak v své pi'i padá. S. 472,

Artikul VIL

Jest-li že by který z přísežních nebo z konšel bez
t01l1l1osti jiných, avšak povolaných, a pi'ijíti nechtieee aneb pro
pN činy nemohúce, což koli
ustanovil, zí'iedil, neb učinil, neb
sváry rozváže rozsaudil
: od nepi'ítollmých tomu nemá odepi'ieno býti. Nebo což se děje od většieho dílu obee, všem se
připisuje. Jako II
obec
svolána skrze tranbu
: ačkoli ne všickni sešli
se,
nebo zvon neb hlasem
zdá se
že všickni
kteÍ'Íž san se sešli.
A jest-li že
se sešli toliko čésti
čéstí svolili
oč: také stálé
nesnadně všic1mi mohau svoliti.
učiní-li větší strana
kteÍ'Í obCÍ
činíni
miesto všeho města.
Znamenaj však
vaynosích ortelnoy a v rozeznání
pN sandných, jest-li že konšelé pi'ítomní bez l1epi'ítonmých konají,
od
neodcházeli. Neb
"a'"71ndr%,",,,t vině se
a klade se
na lékai'j a saudei a na každém í'emeslníku
Jest-li
že práva jsau nesrozumitedlná toho, kdo vládne a drží
a
tomu, kdo drží.
tom
toho kdo žádá: tehdy má saud učiněn
viece hledaj v kal)itole XXXVI. Jak pi'ísežní svědčiti
Jest-li že
města kterého
listem knížeCÍm obdaí'eni a sami od sebe
voJ ili a sadili
jedenácte
se dotázali. Ale
sobě samému tu moc

V

I

I

f

KAPITOLA TRIDCATA SEDMA.

o

listech poselacích.

I~istové

mestu
Artikul I.

skutkom
k
městského
a k potvrzenie přirozenie, když bývají prošeni, Ustuov sepsaných
odpierati: avšak jest-li že by mezi
pod pečetí obecní neměli
osobami
slibové neb
kteréž
městským
aužitlm obecniemu
k
potvrzovati listy městskými.Ačkoli YU',c'ůr;n

čí

se

Artilml II.

svědkuov.

Ale

jednaje, psány jsau
Protož hlas živý, jest-li
listuom
pí'edkládán.
k
straně činícím,

Práva

městská.

mají-li býti pí'edloženi sami svědkové od druhé
vedení:
a jiní okolkové
tehda svědkflV hodnost, a svornost
maudrého ..
a l)řípadnosti pilně znamenaní,
s1.;rze list
témž
krom saudu, v

Psanec v

za
Artikul III.

měšťané psali druhým takto:
Vaší známo bud tiemto
že Petr
nas v saudu města
jakož 8me v našich dekách a knihách
nalezli, Fridlina takového
sobil

J ední

UfJ'" ... e.'d.H'A,vvHJllL

fJ"LL.LLHJ,J"L

Artikul I.

vedlé předepsclní učinili konečnau
pí'ed saudem zjevně čten
zením pro knldež
tom
právem v jednom

*) V

O hr'e aneho
učiněna.

(L. S. 482.)
proscriptus in uno

atd.

někoho lstivě

O

dluh prohraný, žádnému spravedlivost nebuď
jeden z konšel
tiem
lstivě držal neh se
: dobi'e spravetak prohraných ten, kdo
Item. Jest-li
v HV':HJUUl<.

však dobř'e a věrně
funtích platiti
a dva
ač
v hlavní věci
tehda sauel

Uem. Y

ry-
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XXXVIII. art. II. -

o
Artikul II.

Purgmistr a konšelé města jednoho
v městě podruhuom i
buďto v
želky pod pokutú, po prvé jednoho
a po Uetie jedné
spodái\
dopustí. Na to
podlé l)oti'eby ukládati. Item.
člověka syn neb služebník nebo pNetel, který jeho chlebem se živÍ, nemuož viece
prohrati, než což pod svým pasem
a kdož na něm viere
v té hr'e získal
nic mieti nebude. A
že
kto
kostkami neb jinú
co na druhém získal:
přemožen jsa dvěma
Jemu
nebude
a
z desíti šilinkuov

světle

239

k skutku neb aučinku, ale ku právu ta slova mají rozumiena
býti. Na toho sauseda, kter)rž stavěje zhuoru stavení,
druhého
jemuž by
ta
nn.·n~"{,\'D.rF".n: tomu také i žaloba o to náležeti nemá;
žádnému kl'ivdy nečiní ten, kdož užievá práva svého. Item. Poněyá,dž toliko slovo to v Práviech jest, »aby se světlu neuškodilo,«
tiem obecním slovem o každém světlu má rozumieno býti, buďto
buďto kteréž
času smlauvy zastižené bylo; nebo budaucímu stavení, kteréhož ještě nenie, muože se služebnost světedlná
i každá dávati l1eb ukládati. Od sauseda na dvuor druhého sauseda olina nemají býti; protož byla-li
udělána, mohau od
sauseda toho
z ahražená, na čí dvůr byla
postavená.
(Ostatku o tom hledaj O právu vysazování znovu stavení, hledaj
v dole O
služebnostech.) - (L. S. 486.)

o
o

XXXIX. a XL.

a pannách

vuoH za ženu

v saudu.

Artikul 1.
Artikul 1.

muožme nazvati

ne

Muž k žalobě neb odpovědi v saudu za ženu mocí práva
nenmož. Pakli dobrovolně
ženy na sebe pi'ijme,
jako v své vlastní při padá a pN ztracuje. Ale žena,
miesto žalobníka a
chtě ci
Ale jsúci na miestě ohžalov tom
ohdanepadá v pHsaze. Žena
buďto že
neb
a pN obdržuje i ztrav
ač však strana odporná k své straně žádá usanzení. Pakli
ta žádost zmeškána
že í'ečník
ženské
jí
: toho má
že držící mieRto obžalovaného

Práva
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V

Yn"l"~r,'1-'

městskŘ.

od

Item.

města

od-

chyleného,

lhútu

ni
sauzena hude
súditi

žena nemuož muži statku prodoma nenie :
ani

do roka a do dne

o

í.

Artikul 1.

že

XLI. a.rt.

toho

chtěl

dovésti

svědomiem

nebude

saUla viniti.
Artilml
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ale že nenie

s.

v.

neb od

Artikul VIII.

Artikul

Pniva
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městská.

latech mužské.

Artikul

ani žádného kšaftu
též

činiti

ArtHml XI.

množ
ulauditi: beze vší milosti
věčně
hude.
bude se radovati.
ustanovenie svrchu
kdo druhému
viastní uiaudH:
salHl kolu
S.
směl

Artikul
Poněvádž

249

XLII. art. I-ll.

města

o

a svolení

městské,

kteréž každé
neb o jiné se

jim co
to bude mieti.
Když muž a žena
LI"HIceLl letuom přejdau: ustanovenie předí'ečeného nepodniknau,
aniž pomstám v nich
některak budau
Také
kdož
koU z mužuov nebo z žen
že předřečené
lauzenÍ neb
bez
pí'átelské a
1'0dičťlV
llez
mezi tiem mužem a ženau
a
aneb radu a pomoc k tomu dával: bez naza
let zbaven bude města. Také kdož
koli
mladenec ne13 děvečka neb
kterak kolí: tehda
j

Artikul I.

kteráž mohau pro obecní dobré ustanovena
že kterýž kolí
tato.

ponOléeE\tnvm obyčejem a slušnau
svého chleba
ji
ulauditi: beze vší
ženau
navrácenie a bez milosti od dne ulauzenie za
let od
města i
ulauzenau má se
statku nebo dietu dědičného
děYe(~ce nebo vdové takové
ludaí' i
letech
ovšem nic nevezmance.
umí'e a žena chtěla-li

neb žena za svuoj
má k užitku městskému

513, 514,

.IU'U,VLJl;V

města

anebo

milost
bude
let
muž s ženau navrátil:
žádného zbožie
kdož to
nemúž
ale toliko
mHosti:

toť

Al'tikul II.

vóli
kolí chce:« to mi.t rozumíno
tohoto neb onoho

art.

Artikul

Práva

městská.

o

Artikul 1.

Artikul

Artikul I.
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buď zapsán. Kdož druhého s mečem neb s kordem
kord
vyhodit k zabití
ač však z štěstí
neb meč, po němž
z rukau jeho
utekl
chtěl
raniti nebo zabiti: avšak z
má
v skutku mier

Artikul III.

se komu pokoj pi'ikazuje
ale také i s
kteráž jeho
zachovati; a též zase i lměvník má také
nachlebníkuom

Očista

Artikul V,

rušel1ie

má se s
muži
sám ti'etie na kř'íži očistiti. Ač by kdo směl pokoj rušiti od
v tom usvědčen:
saudce uložený, l'ečí neb skutkem, a
odsauzení
zruší-li je
nepoctivými, penězi buď trestán a rychtář'i
60 šilinkůr Item.
svého
Pokutu tauž podstaupí, kdož koli
hanlivými rozhněval by, a k tomu má jemu dosti učiniti nápravau, a dva šilinky pokuty rychtář'i dáti. - CL. S. 533,

zbaven

v

buď.

Artikul VI.

Kdož by koli pokoj rušil ranami v den

thni
a rozumná odsauzeno býti míru.
druhého v čas uloženého
že
mír
dosti se
dědieuom buď pozuoFL'''V.,'UA,-nJlJL

staven. -
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Kap. XLVII. art. HI-VL

jeden z pÍ'Ísežllých viděl:
milost od toho, jehož chtěl
s
zuostane. Item. Ač
ten odpoviedaj z věrduúku.
z
věrduúku bude
r.,n
C\r' .. .,.,
A

Artilml IV.

Í{rikcí :

městsk~.

A,·"

aneb ranau:
lleb ji desíti hi'ike zlému dru-

Kap. XLVIII. art. I--I1L

259

nebo kdož by jednoho vepře zajal, jako zloděj skrocen bude, a
kdož stádo, ten jakožto
jenž dobytek krade. Příhocla. zřenie
má k skutku, ačkoli práva nemstí méú nad tiem,
'
člověka, vystl'elí, nežli nad tiem, jenž
zabil. A protož
mezi I{eky nešťastné příhody bývaly
dobrovolnau pauští. -

S.
a

o

z

se na

Artikul II.

pomstách pro zavinění.

z

otcova

z

Artikul I.

s
:Í'eóí na druhého
totiž
lovu sa, na zvěř-

Item. Upadne-li kdo u vinu neb v pomstu, ta nejde na
Nebo pomsta ustanovená jest pro polepšenie lidské, kterážto, když ten umi'e, na kohož jest vložená, tu se dokonává.
PNházÍ se také, že tíž skutkové v některých krajinách neb
zemích tieže a lehóeji mštěni bývají, jakožto v Africe, palióe
osení, a v Míšni a kdež kovy mají, falešní mincíí·i. *) Někdy také
pi'ihází se, že někomu pomsta tieže óiní, vedlé velikosti viny.
Item. Zabí-li žena syna neb dceru sVll, mukú mordu otcovskél;o
otce zabila. Jedná-li žena smrt svého
na kolo buď zbita. Pakli by také muž takovú věc uóinit
najprvé, za koněm jsa uvázán, a po ryncích a po ulicích Iná
vláčen býti, a potom na kolo bit
Ale že v takovém vláóenie údové
ženského to se odpustí, avšak na kolo zbita toliko b)'vá.
v kap. XVIII. art. IV.) - (L. S. 685, b, 538.)
dědice.

ukáže-li na lnuže cizoložstvie,

svého

s
Artikul III.

Jest-li že žena muož ukázati, ano jejie muž cizoloží, aneb
tnivenie jedná, neb se
neb se lotrovstva
aneb dovede-li
aneb že
náramně ženám věc 1>"I,1-1'Tnó
od mužuov trpěla
zdravie, anebo
denních.

krádežové noól1í od
hovada

*) V orig.: "ut in Africa messium incensores, in Mysia viti um , ubi

metalla sunt, adulteratol'es moneta?"

Práva
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městská.

koU
moci kterau
užívati roz-

Item.
cizolozstvu
lleb v trávenie.

kdo na

o

základích a zástavách

Artikul IV.

Artikul!.

ulice ch
zatak veliká
má na
vložen
a všickni audové jeho
má na kolo
a zhuoru
umí'eř.

Skrze obmeškání
slušně nutiti dlužníkuov
i
Item. Jinde
o
nemůž slušně nutiti dlužnfkuo oBobnau
základu.« Item.
k
že
summě
také bude
což
pro statek
naložiti věř'iteli trefilo

"'F,nHJlU<kHIV

má rozuměno
skutek šetl'ie se, ne~ nedostatek
a dole O ranách a o
UAVL1U",-,U.

věc

za

a

Artikul ll.
miestě cla dovezené neb
y základu lJ1'O

na
Artikul V.

*)

t. j.: dle

v

(',10

eelnému

Pni va
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slov,

Kap. XLIX. art. III-IX.

městská.

něž

by byl odpor l)atí'iti: tehdy, kdož koli druhému
některé věci zastaví v základě, netoliko ty, kteréž v ty časy
Tná, ale kteréž také budaucně mieti bude, zastavil jest neb zaačkoli toho
- (L. S. 561, 562.)
O

263

na měštěnínu a rychtái\ spuosobí jemu základ: tohoť nepoveze
ale v městském saudu prodá, aniž jeho v lichvu zaleč s odpuštěniem měštěnína.
tom hledaj v

S.

nechce, sám
Artikul VII.

Artikul lIr.

Kdož základ na druhém miestě béře, ten muož práva svého
ač jest prvnějšiemu dlužníku penieze
potvrditi, i své řeči,
a on znaanebo
a on přijieti
menav schoval jest, aniž k svému aužitku obrátil. - CL. S. 563.)

Kdož by koli dovedl. že. by jemu dědictvie nebo
dluh po_o
prvé ~byl zastaven ~leb z;vázán: ten cli'iev
z toho základu; neb tak die í'ehola
)lKdož
prvnější časem, pi'ednější jest vodlé
A kdož
pi'inese, dřiev jemu
tom máš viece v

-

V ......... 'LIUU".'

Artikul lY.

Dobrý a od starodávna zachovalý a potvrzený obyčej pro
obecní
ložní raucho a
choděcí
ku potí'ebě jednomu člověku (jest-li samotný, anebo muži a ženy,
jsau-li v manželstvie) příslušejiecf, nebývalo bráno v základě pro
věi'itel tak velmi bídný
dluhy saudem obdl'žané. Avšak
aneb
nežli
o svrchu-

(L. S.

v
Artikul VIII.

Žádný kupec, kl'aluái:-'
neb jiný ř'emes]ník, okras
kostelních v základu nebeř, leč s jistým
Pakli kto
tak mnoho dá
zač ta věc
kteráž

S.

lná
Artikul IX.
Artikul V,

na kříži dluh
základ mohl od

Artikul VI.

HOlSt slove ten v
tah'ové

nebo také
na

Práva
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městská,

Kap. XLIX. art. X-XIII.

Artikul X.
Ačkoli dlužník slíbil jest vMiteli dluh v určený čas za-

škody: jest-li že by, prodlévaje záplatau,
zastaví
obilé žne, neb vinnici, z nižto
víno zbierá: dokudž
takového základu neb jiného, jehožto
aužitek
však nemuož z práva dlužníka škody počítati,
ani jeho k placení škod pÍ'inutiti. - (L. S. 570.)

v

LJUn..1I,UU.~

množ se

265

jmín jest věřitel, kterýž prvé jest smluvil, vyjednal-lrs od toho
prvnějšieho: nel1ie slušné, aby od toho, jenž jest potom věi'itelem,
Item. Učinil-li jest smlauvu dHev, nežli
a
jemu zastaveno: tobě druhému věmoc jest onoho ssauti, aby na jeho miesto vstaupil také
obecním neb v právo obecnÍ. Item. V při sauzeného *)
mocí sauclce vzatí, viec zvykli jsau býti roztržení, nežli
panstvie vládnutí. Pakli by pro chytrost odsauzeného
kupec nemohl by se naleznauti: tehdy mocí knížeCÍ nebo kl'álovskau pal1stvie přidáno bývá věhteli. - CL. S. 572, a.)

což koli
Artikul XI.

Artikul XIII.

což koli věřitel nalezne
základ od
má
čas bez škody
na miesto
nesluší
zaPro tož mají věřitelé
l
základy jim
dané u sebe v své moci chovali, aby se nezkazily. Jináč ač by

dlužníci věci zastavené neb puojčené jim; věřiteluom,
jich svolenie odlauči[li]
pi'ecleMého: neruší zastavenie; nebo zastavenie základu bývá rušeno i utvrzeno. *) Item.
Gruntu v základě
že
věi'itel z užitkuov
dluh svuoj postihl, týmž právem základ zproštěn bud' od záa nikoli nemnož roztržen býti, neb rozdělen, nebo prodán.
Item. Prodal-li
věi,itel puojčené neb zastavené věci: z toho
což se
žaloba
věřiteli proti rukojmí nebo obžalovanému. Item. Dokudž nebudau
v cele věřiteli odečtené:
jich pak větší diel
avšak moc má: zastavenau
nebo
bez záplaty věřitel bez
UCll1ene ty věci prodal, které
v
proto nesluší prodaje
poněvádž učinil-li
co
té věci
ne
ale
věi'itel od tebe lná
býti, Item. Jest-li že
vládnutí zastavené, dával-li jsi penieze věř'iteli,
položil
a tak po dnes v té
základu, Pakli
lležli si
učinil: což se
nemúžeš odvolati.
dědicem s některé
dielu svého
leč
vešken diuh
S.

ďlužníkuom

opět

věí'iteluov

v moci
ukázané; lwbo
bez
zdá se, že to činÍ.
témž v ha-

Artikul

tJV'HVL,OU

všem
statek
v zá-

consensu et contrahitur et díssolvitur."

Kap. L. art. I-IV.

,

I

KAPITOLA PADESATA.

o

hanLfestích a listech na dědicLvie a dl
II

ArtikulL

Pargaménenl nebo listy nepsanými, ačkoli bylo-li by při
tom
doveden. Aniž také
listovní
viec ani co jiného dovodí, než pokud a co vznÍ. Protož, jest-li
že by byl diel dluhu na listu napsaného zaplacen, a ostatek
neb
někdo dluh nevrátit
se znovu, toi nemuož těmi
vedeno
dluh zaplacený lidmi <:<,",-.,l11''''''''T'''''
doveden: tehdy jiní listové v témuž dluhu marní jsú, aniž viec
těmi
žaloba množ kterého
skonána
N ébrž takový skrze své druhé
odsauzen bude za n"'L~n.fl_
ženého. S.
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au mysl usilovala dovésti, přišla by před saudce: tehdy přísežní
vidiece a slyšiece listy obdarované a duovod strany obojí,
tak i onak dovozovali sau, že na ně, jakožto na
listuov královských
; nebo komuž pi'íSluší práva
skládati, tomuť sluší i právu rozum dáti. Protož vypověděli sau
~j-".,n~",",l: Že s předí'ečenými listy k rozeznání otázek mezi nimi
mají se k vyslyšení k králi Jeho Milosti a radě utéci.
S. 575.)
Jeden měštěnÍn některé své listy s pečetmi jich a jich ľodičuov
zapečetěnými, ku právu jest pí'ipravil. Kteí'ížto jsau odpověděli:
jsau nevládli zbožiem rodičuov svých, však že by pečetem
odpierati nemohli. Na to jest usúzeno: POllěvádž ten list
ukázati se podvolil s pečetí jich, a nemohl jest, skrze
to dědicové prosti jsau; neb čímž jest člověk získati chtěl, tiem
také ztratiti množe. Neb mocnost listu pNtomně odjal jest, tu
jemu dávaje, kteréž jest neměl.
svědolnie pevnější

nežli .......

' U ...UL ....

Artikul III.
Svědomie
měti

Nebo
lidské

listovní a hamfeštní má

svědkuOlll

pi'edloženo
ale což v paltem. Písmo listovní
a
jinými obyčeji se
umierají, ale hamfeštové sau věční.
leč
žiVÍ byli; ale v listech
jich svědectvie
(L. S,
zuostává~

lnuož
Artikul II.
některaci

dařenie

k

držal
královské
a on vedlé
těm

v
města

Artikul IV.
milostivě dáni
muož dnovod
duovodem z
hamfeštu nepopsaným. Ale jiné
~ebo tu
z
neb
činí se

věd

jí
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L.

~lrt.

V --x.

269
neb

ani skrze taková
Artikul V.

kdo v saudu ukáže
nebo na

Jest-li

člověk

má-li jemu věí'mlO
v hamfeštích jedna litera neb
v některém slově
a titl
položen, aneb málo co takového opuštěno: proto nenie hamfešt
Item, Ač nenie bezpečné,
na
a žádné
což svědčí. poškvrny by v sobě
S.

otci ....

.o, ....

Artikul VL

"'r"<7 ...

i na
Atikul

má

rozumně

ke

L'JJ!''-'J'""-",,.

vrII.

v sobě zavieraje,
a druhý o zboží nebo
že první i'ečí iatinOdpověd: Ze pro
dvojení i'ečí hamfešt nenie
Nebo poněvádž list
ne k
ale k rozumu skrze sloya znamenáním konečně
kterúž koli i'ečí
ovšem věc
zn:unemma od
nimižio čas duovodu na
nenie-li jiné
má rozumiena
má některak

Artikul IX.

na
Artikul

Artikul X.

Item.
některé

ho·n~Ť,00Ť

siove
jakož
do života; a ten
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Knp. L. a,rt. XI--XV.

amz spadá na náměstky, leč by se to vysLovilo. Jiný pak jest
věčný, jako udělaný na některú věc (reale), a ten zuostává s těmi
věcmi,! na něž svědčí, jakožto bývá, když městu duostojenstvie, neb
některému miestu, neb některým osobám, neb také některé osobě
pro miesto, neb pro kterauž kolí věc jinau dán bývá. A takový
hamfešt jest pi'ipojený té věci, a tak vždy trvá a se přidrŽÍ, leč
by snad ty věci
a pokazily se, anebo leč by s některé
strany díl byl odtažen, nebo jiný byl
potomní hamfešt, aneb
konečně, byl by docela odvolán z příčiny, aneb ztracen. A bude-li
pak pochybný, jest-li hamfešt osobní či skutečný o některé věci:
tehdy viece má rozumieno býti, že jest osobní. - (L. 8.584, b.)

a
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dieru pi'irozenú, llenie
Artikul XII.
hamfeštové neb listové plné moci k duovodu pN a
dovedení, ani pérem podtrhovaní, ani nožíkem
shlazení, ani provdaní, ani prořezaní, ani strhaní, ani
koll strany nemají býti poškvrnění: avšak diera přirozená:
jest byla před písmem hamfeštu v pargaméně, anebo provrtaní pro zavěšenÍe pečetí, když toliko hamfešt všecky pečeti
má
sobě, o nichž se mlUVÍ, hamfeštu a důvodu jeho neškodí,
ani porušuje. - (L. S. 686.)
na

svědectvie

se z

Svědkové

Artikul XI.

k listu
Artikul XIII.

Najprvé hamfešt, totiž právo, ztraceno bývá skrze skutek
odporný, skrze něžto někdo odi'ieká se práva svého. Druhé, skrze
narčení dí'iev roku a dne. Třetie, když čas tomu slaužící pomine.
skrze
kdo
nětčí
svau přivěsil, a týž jemu též dlužen byl by, jakož by to též
listy svými ukázati mohl, takový vidie se zápis neb hamfešt
potratiti skrze skutek odporný.
zdvižen
hamfešt
od druhého neb skrze
čině zmínku
o
skrze odvolánie puojčujícího, jako, jest-li že hamfešt zavieml některé milosti, kteréž ten, jenž jest je puojčil neb dal
v
času, odvolává v času budaucím. Sedmé, hamfešt potracen bývá skrze vyrčellÍ zvláštní a vyslovené. Osmé a poslední,
nebo skrze "rl111';',.""".,
hamfešt potracuje se skrze zlé
jako, byl-li
kdo vykúpen od kterého rychtáře, a často 1)Í'ed
od něho, a neukúže toho,
moci sobě puojčené neužievá.
l'ovaný zle užievá
že živ
životem
zachovánie
nižádný hamfeštem dovoditi, anebo že ten
slov y

(L.8.

Svědkové

v listech napsaní z práva mají prošeni býti. Protoi
konšel, nejsa prošeu, svau pečet k listu někomu
Ložii: dlužník slušně ocl žaloby ukazujiecího takov}r
má býti
a k
dluhu listu zavi'eného nikoli zavázán
nebude. - CL. 8. 58?)

listu

v
Artikul XIV.

Shlazen.Í s listu, jest-li na miestě nepodezřelém: to ne škodí
na miestě napsaném, neh podezřelém, jakožto
ueb l)ři prav}Tch jměníeh, pí'i summě peněz, neb
jiných
věcech, na l1iehž najviec záleží ta věc: tehda škodí;
těch miestech snáze shledává se faleš listovnÍ. Také
nežli znamenÍ. znáti se
že v
větší moci
Pakli

S.

o
Artikul XY.

Usúzeno
že

že ~trauhání písma s listu na
znakde slovo pi'iznávající v slovo odpierající, aneb
jiného miesta vlastní
na
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LI. art.

nichžto grunt záležÍ, změní se, neb že by počet summy některých
peněz přivětčen neb umenšen byl, neb co takového,
by tu
věc změnilo, stane-li se v hamfeštu: tím se list ruší a moc ztrausúzeno
že otevření listové zevnitř "'''Tór'''',''.-n''''
a hamfeštové jednostajné jsau moci.

LIL art. 1.

Jest-li že ti měšťané
(a
to

273
jsau

poručenstvie

též

KAPITOLA PADESÁTÁ PRVNL

o

řečnících

a

se
žalobníku a obžalovaném. -

poručnícich,

m,uož

neb
Artikul I.

Nověk

množ žalovati nebo
nebo

jménem nebo
nuzné
vězenie, nemoc,
ne h jízda, a
mnohé hodné pí'íčiny, často lidem bývají ku př'ekážce, že sami
osobně
pN
nemohau. Poručník neb šafái' netoliko
nébrž i bez jeho vědomie
v phtomnosti odporné
ustaven. Pro tož komuž koli
žalovati o svau věc neb
odpierati, ten jest tvým poručníkem; však ač strana osobnau
phsahu tělesně sama za sebe má učiniti,
k tomu poručníka neb šafáře nemuož ustanoviti miesto sebe. Item. Bude-li
pře
ji dokonal toliko vedlé
e'UJ,HV,""Ll. a on
konečného
na
takové uručení*) od strany,
odvoláno býti.
pí'estaupil, muož za

o

Pi'i slibích má obecně zachováno

že zaslíbenie mrzké
nebo z skutku žádného

U.VJLHL''''UJ

Artikul
nnI.7ŤQ1,·~t měštěnÍll nal'čen

měst,

*) Dle orig.

"comprolliittat," .. COilli'IJlľOlnisiSÍO,
méi!bká,

18

Kap. LIII -

Kap. LIV. art. I-IV.
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Brna postavil a odtud se vyvadit I jest otázka: »Zdali Petr
o němž pi'ísežný svědČÍ, bude moci zproštěn
konečně usauzeno:
poněvádž slib padá v dluh
naplněn~ Petr z slibu, v němž se zná, vedlé
s.
neumož

v

čem

Artikul II.

o

slíbích

Artikul I.

Jest-li že

mezi stranami saudícími

k

některé žalobě

nemohau.

kteréžto člověk dobrovolně činí, mají naplněni býti.
Protož slíbí-li kdo druhému dáti několik
Pražsk}Tch 1
dáti
dá měmince penieze
má dáti
jimižto kuse díti. Nebo všelijaký
a ne horším.
jest-li že
bázní smrti v vazbě
dověk
co u{;initi: k zachování
což
takového slibu neb
ani nucen bude
má
nežli zaslíbenie.

Artikul

san

o

Hukau dání neb
zavázáni. Item. Kteréž
nebo v slíbích nebo rukau dání
Lstí nebo Tn·,nll1'n""n...

věci

Artikul 1.
'>'U'"''''.-'-''--''''''

žaloval na

do

času

Artikul

se dvěma
sej dokudž

vezma
se do

města

chodí sem i

nic

uškozel1o.~

18*
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art. I-IV,
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otázáno:
se, dokudž etc.'
A Arlnn,UDi'!lo,nn

obecnieho

Artikul
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Kap. LV. art. V-VIL -

městská.

279

].. Reraub,« totiž škodný *)
ostatku o tom hledaj svrchu O vraždách
S. 604,)
pomstách, a dole O ranách.) by
jest zbaven
zapověclieno bylo město, poněvádž
muže v saudu státi k obraně clědictvie
se saud dokoná, má hned bez prodlévanie vyjeti.
bližší sebe hájiti, než od někoho přemožel1
kto zapsán v
a potom
zapsán
psanci městskými: když se s rychtáí'em té vsi, kde byl
rychtáh městskému žádnú
zavázán llenie;

k žádosti ~'''."nYl,' '"''
: muož "~,,,n~"Ar'

Artikul V.

Člověk v zabití svého psance

Kap. LVI. art. L

neruší. Item. V zabití

uteče-li a

laného

na

o

žalobách vuobec.

Artikul VI

Kdož
svém
neb pro
funtuo dá za
stane se
vězeň psanec dvatceti funtuo dá
Práviech nebo v
v
cích pro
Ale
pro hlavnie
pro

j

nebo
k hrdlu nešlo:
; z nichžto jeden díl doa tl'etie městu. Ten
anebo ruku ztratí, jakož

Artikul L

muož odvolati bez
lavicemi
žalobníkova, krom
Cl nI ,

čtyhni

PAA.. I-<v.UAL<

oč

est.
Artikul

Ač

ran

učině

a ani
ani skrze hodného někoho miesto sebe zanedbal
dosti žalobníka netoliko pro

žá-

*)

dieto rerauP!
klade ve mm etiam pro mortin.catione st
" eXC6SSU citationibus prremissis prosen'batur. "
vel alio

280
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v

LVII. art. I-II.

LVI. art.

281

po
Artikul II.

ale
tři

viec nežli
avšak
žalobě má

svú spraArtikul lIl.

Jest-li že
obecní

Artikul 1.

i
člověk dlužen
ki'ivdu a hněv
aneb
každému slušné
odpustiti): avšak
totiž, kteréž

Artikul II.
měšťan

se zaslíbil

a
*) V

actor in causa ci vili tres, in causa etc."

ačkoli

ta

zavázal se
neh dáti
že takové zavázaní neb
llětco učiniti

věc skutečně

avšak za
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stMau a vecnau věc
pi'inucena k zachování
právem, leč by ten chtěl. O těch věcech jest usauzeno: Že bez
jenž se zak{~idá na
pí'ekážky neb odporu žádosti
a
samI
městský, i vedlé slmosobu práva i zápisu k užitečnému obecniemu.
bÝti.
kterýmžto věcem osoba odepí'ieti nemohla, má
se tak zavazuje, slibu zavázaní nenaplnil ani konat P~kÚ
dobrovolně chtěl naplniti, bud
; nebo jest-li že
k zachování slibu
právo a zápis obecní nepi'ekážel,
: Poněvádž jest
listuov saudem
by přinucen. A podobné
pro dluh života neměl zbaven b~Tti,
slíbil
se nad ním Baud na
oU LqJ.lGt

o

registřích.

Artikul 1.

l;i lJJ

některého

A

kanovničtí

domu

kostela skrze registra, v nichž
popisovali jsú se, chtěla jest

měštěnína

(L. S. 612.)

zeno, nic nemnož

tehdy může.
nemuož; jiné
má, rozdiei
že neb
muož se odřieci. Pakli pro užitek
užitku (jako jest toto,
nemá smlúvami obvláštními
a viece
vuobec se
svého odheci se
se odřekl
S,

o

co
Item.
nezdá

nálezfch a ortelích

Artikul 1.

nelll"U ož.

Ačkoli

užievanÍe a

Kdož

*)
zvláštnieho
*) V orig.: "a p1'c)ducti!)ne testium."

zlého vynesen

S.

LXI. art. 1.

LX. art.
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stran spisovati, když chtí; avšak~ že vždycky pí'ísežnÍ mají
v podezí'cnie, žádají-li strany, tehdy
ortelové
ortel skrze něho pro jeho právo a pokuty
k
spisování dopuštěn nemá
což se ortelu ov a pokut jeho dotýče.

v hí::tIJlí::t'lC

o ortel

a kterým

řádem

a k rozsauzení to vznášejí.
stravě.Ale o plamá držáno býti:
ztratí. (O tom

mají

S.
z uot1s'tat;v
Artikul I.
~nn',óÓA,~,,"

llálezuov nenie
ale dosti
ortel '''n',,''',.,.,

všecko
Cl })l'O-

o

Ar tilm I II.

Jest-li že

na náklad stran ortele ueb

Služebnosti

to činili
kterau leoli

Artikul III.

"tunc

in salario et
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městská.

amz kdo muož mieti služebnosti, leč bude mieti popluží aneb
forberk. A má se varováno býti, aby od jisté
hrob děl'án
nebyl; nebo
což lidského práva
pi'estalo, služebnostiť;
nepi'ijiemá; jako ani ta služebnost muož pNležeti,
jistý počet
lidí na jednom miestě
pohi'ebován. Item. Zemi nebo miesto
mi a
mému
obecní prodaje, nemohau vzdíti proto,
slaužilo; nebo skrze
obecné země služebnost
nemnož
cizím
Heb
nemuož spuosobiti služebnosti. Jest-li že kdo dá diel domu neb
díl dna neb gruntu, nemuož služebnosti
. nebo •.
kteráž slušela na celost, od stran nemuož
ulozená. Ale
rozdělil-li
dno neb
a tak diel dal za
oddělenie: muož
služebnost uložiti; nebo
nenie diel dna nebo
A to množ ř'e(:eno
nebo o skrovném
dUGlu stěnú
aU.UVlVLnIUV.

ač
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zvyklau záplatu za to pánu dat 1'ak však kámen má lomiti,
za to právu
učiní, aby ani potí'ebné užievaní kamene
tom se zavieralo, ani poti'eba té věci právem byla odjímána.
služebnost moři ukládati se nenmož, kteréžto všem z při
ale však že vjera zachovati se má prodaje, osoby
toho
A z toho rozuměti se má, že ryb lovení
"'.l.u.nvOJH'v.*) Kdož
miesta
někomu
rnuoz 1
tiem miestem průneb skutku **) puojčiti; jako, ač jest kdo sausedu svému
služebné učinil, ovšem komuž koli jinému, chce-li, muož je
v služebnost poddati. Muož také dědice svého potupiti,
někdo
clomuov svých nevyzclvihoval,
světlóm neb
SatlSe{lSKym nenávisti nečinit
Anebo
dopustil
nebo vodoteče
němu mieti, a aby
sausedu
nebo skrze duom cestu

udělanau

Jest-li že
změniti.

Artikul II.

a

metati.

Item.
tehda
a grullže na tvém
ani zvláštním
kdož k tomu
kamene lámati
miestech lámaní
tn lámati. Jinak toho
UHl'UVJlU

kto
*) V

chtěl

: "nt l'ef1cere mihi l'Ívmn liceat.

tvé

měštiště, ft měl

sobě vodoteči
*) V orig'.:

jí neužievají' a též
Item. Služebnost i skrze
skrze vládal'e věrného nám
tečení z střech a pauštění na
na tom mčštišti k udělá,ní

a

qme est libera, fit serva."
Actum t. j.
V
: "ne luminibus redium VicÍllOl'Um officiat."
t) V
iter habet et actmn",
Jik n",;[I1''''-l')n''
tt) V
: "nam il'e quoqne pel' se eum posse,
-rtt) V
mOl'te ef
dimÍl1utione non
tl'aditnm cst.

Prá vn
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vody stl'ešné vpuštění. A
tvé
dopustím-li tobě na té
Item.
že obecní
však ne
jeho neužievali
cestu obdržím. Item. KoHkrátž služebnost se "no,,,,,,,,,,,,",
Jest-li že

na to

měštiště

289

LXVII. art. I.

městská.

cestu

jest poti'ebná. Item. Prodám-li díl
ten díl i

stezku

o

násilí a

k . . . ....,.::>JLJL..

J ....

n.'u.

Artikul 1.
dobľo-

ženau se
žena neb vdova
Z takového zlého uctěnie
jí na cti učiněného a lživě od služebníka
žalobě
sudku:
také viec má věřeno
nežli seznávaní služebníka ~'A(",..n,,",
drahá krev lidská
se
z města
LlU,UU,'H,>

kladové toho nahoře se
celého artikule.
'~)

orig. :

qnis
Práva

městská.

na

závěrek

",---",-,,,,,, LXIV. art. I-II.

muže zplodila,

sluší. .Na to
čtvero

291

konečně

z téhož života

o
a ue ua

leč

Artikul 1.

Jest-li že syn ocl otce věnem neb dílem
bez
a bez dětí umřel
bez
tak že
na bratří
téhož syna, nežli na otce.
otec
a bratř'í s sestrami
z miz toho zbožie buď
uděleno. Pakli
to
zbožie prošlo od
tehda opět má na něho
takové ortele o
nebo

o

a

Artikul I.

s
mužem

SlJ!m~eJle.

Artikul II.

zabit

syna a ženu, kterážto
To vidauce bratř'í
clíl

Artikul
Ačkoli

vedlé
dH: statku

n.
muž
dědieuom

lD*
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LXIV. art. lIL-IV.

městská.

jich viece nebo
avšak bez práva toho pohoršeni,
hodila-li
se příhoda, kteráž ani vedlé
ani vedlé
rozeznána
má
tohoto nemohla
kterak clědictvie má
sese takto:
S hrtltÍ'ÍmÍ bez kšaftu
těch všech nnd"c'f"Q'[H:

po

UUU'Ju,n.'·.

statek

dělí

Artikul IV.

neb
na najbližším
Na tom řádu jako na
a oddělený jako
se, neb otec dědu
jiných. Item.

se na dva

žena

Artikul III.

bez kšaftu

n ....

".""'.r.,ňi

ačkoli

živL Item. Na

neh

příbuzný

tančen od rodičuov; a též

bratruo s obau

krve
u

rodičuo

náchlebníkem.
umře· li
ten syn
chce-li
díl v statku otce mieti
''') et haec vent sunt qnoad linemn paternam.

o
kšaftu
miesto otcovo. Ale na miesto syna
ani otec
; nebo
mají
Item. Otec a mátě po
S.
druhé
nebo nežeňte. ,-,V'j.LV.LAV,

zžeňte

se po

Práva
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LXIV, art. V-VII,

městská.

o
.Artikul VI.

mrtvého, o

Nenie-li
bratrů

ač

ani
ani jiných sstuvšecko vezmau, Pakli jsau kteÍ'Í
s syny bratru ov
A též bucr rozurnieno
takového bratra
se braUím

tehda
mateřini právo
bližšÍ,
koli v příbuznosti jest jedním
otce neb mateře, ten statek předkuov pozuostavený
A což se děje z
rozumí se toliko o
mateřiných, jakož se o tom obzviáštně svrchu
Item.

Artikul VIL

295

296

Práva

městská.

Kap. LXIV. art. VIII-XIII.

A
jako Petrucius klade se za kmen všeho
také otce
neb
děda můžem položiti,
od kterého koli z nich
a kteří k nim

.Artikul VIII.

z

a

.Artikul XII.

Tomu

takto
z
krevních strom.
na miesta stupňuo hořejších, dolejších a poviziž miesto prázdné, které zuostalo v prostl'ed prázné
neb jména nemuož mieti, poněvádž jiná miesta
jsau počátek, neb kterak chceš to miesto nazvati
o kterém mluvie se, že jest syn
bratr
otce synova, a tak dále. Pro tož někteří stl'enem nalatině »Petrucius« neb
A z toho máš rod
krevní
vlastní, doluov a nahoru pi'átely pl'irozené .
A z těch jedno každé miesto a stupeň na dvé se
na
a na levici. Na pravici stromu jsau jména mužského
a na levici ženského. Nad miestem "' . . C'C7rl'''~Tl.n
sobě dvě jména: »Otec,
a dole jeden černý. A
: »Děd a
tak ,~n"TYn"T"
pohledě

.Artikul IX.

z
ten se na tré
po

dělí:

sto ve.

~romu

má v sobě
a druhý
Pod
a tak dále až do

tiem: »Vnuk a

co znaUlellall.
.Artikul XIII.

Artikul XL

a

neb blízkosti stupňuov »secundum canonem,« vedlé Práva duchovnieho pro manželstvie. Ale černý počet znamená počítánie
dalekosti a blízkosti stupňuov vedlé Práva městského, »secundull!
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LXIV. art. XIV-XVI.

299

pro nápady a svědectvie. A tak červení blízkost krevní
ale černí smrt. A z toho počtóm muožeš
že počítání stupňuov hořejších a dolejších
nieho i světského jest jednostajné. Nebo mezi mnu
osobě skrz
přidává stupeň.

na
Artikul XIV.

pak naleznúti mohl stupeň vedlé Práv obojích, mas
tuto obecní řeholu: »Kolik jest osob, o kter)7ch jest otázka,
sečta je
pořád s
jednu, a tolikť
zuostane stupňuov mezi nimi«. Jako takto v příkladě. Chceš-li
daleko je
od
čtiž oba i s projednu, a tak-ť
a budeť jich
zuostanú čtyři stupňové k
znal, že v tomto
že
stromu nejsau všickni
krevní Petruciovi; nebo
má dva rodiče, čtyři dědy, vosm
a XVI prapraděduo. A
nemožné
v tomto stromu rrn,un""",,,
než již muožeš ostatku po tomto se viec
uměti

a

nemohau
Artikul XV.
ač méně

k
že v Právích duchovních se
kteří na stromu
jest, že
doluo na rovném
netoliko do
žádného
nemohl k manželstVÍ
známost toho rodu mohlo
Ale

A!'tikul XVI.

strom

K
k

sestře;

přistupmež, totižto k bratru a
avšak pro ukrácenie toliko o jedné polovici stromu

300
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LXiV. art. XVII-XVIII.

městská.

301

tudy-to, nebo vedlé Práv
mezi
dva bratř'í
osoba činí
Práva městského. Ale vedlé Práva duchovnieho
činí
to viděti v miestě a
trově' nebo
s Petruciusem na
vedlé Práv
a na druhém vedlé Práv
městského Práva k .,LU~LÁ'.~'
chovnieho. A

na
toho nenie vedlé duchovnieho

v

v
Artikul X VII,

se
svědomie

linii neb

a

i manželstvÍe 'ť

Artikul XVIII.

Práva
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LXIV. art. XIX --XXII.

a od bratra pradědova pátý, a od syna bratra pradědova
od vnuka
od
t é h o ž ; a tak
každá osoba činí stul)eň.

Artikul XIX.

l\t[uožeš také již i to
z předešlých řeholi, že Petrucius nemuož k manželství
z stromu
těch
. nebo jest zdálí od najvyššieho, totiž pntlm~cte;cta.
od najl1ižšího, totiž prapravnuka, a od
ode všech těch
blíž. A z toho jest duvod
l1emuož v
tělesné
Jako takto.
IJVVvvHlvll.

stane

Artikul XX.
A
se snáz
duchovnieho i městského, oznaml se
onino na takovém a takového
Práv duchovních Petrucius

krevl1ie i

303

Petrucius třebas deset bratl'uov, všickni budau sobě na
n"'U"'f\r71,n'l'T jiným se pi'edkládá. A l)rotož saudce Práva
než přistúpí k
orl
ten
nahoru
k tomu (o kteréhož saud neb otázka
co se
na tomto stromu . . . ...,"LL'''·.LV
muožeš.

o

strolDU
Artikul XXI.

PNbuznost slove
k
konci
duo rum ad unum finem
že dva rodové rozdielnÍ a CIZI některých z nich
A to
vedlé Práva městského; vedlé
svatbau řádnau se
duchovnieho Práva příbuznost jest a přichází dvau skrze tělesného skutku spojenie, že tak
rod druhého rodu
k mezem a končinám př'estupuje a s nimi se spojuje. A
kdež
Právích
pro
trvá ta
takové spojenie býti nmná.
skrze kterúžto
Než
mohú
svatba toliko
vedlé Práva městského obecná pro poctivost. A tak nepoznáš-Cli] skutkem
bude toliko snúbenie pro poctivost, a nebude p:ř'íbuznost. Poznáš-Cli] smilstvem
snaubenau těbude toliko sama pHbuznost. Pakli
bude zachována obecná snaubená po-

Artikul XXII.

dvau
na bratra

mal1želstviem
toliko IlUIWHmL ale neměnie
genus,
veršík:

dědova

Saudce

IJVU'jJLíV,

měnie

pmmstaíem rozemá-li

ta

krevní na druhém
také na druhém

ženu
nI'll:)uz811stvle prv-

Práva
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llieho pokolenie. Pozná-li ji jinay, ten mi bude příbuzným na
druhém stupni druhého pokolenie.
jinau ženu, ona mi již bude na druhém
tieho
Ale že toliko v
zapoviedá se
viec
nmná
se mají vedlé stupňuov
krevních pHcházejí po manželích.
lJOznal některú
věta žena k tobě:

tolikého
kolenie

stromuov
Artikul XXIII.

mezi " ....
krevními mužtéhož

Tělesného

mni

.,TéHU

hratr
1.

první
stupeú

sestra
1.

někdy

vdova
vdovce

oy(lovělý

někdy

sestry

1.

muže a
než že

žena
s;l'na
bratrova
2.

nÍlni muže a
bratN mohú

bratruo

syn

druhý
stupeň

2.

II
žena
pravnuka

V

bratru ov
vnuk
3.

sestřina

dcera
2.

muž
dcery
sestřiny

,\

Uetí
stupeú

I'

I

čtvrtý

stupeií

Brikcí: Práva

městská,

20
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LXIV. art. XXIV-XXV.

městská.

307

mohl snáze tomu
a které
strom
však rozumu, se nn,rh"':;N,,:;n

a

XXIV.

předujec

předujčina,

syn jeho,
vnuk jeho,
pravnuk

dcera její,
vnuka její,

teta veliká
bližší sestře
nice dcera

bližší sestřence
jejich
1=~~=:1Jližší
jich vnuk

sestřenice

dcera, vnuka

Artikul XXV.

bratr
syn
trn o
bratrú
l)l'avnnk

Proteus nemuož po smrti
Petrucie s některú z druhé
strany manželství se spojiti;
vŠÍcknÍ jsú jemu pří
buzni; avšak pf'átele krevní
jeho mohau s jednú každú.
z strany druhé pojimati se,
krom Petrncie, zústauo-lÍ.

Petru cia nemúž po smrti
Protea s
strany
druhé manželství míti; nebo
všíckni j 8Ú ji

za
dcera

však

přátelé

ždS'!ll strany
želstvf vstúpiti, krom Protea,
zuost~1ne-li po ženě.

mezi tiem otcem a

308

Praya
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LXIV. art. XXVI-XXVII.

městská.

kdo
llunquam«.

mezi vnukem
chce takového

Artikul XXVII.

Artikul

ského.
synem
všecko

stro11~

kNitedlniee:

na str,

Venms:

310
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st.'om

držíc],

ktřící,

biřmující

jícího

Artikul

Artikul

se
da

toho.

koho

křtí a biř-'
mují

312

Pni va

městska.

Kap. LXV. -

313

LXVI. art. I-II.

rozumÍno O němém
ale má rozumieno
skutkuov
neb zřetedlně
o němém a
v moci téhož otce
dovoditi nemohau. Item. Dva
v
kšaftu
čeledi viec svědkuov k cizí veCI
kdož v moci toho
IVU.HVJLU.

a
od

OV'U.E.JU«;.U.Ji.

Artlkul

že
v
ovšem
tvrzen
v VI nedělích vedlé
lVIěsta Pražského,
S.

a
velikého a hlavnieho

Artikul II.

kš aftu
drábovstvo
čehož

kšaft
V

j.

castris." t. j. kšaft

činiti.

Práva

městská.

Kap.

art. HI-IV.

Artikul III.

Artikul

'~)

furol' eornm inmissus est. ((

315

316
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městská.

LXVI. art. IV.

317

aestimatio eius
vel quae
momenti est 1e-

dlužníku svému
a ani od toho dlužníka ani
od

318
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LXVI. art. V - YIII.
vědomo

319

že kšaft

miestě .

S.

.Artikul VII.
lstivě

Artikul VI.

Artikul VIII.

obranú neb

320
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věc

městská.

ze

LXVI. art. IX.-XHI.

321

tu

Artikul IX.

anebo

1)0

smrti
má
nepozůstavivši.

takové volení

dobré vuoli zuostane.
dosti mieti

Item.
dobrém rozumu

by však

ten
Artikul X.

svého

svědomie

množ
vniti'nieho spno-

že věřitel nP,lrllOlr,nv
své duše za kteréž
Pakli
pro bolest přísahnúti
po smrti z každé

ylada.H
se očisti. -

a
Artikul XIII.

K
měl

Jest-li že

nn-I"" ;>I'.n

'~T"'T'"

některé

neruší
dostatečné

svědectvie

tak
Item. Jest-li že kšaft potomnější
nětco zvláště přidává a vykládá, jakož
ale toliko některé
k C,,-.'H,,-.n,

Artikul

Erikcí: Práva

městská.

21

městská.
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LXVI. art.

se

.zboží a
slušně

LH''-'V.IL'VL

Artikul
kšaft od

něho

samého

dědice umdého tiem
1110hau se
bez

('Dl·,,,,,,,.,,"

ač

Artikul

Artikul XIX.

Artilml

Artikul XX,

skrze to

dědicuom

za
umrlého zdviženi

2
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LXVI. art. XXI-XXVI.
Prán!

mě8tsld..

avšak toho na
kteréhož

svědkové činění

kšaftu naprosto
potvrditi, že
zase přijal. -

lrdo co za
se

HvJLUVvH I

Artikul XXI.

se lnu líbí.

Otec

poraučÍ-li

co aneb kšaft
ten kšaft

a

Artikul XXIV.
Ačkoli Právo

nesluší. Nebo což
bláznovstvie

rozum maje:
odvolati. -

rozumu

svém zbožie muož
se
vidí
užitečno:
pro to však dědicové ještě nenarození, ale ještě v životě zavření,
a zvláště bez vědomie otce počatí, vyjdau-li živí z života matky,
zbaveni dědictvie. Protož po smrti otce narození, v statku
otcově diel jim pHslušný slušně obdržÍ.
S. (j60).

Artikul XXII.
o

vuole svobodné, protož
vuole; dokudž rozum

k

Artikul XX V.

saudem
za duši němuož
slušně obdržeti svěi jeho náchlebníci a
toliko
Nebo
v Právě duchovním layci
v svědectví: též v Právě světsl{ém
záduší

dectviem

učiněného

S.
Nověk

věcech

cizí

nic

nezřiedil :

městskau

do roka
z
zbožie onoho
v tom času dřiev
neb veCl
na tré buďte
llapi·ed.« (L. S.

Artikul

Artikul XXVI.

nežli
se,

zet

Práva
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Kap. LXVII.

městská.

Avšak
v
a v druhém: nXedávám«

se

neb

také

věcí

tom
radše na otce neb má.te l'

ú'ÍeíUi a
Item.

ženu zuostavě a dětí
žena
kšaftu :
takové
nežli na bratra mužova spra-

stálé hude,

I-III.

327

328

Prava

městská.

Kap. LXVII. árt. IV-V. --

LXVIII. art. 1.

329

konečně

Každá žena své raucho všední, a nic
mHost měla, muože
kolí
neb k komuž
gdporu
. leč by měla co svého
a smluvami nevymínila, tehda i to muože
muže svého.
žena majíc muže psance,
množ svého statku poí'ádati bez odporu jeho zapsánÍ. A to jest
zde

nH1že
Avšak

I

stane

pro vieru. A nad to svědectvie ki'ivého přísežníka,
v
Jest-li že l.;clo pí'ed saudem pí'množen jest
z falešného svědectvie od
proti níž to veden
zvláště
Protož
svědcích
vážnost a obyčejové mají zlmšeni
kteříž proti vieí'e svého svědectvie
nemají slyšáni býti. Viem svědkuov
pilně má zkušena a vyhledána býti. A protož
jich osobě
má prvotně
býti povaha, byl-li
takový šibal,
lotr, zahaleč, vypověděnec, čili obecní člověk, a počestného-li
jest života a bez
čili jest znamenán a zavržen; jest-li
čili
se pro zisk snadně něčeho
; aneb
nepřítel, proti němuž svědČÍ, aneb jest-li přítel
by
svědčí.
Neb
že nebude ve zlém domněnie,
veden k svědomí,
by po: tehda
k

těm věcem
nápodobně

o

aneb mluví-li
Nebo

j

nemuož; nebo
každé věci
duovoduov; nebo

Artikul!.

někdy počet svědkuo,
hodnověrná

o
tázáno. Protož saudce
ne ovšem má hned se obrátiti k
každému spuosobu dúale z
duovoduov rozum
má spravovati.
Item. Nevidí se hodní
množ se
svědkové. Avšak svědectvie služebníka v ty
duovodu k
synu, aneb syn otci
Item. Dva
věci

mohau
v

svědkuov

rodu viee
věci

svědkem

Item. K věření

věci

Práva
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městská.

331

LXVIII. art. 1.

l'OZumÍll
Item. Kdež
svědkuo nedvau
dosti; nebo i'eč o mllohau věc

Také

Náměsíčník

k množstvie

H.1.''> U \-' Ul ,

aktěm

Nemnož
svědectvie

saudci

č.asto

věř'el1o

Prava

332
bývá

333

LX VIII. art. II-VI.

městska.

počestnějším,

Item. Znamenaj, že rozdílnost miesta zamítá
jako známo jest v knihách Danielových o Zuzanně
svaté. Item. Hozličnost času svědky zamítá, jako,
o jistém
ěasu otázka se dělá k učinění některého skutku; jako, ač
í'ečeno bylo, že )pojednau učiněno jest poručenstvie.« A ne jinak,
jako, by byla o tom otázka, vládl-li
a doložil bych se
mnohých svědkuov, z nichžto někteří pravili
: )Viděli jsme jej,
an vládne za rok,« a druzí »za druhý,« a tak o jiných dále, svě
dectvie jich stojí. Pro tož toliko o tom, oč jest saud, svědkové
mají vedeni býti. - (L. S. 664).
svědky,

se

stojící to ke škodě nemá býti ~ poněvádž snad měla slušné neb
hodné
k
ní vedenému. S.

že

Artilml III.

neznaml a některak podezi'elí k žádosti strany
(krom té
kterauž učiní k duovodu svého svědectvie)
zvláště pí'isálmau, že ani z prosby, ani z nájmu neb auplatku,
ani pro vlastní nenávist, ani pro pi'ízeĎ, ani pro aužitek neb
prospěeh l
jsau
neb mají, anebo měli
najati neb svedeni. - (L. S. 666).

Artikul ll.
Ačkoli

k žavedlé Práv zachovává se,
lobě učiněné svědkové nebyli přijati: avšak z příhody a dľuhdy
to
dovedeno,
k někomu, nebo, ač
svědkuov
dlauhé nel()i'í1~01lmosti.
v dalekých krajinách
by, tak že
snadně neb brzo
nemohl pohnán býti. Anebo, ač
obžalovaný, pi'ijma puohon,
že ze zlosti
že
oo~hl

v~

býti

K
Artikul IV.

nebo
nemocní, neb
že
hodnau
měli
hy
tak,
že
k
saudu
pi'ijíti
anebo jinan pl'ekážku
svědectvie
mají
býti
vysláni
p:Hsežní
nemohau: k
Nnň,r1A,nt-n," k saudu mají vznésti. hodní a

S.

činí,

věci zvěděli, častokrá,t
svědkové

bez

o některé
obžalovaného v jich rozItem. Kdež žalobník nemúž

přítomnosti

"u'oY....nj"

Artikul V.

žalovati pro pHsahu, jako v
žádati lichev křesťanu
rychtář a Dtíseíní
loba

moženi, aniž jsau se seznali: jest-li že v
budau k
by dostatečně z

",,,,',h"·{).<"", ...

(L. S.

Artikul VI.

umenšená.
svědkuo

straně

a
časem

svým

saudem slavně svědkuom odpierá, zhráněn
v téŽ pH toliko; leč co nového zašlo, jenž
duovodu potřebovaly. S.

334
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LXVIII. art. VII- XI!.

městská,

x.

Artikul

svau
Artikul VIII.

kdo
Protož nemá
naú to
nevinného, Nebo svědkoyé

obtieženo

Artikul XI.

zlé

uemuože.
Artikul IX.

Artil{ul

Práva
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Kap. LXVIII. art. XIII--XVI.

městská.

ani

337

něvádž V pH kterak koli veliké svědectvie jednoho př'ísežného,

od

nezamítají se, jest mocné a
dostatečně muož dovésti. Pakli pH svém duo vodu jistý počet jmenoval, jako, ač
že
šesti nebo osmi př'ísežnými své
chce dolíčiti:
dlužen
dovésti tolika
a neméně, poNalezeno
že
něvád7, se k
nežli
od
člověk
pí'ísežn}Tch. Pi'ísežnÍ
někoho
o všech
neb
saudem mohau
člověk

Artikul XIII.

že strana zavieže se
aby

za

něhož

mluvÍ.

XVI.

nežli
usauzeno li;: straně panny,
nežli obžalovaná svého
Ale

Nalezeno
svědectvim

žádného
Brikcí: Pnha

městská.

B3R

Práva

městská.

nebo první i druzí mohau právě svědčiti, k rozličným čmmom 11e(Hce. A též nápodobně v pí'ech ra.něnie.
viec
pNtomných ph svádě a
bitvě, z nichž to něktel'Í
viděti se takového
raněného od
že san toho neviděli:,
jest
jsau neviděli. Ale jiné
bylo,
dnovod bráněnie
jenž slove »l1otwer/< A
se ta věc
kdež
žalobníku a obžalovanému rozliřní konšelé svědřili:
byla
pochybujíd pÍ'ÍllOda od obojí strany. PhsežnÍ svědd mají
ti
se pravda
oznámila. A
budau, jest-li že by snad z
pi'j žalobě
něteo potřebného. bylo opuštěno:
od
na saudu
sedících bude moci nalezen
k
se srovA vedlé toho
tato obecní

Kap. LXVIII. art. XVII-XX.

majke toliko

Svědkové

se

se
každému vedlé
v

od kteréž

Vyměúujíc

uch smlauv(',c neb kšaftovnÍci

saudce ua své

Artikul XIX.

Artikul X vn,
Poněvtl.dž

jenž toliko na počátku sazení
toliko svědlq, jenž také
zv1c1štnÍch
naplúují miesto
jako
kteHž povoláni
smluvní svatební
kšaftích
manželské. A i svědkové, jenž
pHtomní jsau, a těm
a zvoleni
jsau
bez skuteřné pÍ'Ísahy
což by koli k otázce
své svťdomie
toho nebylo
lehkau pHsahu
S.
neb

úf'lIcln svého pi'isáhli jsau.

seznali a
puojéeno,
z težka k

339

V městském saudu ortelováno jest: A(~koli svědectvie jednoho
stáJé, avšak
ld,eHž miesto pHsežných

pHsežní
Práva

každé
docela takovéž moci;

Artikul XX.

svědkové

Artikul XVIII.

konec všech svál'uOY
nemá hotov
k
i'ečeml

toliko
jim

věi'eno

seznáních.

8.
22*

::>40
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Kap. LXVIIL :trL XXI-XXV

341

ne

Artikul XXI.

Artikul XXII.

san nedosáhli 'ť«

Poněvádž otčim

nežli
v takovém
a sirotci své
čemž kdo užitku n
hodně škodll

zisku

Artikul XXIII.

Artikul XXV.

Artikul

vodu

342

LXVIII. art. XXVI-XXIX,

spikli
spojili (a to množ
od '-'''LlrU\,'''-",

ač

však rychtM' pro

::iálll skrze se zlo; nebo to činí pro
čt z dluhu úí'adu 8vého.
Ale kat toliko
Znamemino také má
prohí'ešilú neb těžkau
duovod věc dvojí zaskutek) a druhé
obrana. A ačkoli po seznánie obžalovaného
proti němu: avšak obrana) jenž
silnějšího a mocnějšího svěclectvie poU'ebuje.
v prostém očišťovánÍe z vraždy kat nemuož
obraně
nemuož svědčiti. mnohém méně

svědčení

s.
v

zmateční
Al'třlml

343

XXVI",

nelmi

by

zbráněn

a

Atikul XXVIII,

a ne tak

světle

vyznávajiece l
k duo-

dostateční

S.

lnuož

ale

nenulOŽ

skutku

Artikul XXVII.

z
umínil
sau pravili se
učinil. Mezi

I

Artikul XXIX.
něktentký

kraj čí Z
lokte sukna Mechela sukni ušil
od
jehožto
ptU lokte vzal k svému užitku. A když toho
cechmisti'i krajčovští i
a
a snlmice v sobě
jednosvornč san
odepí'ení ku potvrzení
krajčÍmu vydal, pl'ed
Pl'otož žádal
krajčího nemohl
slušně
šití pi'ijalo,
než
kteréž san
o váze nic
učiniti. Proti
a pí'ed
vědomo

Práva

Kap. LXVIII. art. XXX -XXXIIL

městská.

345

O

Artikul XXXI.

svědectvie ř'eči.

Artikul XXX,
ža~obník

na též
samI

Artikul XXXII,

Otec umnuož
Nalezeno
svému vlastni emu o
učiněné od

Ortelem

se

Al'tilml XXXIII.

vedlé
než

svědkové

346

sám

PniY<l městsluí.

Kap.

HrL

XXXIV -XXXIX.

Heb také

347
nebo nedostatek

lllá od vyosvědčení

svědkuov

Svě{lonlÍe

~ll'tikul

XXXVII,
zvhi~tě

svěd

k žádosti jich neb
neb
poale

neb žaloba o vládah;tvkh neb
smluvách:
kteréž staršího času

o
saml
stavuúCÍch,

Artikul XXXVIII.

se, že ze

Orteloníllo
den a tuto hodinu

Naí'lme-li žalobník
učiniv

Artikul XXXIV.

má svě
žalobníka. A též

se na
Artikul XXXV.
svědku

pro-

hí'ešenÍe neh zavm8nH'
vržen: dnovodu takového

odzavržen,

Artikul

vedlé

učiníce

sme svědomi v té straně :«( pro

neb

nuzné

nnr"CJ.rnr

Prú va
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Kap. LXVIII. art. XL-XLIV.

ll1ěstskú.

odpovědieno, že takový obžalovaný sám sedm svědectviem hodným
množ svau nevinu okázati. Item. Týž hospodář' žaloval na formana, že jeho koňmi a vozem žena a
,
uvezeno. J emužto když
nalezeno, že se ma svedky
že se má sám ti'etie hodnými muži očistiti.
v

V\JIQ\JH)!.

()

....\rtikuI XL.

Ortelem
hodní, totiž
mohli od svědectvie

že
neb

svědkové

ne-

Artikul XLIII.

s.
věcech.

Artikul XLIV.

Ar tiim 1 XLI.

host

že některakému měvlaského vína za 37
ale měštěnín k tomu řekl
; a oba dva se na seznání >JU'~U"'\J'IJLC
a znzené v
že ani host
hosti nemá vésti svědomie sauleč
slovú

blauzení
Artikul XLII.

Jindhch
noénieho času ~~mlU a statek
na voze odvezl. A
svědkuov

etc.

a

LLXVUL nrt. XLV -XLVII.

Práva. městsk~L

BáO

avšak když
od
rau(:Í rozšafnosti a svědomie

~51

moci obdržeti těch 30ti kop

svčdedvie

těch

30 kop
zi'ezal a
toho dokázati
svědkuúm žalobníka

Artikul XLV.

Jeden sedlák
dvěma

níkova, (lostateč,ně dovedeno svědomím
stalo: žalobník má na tom duovodu dosti
svému.
CL. S.

a ne-

sau

sedlák: »Pane

ku

Artikul XLVlT.

ve
pi'idán [jeden1
hudau Hí. To
tobě bratr
ze teho neUllOSleCJllWj.
dvau

Artikul

Sent.

»Zhí'eší -li
mezi sehau a jím. A
v austech

352
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XL VIII - L. --

LXIX. art.

Artikul XL VIII.

se
Artikul

pro ukrocenie a

šáno. O tom dále

čti

níže

neJná
Artikul

*) U Bl'ikcího

810'01

llemá

354

městslul.

art.

~~'.'"U"HJ"4"

355

tormentis" etc.

art.

Artikul

Artikul

Ártilml

stá,vá na

tváři

358

městská,

art

x.

359

360

P.HhodHo se:
levau

městská.

362

v

Práva

městská.

neb otce

zase
všeho

kázavše a
se zprvu zavierá.
orteli od konšeluov

LXX.

363

XII.

městská,

. . . . . *)

kamení

Ale

*) U Brikoího u,n"'r>h·.i,·",
tomto
tentiis et locis
mmo
qme sequuntur. Et
et sunt istn."

místě

ergo
8endoloženi:
et mmo per -verba
1)l'feSl1lmr)ticmern maU gel1crant

366

městská.

Artikul

368

městská,

LXXI.

LXXII. art. I.:.......n.

smrti nešlechetně sau
skrze dokonánie skutku
slusmrt Kristova svobodné

na

na
Artikul

Až

ki'psťan

dal díl židu v

nhni

vanie a rúhanie

na

sťané

úřad

vláda:f'stvie nebudte usazováni:

toho

dluh

II.

zmaí'ení
oděvu

zevnHhlieho ~

372

nesau
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Kap. LXXII.

městská.

373

o

tak

~1\Tze

ženám se

Tak po yše
rozeznáváni hudte.
dvú mAsíekh od tohoto oznaobeová,nie ld'esťanské skrze
časného

z
jemuž
odešla jest: tehdy, když
Olrlí'ieh a t'ricek př'ed saudem do konce
žalovali ústavně
z
Mikuláše a
A
saudné

sVAtské neh
kdežto židé tak 1'ozžidé
den

o

ze

tN

komoí'f
k

: Jest-li že kterémn
věd pro

Měšťané

námi na

""B",''''',

374

Pl'ava

LXXII.

městska.

375

z těch dvú věcí: obviněný dlužen jest poi'ád k tí'em žalobám třmÍ odpovědmi
odpoviedati.

na
že
svú žalobu chce
dluhu odpieraje,
sežného
že
musil. A
saud
Hašek nepostavil jest konšela, ale rychtáí'i a konš.eluom na saude
odjezd pro pilnú
s luze Jednoho
v

člověk nernůž

o

o
sám sedm
žalobce sám sedm mohl
na Horách
-'-LL<.l;U ....'V-'-'"

Ve všech

37fí

LXXII.

377

věrduňkem

a do roka.
i mistrem.

zlosám se

dva

ná-

ševcuom
nahoi'e.

neb

letě

kontak

378
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LXXII.

městská.

Sladovnická
chcme, aby
nesl, jenž stove
a
A kdož by koli to zmeškal aneb
duňku
k LttLlJltLlJV podnikne.

ktel'éž
k tomu

náležejí, 8 velíkú opatrností
zlého: ale také od phčiny zlého učte
zdrželivě a v čistotě živi buďte.

o nových mšech, kteréž
žákovstvu
Do krčem nechoďte, brani nenoste,
na eestu vypodezřelých) jako krča
ovšem se vystřiehajte, nebo žákovstvo vede-li
a s tiem nesau-1Í oděv žákovský,
a osobně takové
po třetie
duchovnieho správce.
nezuostaue-li
ueb potom se
vlastních věcech nebude moci toho bez
Pakli k tomu
oděv žákovsl{ý neb kněžský
lměžské. Také slušné

o
každého města dlužni
a měrách
a jiných všelijakých věcech, ktel'éž slušejí k obecnému dobrému
a pokoji, věrně l'éditi s
pomocí. Což
pak koli
zhebli
pi'edí'ečeným,
nikterakž v to se nek změnění, neb odl)ierajiece. A kterúž kolí pokutu na
věci ustanovili
ta od
ustavení buď

šest

8nodomuov

379

bude
stell1ieho

měsícuo

od uŽÍevanÍe
kteréž
duochoduov nemá a
ča8 k obdrženÍ ~mi'adu kokteÍ'Íž ani

kněžství

usa-

že krom
užievanÍe dů
kněží a mniši
obdržení každého úi'adu
kto

stlaní li
tovatL

havic
z sebe

Artikul IV.

že mnohého

svěceného

život
di-

380

Práva

městská,

LXXI1,

slovú
dOlllUOV llepi'ijímajte, aniž jim jal\:Jchž
koli dal'uo
Do kostela
v němž
stolice duchovnie aneb někdo
BožÍe bez
učené a ne
neb čísti uměli.
tostmi kostelními
v komže ohlečenÍ.
mši slúžiti bez
~lužebníka.
Ačkoli
osobami a nad jich
vseliká moc
cluchovnÍm
obdržení roz-

zabil neb ochromil:
které drža!

pro
o zbožie a
dopúštějte

lotr neb noční
na tom krchově vraždu
učinil; takoví
obdařenie všelil{é SYOklátbú v kostele neb z kostela
1.UI-JVf-,l!!l'L

zLočinec

moci na saucIce cluchovnieho
kdo smělostí svatotrestán bude, Pakli
kanovníka nebo kterého kolí žáh:a C'HEl,''l:n,r.

saudce

381

:182

Práva

městská.

LXXII.

383

duochoduov věčně buďte zbaveni.
na někom nětco dobyti,
Nad to
která města
sun1mu kostelnom neb kněžím
své
nestálé odsuzujem,
nepravost v sobě
hodu l{šaftovánie potupují. Protož z těch
ustavitelé a jich
buďte právem duchovním, nad to biskupové
kšaftuov a vuolí posledních, i
jak)Tmž koli,
oni vedlé
vuole poslední kšaftujídho y určený čas skutečně vyplnili, a pakli
kšaftem hum neuložil, dosti uť.inění nnel rok aby se neprodlilo.
také posledních vúlL v statek sešlého nikterHk se. n(='pokudž statek nebude
seznáním . vjer~'osob. Kdož koli kostelní
držÍ. mají
pomáhati na
stí'ech a kosteluov, Sběrači almužen k stayenÍ kosteluov, kteréž druzí
blHHe usta~TT"~~ '·'''H' starší lidu. A té almužny věrných lidí nekostelních.
svatokrádce, kter}'ž
podstaupL Ustanovujem,
ani kdo
kov
ani k schová,vaní nephjiemat leč pod
hodn}Tm svědectviem. Pakli kdo lHoti tomu učiní, takovúž pokutú buď trestán. Bude-li
llÍ'Ívnu
méně za deset
nad deset
bude
stane se Hetina k
třetina rychtái'i a ti'etina pHsežn}'m .
•Test-li že syn neb deera nět(~í vešla
do zákona kněžstvie
ueh oblékla
se, totiž v nábožné
slove
po smrti ľodičuov
z
statku nic
Pána Krista. Item. Kdož
syna l1eb dceru aneb
nětčího ku
aneb
muku kola n~.rln"nn;n' to
bude zbit na 1<010. Residuum qurere in Statutis Provincialibus.

!(onecršech

svědčiti sobě

nemohalL

artikul III
LXIV. artikul V
vysestiz saudu má, i,"ctPiuV>,CC
Bude-li s1:úha poslán pro
a on dá jemu,
V.
L
mu věi'eno
artikul XX,

komu

o.

se světlu """on''',LU''. rozumíe se o "nn,\;.~;n; neh hndancím, ''''.11''\111'' XXXIX,
rozdíl YL
Ač Y<'110 ži'de jrst
. "šak za věno
nrškodné. i'uq'''V:L<' XYUL
artikul TlL rozdíl 1.
mají sr ohraeeti na ('])m1('. JH,,! II lIn,(l
O témž
LXYL artikul

B.
a

artikul IV. rozdíl lY.
konšelem. Y právíeh

Baníř,

artikul XXIII.
artiknl
sauzel1é.
lY. artikul VI.
mohú.
rozdíl
Bez kšaftn umierá, kdož veellé
Biřic svédčiti muož o věrdnúk.
Bil'k necem množ
ale
JmicrJn volánie lm právu jest pod pl'e ztracením.
Bíti nemá do krve í'emeslllík učedlníka, i\"qJl.CU'LLt
Bližší
Bližší jest nl,-j'"lfn,,)l1IF

artikul XI.

artiknl

ITL

BratH a sestr;r s
Bratr a sestra.

BratH umrlého
Bratr
hratra

rodiči

se

dělí

nedělí

se s rodid,

1I.1qI1LU1,(I,

rozdíl Yl.

artiknl

neumož kšafftu
oznamování o
Práva

městská.

svědkem

býti,

LXVI. rozdíl VL
artikul XX. rozdH III.

":l.'".pHVLCt>
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Cesty
Cla

nepromlčí

vedlé sirotčího. Kapitola LXI. artikul II. rozdíl IV.
z toho; <':0 na
kuo veze, Pakli toho
a jinam
pi'evožuje, z toho má dáti.
LXY. artikul I.

Clo kdo
oponíže se statku svého, potom ho nemá dáti,
LXV.
artikul II.
Cla
běhu válečném do města, téžz města. i\.<:I,pllVUt LXY.
artikul III.
Cla projetí s svoboflu:\rm zbožím
neškodné. .ll..GtIJHVl'J, LXV. artikul III.
rozdíl I.
Cia
cla v mezech jest.
LXY. artikul. III. rozdíl III.
Clu svědčí-li
pHsáhne. Kapitola LXV. artikul. III. rozdíl lY,
Co neobstavíš a co
toho
Y ll. artikul IX. rozdíll.
o stavuňku koní, rozuměj o všech věcech.
"ll. art. XVIII.
rozdíl 1.
Co jest
XII. artikul. 1.
sausedu k nevoli '71'l'f'",1,f',"o nemá toho saused činiti.
Co
XIX,
artikul IV.
Co nenie
neníe mozne.
artikul VIII. rozdíl XIY.
Co jest
příbuznosti po krvi.
LXIV, aI'ikul I.
Co se nebrání, to se
Kapitola LXVIII. artikul 1. rozdíl XXYIIL

Dá-li mátě synu viee, a dcera neodepí'e, její škoda. Kap. XXVII. artikul XXVnI.
Dání nemuož odvoláno býti, ale kšaftování muož.
LXVI. artikuf XX.
Dceři
lotra
má díel její
dán
XXVII.
artikul XXIII.

nenmož osvoboditi. Kapitola
Den k roku
někteří za šest nedělí
tola XXVII. artikul Vl. rozdíl I.

artiku.J: XXI.
jiní za pi'irozeu)T. lúLpi-

XXVII. art. X. rozdíl 1.
lJe.zn(~čem jest. lUt,j)HUéUt XXVII. artikul X\~. rozdíl 1.
Dědicové z krádeže v statku nalezené ~,~ ... ~,.;",I.,;." .1kGtliJHV1tt 1. ctrtikul XXXIV.
XV. artiku! III. rozdíl 1.
Dělá-li kdo na
]Jod
nemá činěna býti. n.a, II II U'1 XIX. artikul 1.
sansedu
rozdíl VII.
to obHé jest
XXI.
Dědinu
kto bez
artikul VI.
i rukojemstvie za ně mají
po rodičích
1\ca.pHU1<:t XXIII. artikul XI.

Desátkové

(1,

Dědictvie

387

Registrnm.

městská,

XXVII,
drž.
drží-li kto den a rok bez llarčenÍ, ten
artikul
Dédietvie neb duOlu
do dne do roka povinen
XXVII.
artiku.J: I. rozdíl I.
Dědictvie z moci zpravce bucf postúpeno . .L1.i.1,PH,V1U XXVII, artikul II. rozdíl 1.

duOlu ''''.' "",.u •. mnll{t se n",_.~"",,,,,._d·; než
artikul IV.
skrzE' vodu, vězení. moc.
Dědictvie
rozdíl III.
Díl
se
nemuož.
Dědictvie zastavené nadlepší-li se,
Dědictvie prodá-li
z věřitetnov. množ
tol a
artikul XII.

právrlll.

xxvn.

artiknt VI.

artikul IX. rozdíl L
XXVII. artikul Xl.
trh vkročiti.

XXVII.
žádati.
zastavené
1u1o, věr'Ítrl množ
artikul XU. rozdíl I.
Dědictvie
v knihách hýti mají. Kapitola XXVII. rozdíl II.
Dědictvie se ohclržuje
kšaftem, zápisem.
XXYIl. artikul X1\'.
po hratÍ'Ích
na ,)1ne
dětí. také i Cl sestráeh.
XXVII. al'tiku.J: XVI.
mužského. l'U:l,pnVll:t XXVII.
nenie
Dědictvie připadá na ženy;
artikul XVIII.

Dědietvie

Dělenie náleží staršiemu, a \'01en10 mhdšiemu. Kap. XXVII. artikul XIX.
Dědicové
mají
XXVII. artikul XX. rozdíl I.
Děti z kuběny nedědí. Kapitola XXVII. artikul XX. rozdíl II.
Dietě před časem narozené~ dílu neztratí.
XXVII. artiku.J' XXII.
rozdíl I.
Dědicové
osvědčení neučinili o statku a
zadržali, mohú sálmúti
na dědictvie. Kal)itola XXVII. artikul: XXIV.
Dědici oblíbení 11eh volení o
míti
Kap. XXVII. artiku.J' XXV.
Dědictvie můž se dáti
XXVII.
artikul
Děti
nedílného mají dH
rozdíl I.
Dědic hlíi7.Ší
hratr otcuo, nežli bratr matei·jl1. Kap. XXVII. artikul XXXI.
j.·U;t,pUUCla XXVII. artikul
Dědkové
po otci
XXVII.
Dědicové nestačí-li statek na dluhy, dok.J:ádati nehudau.

xxxn.

artikul XXXII. rozdíl L
dvoje: domovní a zahradní. Ll..("p1LV~a
artikul
Dědictvie po tNkrát vyJlntseI18
rozdíl I.
Dětí bl'atruov s rodiči se dělí. n.1.t,!)U,U1a LXIY. artikul IV. rozdíl VII.
Děd a bába
LXIY. artikul IV. rozdíl VIII.
služelmika. Kap. LXVI.
Dědice neznáméhe množ v l(šaftu učiniti: a vit~[:
artiknf II. rozdíl XI.
kšaft hude y nic.
Dědic umře-li
než kšaft8In se
Dědictvie

tob LXVI. artikul III. rozdíl III.
DMietvie dvěma
nemllž se
rozdíl I.
Dity dcer muži jich ll10hú
artikul XVIII.

l.lU:,.p'C\)1Ll

-n{\.Vll,roDV1D

ač

nejsú

LXVI. 3.rtiknl VIII.
LXVI

lllrhači.
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Dietě

po smrti otce narozené, také má mieti cHl s
LXVI. art. XXIY.
rozdíl L
Děkan,
trpí -li kněží KU.DenarSt;vl~3, túž
artikul lY. rozdíl XXVII.
Dlužníka každém práyě z peněz
artikul XXVIII.
Dlužník má
VII. artikul XVI. rozdíl L
Dluh svúj platiti muzc
ženu bohatau. Kap.
artikul II.
Dlužník má-li hotové, nemá
Dlužník
artikul III.
Dlužník pravě, že dluh
artikul IV.
Dlužníku má viec věřeno
IJ811ěz.
XVI. artikul V.

Dluh o~A,,,,,';A,,,r,,,
Dluhové kšll±b1jÚjím.u
artikul IV. rozdíl XIV.
po nětčí smrti,
Dluhové, kteÍ'Íž iJr'8(i(~11ftZE1.1í
Dlužník

.'-'.a'pLOVU"

LXVI. artikul IV. rozdíL IX.
odkázány
LXVI.

art
rozdíl III.

XVI. artikul YIL
artikul: VI.
XXXYIII. artikul L
XVI. artikul X.
má sražováno
artikul: XI.
Dlužník, žádá-li, věřitel povinen
artikul XII.

Dluh
Dluh

oznámiti,

věhtel

vězení

rozdíl
Dlužník třetíe díl
artikul XIX.

věl°iteli:

statku svého.
DobH

.B.tt,plLV1U,

XVI. artiku.J: XX.

na konšelstvio voleni

neuie v kšaftu.

H .. o,pnvJ.o,

XXXII artikul
artikul L rozdíl

Ka-

XXVII. artikul XII.
Dlužník nemá-li

LXX. artiku1:

Práva
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zlÉ', když žena nm,í mužské šaty, It též zaHť. Kapitola LXX.
artikul XII. rozdll XV.
Domněnie činí (snopové) rozličných zrn vobilné. Kap. LXX. art. XII. rozdíl XVI.
DOl11něnie činí klíčuo
nošeni. uši l'ezání.
LXX. artikul XII.
rozdíl XVII.
Domněnie činí seznávánie strašlivé. Kapitola LXX. artikul XII. rozdíl XVIII.
Domněniem žádný nic neobdržuje. Kapitola I. artikul XXVI.
Domněnie dvoje: daleké a blízké. Kapitola I. artiknl XXVI. rozdíl I.
Dobrovolně kdo se sezná, duchovně napraviti má. Kapitola 1. artikul XLI.
Do ohee nemají choditi než sausedé usedlí. V
konšet a.rtikul XL VI.
Doma hude-li kdo hodinau prvé vidil'lL pi'ed saudem nemá
Kapitola X. artikui III. rozdíl III.

F.

Domněnie

nehude-li naÍl žalobníka, má v šesti nedóleeh
pro
hýti. .L~a,!.JH\.Y.l(l, XXVIII. artikul VlIT.
Domněnie

kto
na sobě má.
artikul I. rozdíl XXX.

DUU

mieti i rlruhé,
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KapitoJ:a LXYIII.

Kapitol'a LXX. artikul XII.
LXX. artikul XII. rozdíl XIX.
Domněnie daleké
I. artikul XXVI. rozdíl 1.
Druhau žalobu osvědč. Kapitola 1. artikul XXXII. rozdíl I.
Dříví z lesa braní, pokuta.
XX. artikul XXIV. rozdíl IV.
XXIY.
Dříví kdo
1eFlB
Kapito~a XX.
rozdíl VI.
Držitel, a, ne nájem.ník, má z gruntu od'nolil p,ri".t·.l Kap. X. art. 1. rozdíl V.
Duchovnie žalovati nemá, leč mu správee jeho
I. artikul XXXV.
DuOlu svuoj
bez
jiného ..... l."·pll'tru\, V. artikulL
Duom věřitel má držeti den
rok pro nelPla,Cejlll Kap. XXVII. artikul
rozdíl IV.
DuOlu ve dni a v roce m.nož ještě vyplatiti. na"""'JÁ'" XXVII. art.ikul XU.
rozdíl V.
LXI. artikul I.
Duom kdo rozdělí stěnou, množ služehnost děliti.
rozdíl IV.
DU0111 kdo
i služehnost
LXI. artikul
rozdíl Y.
Duoyod proti straně a k sobě. Kapitola LXVIII. artikul XXVII. rozdll IV.
Duehovní věci eiesař množ řéditi. V Předmluvě list.u druhého (30).
Duchovní právo a světské málo se dělí. V Předmluvě listu druhého UlOl.
Duovod
znameními.
I. artikul XLII. rozdíl' 1.
Kapitola LXIV. artiknl XXV. rozdíl 1.
DucllOvnie
rovná a postranní.
LXIV. artikul XXVI. rozdíl II.
Duehovnie
khn a biřmoyánie.
LXIV. artikul XXyn.
Dnom a
míní se jedno tělo.
LXVI. artikul IV. rozdíl XIII.
Dvu~j jest samI.
I. artiknl I. rozdíl I.
škodu pla.ť sansedn.
art. 1. rozdíl 1.
Dvoru svého kdo
Dvoje
dvojí pokutu nese. Kapitola XXXI. artikul IV. rozdíl VI.
Dvě žalobě kdo z jedné činí, nerná
XXXII.< artikul XX.

Falešnému hráči má palec uťat
Kapitola XXXVIII. artikul 1. rozdíl IV.
svědek zaviní proti bohu~ samlci a stranám. Kap. XXXII. artikul

vn.

rozdíl XVII.
Forman v moci své víno maje, stane-li se škoda, on zaplať.

Kapitola XV.

artikul VI.
Forman
koně, učiní-li škodu, ten, komu škoda jest, koně obdrží.

XV.

artikul VII.
Forman na mostě phhodau škodu maje, neškoduje než na svém. Kap. XY.
artikul VIII. rozdíl. I.
Forman vjede-li llerozšafně do vody, platí škody. Kapitola XV. artikul VIII.
rozdíl II.
Forman odveza někomu statek, sám tí'etie se očistí. Kap. LXVIII. artikul XLII.
rozdíl L
Funt v právích
se 20 grošno.
XX. artikul II.
Funtuov 50 váží 80 hi'Íven .....l..H'fJll'V"H" XXVIII. artikul I.
"'>..LL!J,"VL'"

Domněnie

J.

Y.ll1GUi:1LV(;t• • .n.a.pl1oU1.ét

J eden skutek množ mieti viee vin. Kapitola II. artikul I. rozdíl 1.
jednau žal'obau se koná. Kapitola 1. artiku·l XXXVIII. rozdíl L
n.étpWU1ét X. artikul III. rozdíl 1.
a potom
jsau prostí. Kapitola XXIII. artikul V.
Jistec propustí-li se, i
Kapitola I. artikul XXVII. KapiJjstee v každém právě múž

vn.

tola
artikul X VI.
.U'«'I'J.~VH" XIX.
má
od sauseda k sausedu
artikul
rozdíl
.Jisté věd a vymíněné, moc mají.
XXIII. artikul XIII. rozdíl ll.
vieee se váží, nežli znamení. Kap. L. artikul XIV. rozdíl 1.
"tl1nl'111l\V nahoru.
LXIV. artikul I. rozdíl II.
žalobník nenapravuje. Kapitola I. artikul XXXIll. rozdíl L

G.
Grunt se muož CIZIlH lidem
Kapitola XIX. artikul I. rozdíl VIII.
Gruntem cizím kdo by vědOl.ně vládl, vrat grunt i púžitek. Kapitola XXI.
artikul II. rozdíl I.
Grunt kdo
Gruntovnie
rozdil II.
Kap.
artikul V.
má d01POl110!~ellO
Grunt

xxxn.

Gruntové
se,
i užitkové.
XLIX. artiku! ll. rozdíl II.
Grunt kdo prodá, i služebnost
prodá. Kapitola LXI. artikul I. rozdíl YIII.
Gruntu věd phbité, přiležejí k němu.
IX. artikul VII. rozdíl 1.

Hovado
Hovado
Host

umře-li

morem,

kdo

chovány huďte.

Kap.
artikul
muž, chce-li
Hovado urazilo-li
množ llUt:ljJ()u1;Lr
Hovado divoké neb lesní, urazí-li
Hosti má se ve třech dnech

I. art. XV.

Hovado
Hovado
Hovada

Hovada mají

Á"-C1'iJHVLCV
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Kto za

zprosta
artikul XIV.

má rozumieno

Registrmn,
pro

úč;inek.

\'11.

Kto co

na
co se nedostane po "'UVll.H"Ul,l, llulže
artikul 1.
Kdo komu co slíbí S Ja~KýJlllikoli vynlÍllkami, tomu dosti učinÍ.
artikul 1. rozdíl

na,leCHlCllll zase dobude.
rozdíl
artikul
rozdíl
a ne ten, kto ji činí.

K manželství jako i k viel'€ i
nemá nutiti.
artikul II, rozdíl 1.
Kmen co slove
co znamenává. -''-<''pHU'LO, LXIV, artikul XL
uši řezáni, í'-VLplLVlct
Klíče falešné nošení činí
rozdíl XVII.
Kněze pro stravu nmožeš obstaviti.
Kněz pro stavuňk věci světské, na
z kterého se amok platí,
artikul
gruntem Dostť1me:ny
Kněz

L>"GO[JICU1,CO

Kněz

Edo
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Kněz

Kdo své

nestojí -li o právo
artikul XIII.

rozdíl

XIV. artikul . rozdíl
XXVII. artikul XXX,
'-"-"'IJHU','''' XXVIII.
rozdíl XXX.
LXXII. art. IV.

Kněz
Kněží,

Kněží

trestán
sirotci, obecní věci,
Artikul: XIV. rozdíl
kšaftovati nemohau o duchovních
í"-a,[J1CV'l(l, LXVI. artikul II. rozdíl VIII.

rozdíl XXXII.
V Právích D.VJ'LO~;LOL'-'y
než co jest jim náležitého.

Kněží svědkové
Kněží

Kdo

Kněží

Kdo
vHole jeho za skutek
Kdo k stanielto pd,va ph'kážkn má,

artikul IV.

a žáci braní
čistota těla najvětší

XXXII. artikul 'Dll. rozdíl XYIL
artikul

Kdo

Kněz
Kněz

má mieti.
má nositi.
má raucho zavřené mievati.
má se

Kněz

IV.
rozdíl

Kněz oděv
Kněz

II.

mohú
o
k záduší odkázané.
a žáci ne toliko od zlého, ale od
zlého varovati se
LXXII. artikui IV. rozdíl 1.

L~("fJHVLU;

rozdíl
. rozdíl
artikul IV. rozdíl XII.
LXXII. artikul IV. rozdíl XII.

Kněz

Kdo

1. rozdíl VIL

Kdo co
Kdo

II.
v

Kdo

do času jistého povinen lmdr,

zavierati se s ženami nemá,
Kněz s povolením staršího bucl vzat. J-:'-é~V'uVJ_""
Kněz ne b žák, bude-li lotr, má vzat
rozdíl XX.
Kněží smilstvie se varovati mají.
Kněží kuběn mievati nemají,
rozdíl

artikUl IV. rozdíl XIX.
LXXII. artikul

v žaláH chováni.
Kněží kuběnáři

hy

artikul
právem duchovním odsúzeni sau.
rozdíl
Kněz obžerstvie
-,'-Ce'pnv""" LXXII. artikul
. rozdíl II.
Kněží do krčem
. rozdíl III.
Komu 88 fikoda stane,
I. artil\:ul XXXI'{. rozdíl I.

*
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Koně
Koně

neobstavíš-li
rozdíl
odl:mt'enie

, nechaj
saudu, nenie

Konšel

v
artikul III.

z

<;;y\l,'fl1:f Dr!xn{,oh

s olJecním člověkem llll:uvití.
bez

IV,

Komu
K otázce
rozdíl III.
Konšelé z nenávisti, z
tob,
artikul:
Konšelé

n8napraYovali.

s

zetěm.

Konšel klíče
Konšel tajnost
Konšelé věrní
Konšel
artikul
Konšel
artikul X.
Konšel rukojmí nemá
Konšel ubrmaniti nemá bez
rozdíl

Konšelé vší možností mají
rozdíl
Konšelé
Konšelé

artikul
Konšel

Z111eEilGlH]

dá 6 haléhlOv.

Konšel:
oznamovati.
Konšel: k knížeti neb

l{ollšei'

konŠEí!slcých art.
art.

úředníku múž sám

artikul XIIL

Prava

398

399

městská.

obrátiti mají na obeená díla. V

kon-

a zas. Kap. XXI. artikul XI.

Kl'ivda kUDUlicíllO

artikul XXIX.
Konšel
Konšel
Konšel od
Konšel

ale

artikul XXX,
artikuf XXXI.
artikul XXXII.
art. XXXII.

ni',C\'7~;,r",,,q1"'"

Konšelé
Konšeln8chee- ]i

kteří,

V

mají smÍÍ'eni
do
n8choc[.
učiniti,

llemohú milosti

leč

Konšel hahlJance bera

klíče

sú,

koho s skutkem

konšel. art. XXXIII.
lWl1Šej~3ký(;h art. XXXIII.

jJUt:iLLZ,t;ll,

jest rozdíL
má saudu

král.

se židóm neb
maje býti,

čí

kněžím

Umučení

chovaj.

Pána Krista,

stran, má

po

straně

artikul XLIX.
l. artikul XL VIL

art.
Konšel jsa v nemod,

svědomí

nalézti nahý a
rozdíl V.

oznámiti.

mllž

rozdíl IV.
saudu llemaj}

Xl:XVI

svědčiti

věc.

množ každý. l.:;'i~IJllC""t
kdo co, a po kšaftn to zastavL
kdo co, a potom to
toho
artikul IV. rozdíl VIr.
muž věno ženě, kšaft množ státi.
d;t;Í,

rozdíl
LXVIII.

L"-éúliJJ.UVHO

rozdíl

se vrátiti.

,U,i:qJJ,tMJLa

XXV.
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věc

ze

tu

dědic

kterú chce,

.B .. 1t!iJHM11t

artiku.J: IX,
statku svého

řiezenie,

neumiel'á

kš aftu.

Kapito1a LXVI. a.rtikul
LXVI. artikui XX, rozdíl I.
.L'-"'PHVAťk LXVI.

LXVI.

v Kšaftu
se
nenie škodné. Kap. LXVI. art. nI. rozdíl II .
Kšaftovállie o cizí věci množ
zastavené. Kapito.J:a LXVI. artikul IV.
psáti množ.
LXVI. artiku! II. rozdíl VL
iUil.tIl;U1í.~-ll cizí věc komu a
jeho.
LXVI. artikul IV. rozdíl n.
kdo věřiteli
věc, Kapitola LXVI. artikul IV. rozdíl III.
Kšaftovati se nemají tovaryské věci
a obecné, Kap. LXVI. art. IV.
rozdíl L
Ksattu.1í:cÍlnu povinní d.J:uhovÉ' mohú jinému odkázáni
Kap. LXVI. art. IV.
rozdíl XIV.
neb
příjmí, když se osoba jedné rozumí,
\' Kšaftn zblaudí-li při
má státi.
LXVI. arHkn.J: IV. rozdíl XV,
bez Kšaftn
kdo zřirzenie žádného vedlé práva nečinÍ.
LXVI, 3rt. V
Kšaft se mší spřozením na sirobu po kšaftll, Kap. LXVI. art. V, rozdíl I.
LXYI. art. ", rozdíl II.
Kšaft z knnštu
Kšaft neruší se,
věci se "FI7%e"H',,'
sirotčímu
Kapitola LXVI. art. VI. rozdíl 1.
Kšaft množ uslélati
LXVI. art. VI. rozdíl II.
Kšaftn kdo npí\rlPnl'p
se ztvrdí, neumož ho naNkati.
LXVI.
art. XII.
L~C'~'C'\I"L'L množ
rozdíl 1.
Kšaft poslední
LXVI.
Kšaft
první, neruší ho.
LXYI. art. XIII. rozdíl I.
Kšaft dokládá-li se co do
oba státi mají.
LXVI. art. XIII.
rozdíl II.
a OZllal]llCIlý kde by se mél
KšaftovnÍ svědek umře-li
tola LXVI. art. XIX.
LXVI. art. XX. rozdíl II.
nemnož prodokudž rozumu užievá.
LXVI. art. XXII.
utvrzuje.
LXVI. art. XXIII.
LXVI. art. XXIII. rozdíl I.
šetřiena
LXVI. art.
Kšaft učiní-li kdo a potom
se jiného neučiní, ten hude kšaft
LXYI. art. XXVI. rozdíl IV.
Kšaftované věci
leč
kšait
LXVII.
art.
Kšaftovník mÍlŽ
art.
rozdíl
Kšaftovníci dva
LXVIII. art. XIX.
LXVIII. art. XX.
odvohinie druhému k užitku muož
bl'aú ncmá hrána
Erikcí: Práva městská.
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K nbrmanuom muž, jsa živ,
art. IV,
K ubrmanstvie
Kuolt
Kuoň
Kuořt

svolí, žena i

Registrum.
děti

toho

nezmění.

Kap, VI.

VI. art. V.
VII. art. Ul. rozdíl I.
Kap. Vrl. art, III. rozdíl II.
množ své vzíti, než na dohropověstného nesahati,
VII. art. XI.
VII. art. VIII. rozdíl 1.
zhyne-li,

XII. art. II.
rozdíl I.
Kuoň
Kuoň nn,m"rnyú
XII. art. II. rozdíl II.
Kuoli
se na Ťp"nn,~pIT
Kap. XII. art. n. rozdíl III.
pánova
svému vrátiti a on hy s ním
Kuoú rozkáže-li pán
jest škoda.
Y.
XX. art. XXXVII.
Kuši napatú kdo
Kasamí
a kramáři na tu váhu a mieru
XX. art.
XX. art. XLII. rozdíl 1.
Kap. XXI. art. XI. rozdíl III.
Kupujícího
so nevztahujr a 7,3,S též.
XXI. art. XI.
huoň ',nA"'nnú

má moc vv·mpúov;llr.í
XXI. art. XI. rozdíl VI.
hlerI.
ne k koni, ale kto do
vzatý pro do a potom
VII. art. XVII!.
Kurvě o násilí
XLI. art. II. rozdíl IX.
Kurvy jsan rychtáfovy
XLI. art. II.
I{ ubuzení kdo radí, má
r07,díl III.
K věnu žena
právo má,
XVIII. art.
Kvapnost jinak se vážiti má.
art. I. rozdíl VIII.
I\. vah na duom kto učiní, 11y pak ne ranil, má
vražecUník trestán hýti.
art. 1.
XXXI. art. I. rozdíl III.
Kvahu nedovede-li žalobník.
větší ranami)
menší SlOVy.
XXXI. art. 1. rozdíl IV
kdo po svau ženu do cizího domu. Kap. XXXI. art. n.
Kvalt stane-li se na
a na druhém
suďte. Kap. XXXI.
artikul III.
XXXI. art. III. rozdíl 1.
Kva:J:t jest
žaloba
Kamá na
Kvalt neh autok
art.
XXXI.
svádě zabil druhého.
Kvalt
přijda do
art.
rozdíl I.
XXXI.
duom můž
Kvalt neb
art.
art. II. rozdíl Y.
K vod(' maje právo,
ní ue'juu".tt. právo tratí. Kap.
Kuoň
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K zpletené ža'Iobě ne,llSlGen.O rozumu nemá se
III. art. XY.
Konšel jsa tázán,
má vyznánie čjlliti. Kap. XXXIII. art. V.
Ktož bez kš aftu UUJ,H;ľi:t.ll.
LXVII. rozdíl II.
člověk své věci množ
komu chce.
LXVII. rozdíl
Ktož nepostaví svědka k zavitému roku, potom jeho stav~ěti nemůž.
LXXII.
Kdo
zločince.
LXXII.

L.
Laupežník
kdo béře a nezabL
XLIII. art. 1. rozdíl I.
Laupežník a vražecUník jsa obeslán po tí'ikrát,
má zapsán
Kap. XLIII. art. I. rozdíl IV.
Layci k duchovnienm
svědkové
a též zas.
LXVI.
art. XXV. rozdH I.
Lázebník,
pištec, hudec nemá býti konšelem. V právích kOnSE)!s]rýc:b
artikul III.
Lest žádnému nemá
II. art. VIII. rozdíl II.
Lest nemá žádné moci.
XI. art. V. rozdíl II.
Let
nemá na smrt sauzen
Kap. XXV. art. XXI. rozdíl
manželské, ženy pannám a muží
ohledati ma,jí.
XLI. art. IX. rozdíl II.
Lest nmná mieti prúchodu.
XLIX. art. XI. rozdíl II.
Léta nebo
věci obstavené rozsuzují-li se.
VII. art. VI. rozdíl II.
Lhář z
nemá
konšelem.
XXXII. art. VII. rozdíl XX.
Lidské
které slove. V Předmluvě listu III. (str. 30.)
Lícení na lidí se
V. art. IV, rozdíl 1.
Listy
z žhářstvie, oč.istiti se má.
art. 1.
Listové nemají dáváni
kteÍ'Í
městu k lehkosti a ke škodě.
tola XXXVII. art. I.
Listové mohau ()rll"nl"p111
xxxvn,
artikul II.
Listy
L. art. I. rozdíl II.
Listy vv 'ifázp,n"mi UUOUl.lIUt-ll
L. art. I. rozdíl III.

List na
List starý na žádost
List

věřitele přísežní

mají U01)Ustltí

rozdíl
rozdíl II.
L. art. VII.

osobu i na

L. art IX.
List osobní
rozdíl I.

L. art. XL rozdíl II.

2G*
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List tratí, kdo činí proti obdarovánÍ. Kap. L. art. XI. rozdíl III.
List maje dieru přirozenú, nenÍe
Kap. L. art. XII.
vystrauhaný v miestě
škodné.
L. art. XIV.
LXX. art. XI.
Líkaí'e svédomie o ranách jest nedostatečné.
Lichva nebude-li o ni smfauva
nemá zruosti nad jistinu. KaLXXI. art. I.
musí z m2LieE;tái:u židovského.
LXXI.
Lichva na lichvu po učtení
arL 1. rozdíl IV.
XXVII. art. X.
čas
Lozuňkové, desátkové
rozdíl I.
Ložní šaty chudého v dluhu brány býti nemají.
XLIX, art. IV.
Lotruoll1 nesnadně se věří.
LXIX. art. I. rozdíl X.
hlavlliem treLaupežník neb vražedlník nemnože-li se
XXV. art. II.
stániem trestán bud'.
art. III. rozdíl II.
Lstivě dobývá-li kdo
LehCÍ lidé k "",,,,,,,Ij,,rd
LXVIII. art. posL

art. XXI. rozdíl III.
Manželstvo rozdělené nepOJ10l'su.le
Kap. XIV. art. VII.
Mátě autl'atná neb stav změně,
rozdíl I.
Mátě dá-li synu víec a deera neodepře,
škoda.
Nlátě vdá-li se,
z dětí na ni přestává.
rozdíl III.
nic za to netratí.
XLI art. II.
Manžel kterého koli zabí v
rozdíl ll.
L. art. II.
Majestátuom rozum dávati mimo
Má-li kdo při ztratiti, třikrát
a
KaManželé nemohau
LXIV. art. XV.
LXIV. art. XIX.
Manželstvo, mezi kterými můž
nmná.
LXVI. art. II.
.Marnotratný jest, kde se dává,
rozdíl III.
2Ylanželstvie se 7:B.l)(Wjp!I:B. mezi
se u
rozmáhala
LXIV. art. XXIV. rozdíl I.
láska křesťanská.
:Meč n"A~;;""';7
XII. art. IV. rozdíl L
Mezí
[tft.

Meč

::VIistři

VL

zápověd

kdo nosí, má mu vzat
čím starší svědomie třem
ktera.k se dělí.

LtvvUJ.HlJl..J

::\'lěstiště

k nárožnímu domu

větší

má
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druhého (str. 30)
XII. art. VIL rozdíl Y.
Kall. XIX. art. VI.
'

krve, než toliko 12 ranami.

Mistr nemá nčedlníka bíti do
art. XIII.

XX.

XX. art. XLI.
XXVI
II. rozdíl VI.
Kap. XXVII. art. III. rozdíl I.
XXVII. art. IV.
se
a váženie.

Měřenie >10,,,,,·ouc,,1

Město,
Město

aby

On:flJl'·OVíl'.ll

Města čistota

má
co

Městská

Kap. XXXIII. art. 1. rozdíl IX.
Kap. XL. art. 1. rozdíl IV.
LXVIII. art. I. rozdíl XXXV.
art. XLVII.
XLVIII.
XXVI. art. II.

ostřiehána

1. art. XXXVIII.
Mlčí-li dědicové pro zabití otce, potom ne:ža:!:ujte.
l'IHuvenie zvláštnieho, a zřetecUně
jest rozdíl. Kap. XV. art. 1.
rozdíl U.
XV. art. II. rozdíl 1., kap. XXI. art. VIII. rozdíl I.
Mlčí-li kdo,
XV. art. II. rozdíl II.
Mlčí-li kto k otázce
Mlčení
škodné jest. Kap. XXI. arL VIII.
XXVII.
své.
Mlčí-li kdo po narčenÍ a ni"inr.vi'>rii den a rok,
art. I. rozcHl III.
2Yloc světská co jest, pro vvlnw,úniD
Mordové noční neb denní,
art. VI. rozdíl V., kap. XXVII.
Mocí kdo drŽÍ, co nenie jeho.
art. XV. rozdíl II.
art. VII. rozdíl 1.
8e.
Mordu neštěstí
Kap. XXXII. art. V.
Mohvitá věc ui::lsauzfmá má skutečně dOpOl1l0ŽellU
rozdíl II .
Moc
než rozdělená.
XXXII. art. VII. rozdíl VIL
l\iIordéř
kto zabije
vražedlník, kto v svádě zabí. Kap. XLIII. art. 1.
lVlordéí' jest, kdo zrádně zabL Kap. XLIII. art. 1. rozdíl II.
Mordéř
kdo na někoho stoje zabí
Kap. XLIII. art. 1. rozdíl III.
:!\Iordéí' má smýkán
Kap. XLIII. art.
rozdíl
Kap. XLIII. art. 1. rozdíl VIII.
l\Iordél'
bud' obeslán, hned
:lYlord bude-li za městem,
v
obžalovaný
čist bude. Kap. XLIII. art. II.
XLIII. art. II.
IHlV""U"·;.

1101'cléí' nenie,
Moře
třikrát

sváda ,-"·,,rliJ1fltJ
služebné.
se volati má.

rozdíl
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N.
2)lord

přišlý

z nešťastné phhody, l)okuty nemá hlavy. Kap. XXVIII. art. XL
rozdíl I.

Moci brání-li se kdo, má se očistiti na kříži. Kap. LXX. art. III.
Mrskaný a od práva zjevně trestaný, nemá do města choditi. Kap. XL VIII. art. y~
Mučence vyznánie nenie žádnému škodné, leč po mučenie v tom trvá. Kapitola XIII. art. I. rozdíl V.
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž

jest pánem netoliko ženy, ale i statku jejieho. Kap. XVI. art. I. rozdíl I.
sirotčím nemá platiti dluhů. Kap. XVI. art. I. rozdíl 1.
i věna
XVIII. art. X. rozdíl II.
statku mrhač, má na žádost ženy trestán býti. Kap. XVIII. art. X. rozdíl ll.
má vuoli, za ženu odpoviedati v saudu. Kap. XL. art. 1.
zastihna cizoložníka s svau ženau, můž oba zabíti.
XLI. art. II.
rozdíl I.

Muž pojme-li jinú ženu, maje svú, sťat bude. Kap. XLI. art. II. rozdíl IV.
XL VIII. art. III.
Muž ženu pro CÍzoJ:'ožstvo neb trávenie múž odehnati.
rozdíl I.
pro zachovánie hrdla pozná se.
LXIX. art. I. rozdíl I.
nemá býti, leč obžalovaný a podezřeJ:'ý.
LXIX. art. I. rozdíl II.
Mučenie od otázek začíti se má. Kap. LXIX. art. I. rozdíl III.
Mučenie od najpodezřelejšího se začíti má.
LXIX. art. I. rozdíl IV.
Mučení ne
se věřiti má.
LXIX. art. I. rozdíl VI.
Mučením zkušení, jest věc křehká.
LXIX. art. I. rozdíl VII.
Mučený' někdy tak netrpělivý i na se klamá.
LXIX. art. 1. rozdíl VIII.
Mučení prostřední řád má zachován
Kap. LXIX. art. I. rozdíl XII.
Mučen pro penieze snadně nemá
LXIX. art. I.
rozdílem XII.
Mučenie nemá
žádá žalobnik
LXIX. art. I. rozdíl XIII.
má
šetřiti. Kaže z strachu a bolesti seznává,
LXIX. art. 1. rozdíl XIV.
Mučením nemá se na jiného věi'iti.
LXIV. art. I. rozdíl XVI.
:Mučiti se nemá let nedošlý. Kap. LXIX. art. I. rozdíl XV.
}IučenÍ od
se
má.
LXIX. art. 1. rozdíl XVII.
má
ten, na koho se zi'etedlně
art. I. rozdíl XVIII.
lVlučiti se
nemá bez pruovodu.
I. rozdíl XIX.
::'IIučeného
na mukách jest
LXIX.
art. I. rozdíl XX"
LXX. art. XII. rozdíl XV.
LXVI. art. XVIII.
lVluží
ženy
XVI. art. XV.
Mzda po smrtí
rozdíl 1.
služebník viece
po smrti
rozdíl II.
XVI. art. XV. rozdíl VI.
::\fzda pri.sallzena,
Mučen

LXXII.

Na
odpor pokazuj. Kap. 1. art. XXXIII. rozdíl II.
N alezenau věc cizí, nemnož žádn)T sobě osobiti. Kap. VII. art. III.
_L\ C'dGLlHHfi- nemá z gruntu
ale držiteL Kap. X. art. I. rozdíl \"<
Nájemník nebo podruh. kaupil-li by dUOln, proto činži zaplať.
XII. art. "\II.
nmná
'
hostí pHjímati. Kap. XII. art. VII. rozdíl III.
v domu, zaplať. Kap. XII. art. VII. rozdíl lY.
nOl'IlI',nll{'\' nedhalé i ženy
dopuštěny k žalobě
XIV. art. IV.
Sa ohci má rychtář brániti' stavěti. Kap. XIX. art. II. rozdíl III.
Káprava uraženému má
a smlauva státi. Kap, XX,
art. XYI.
Kap. XXVII.
mnoh)7mi držiteli, má zpraven
.Ka dědictvie dluh ukázaný
art. Y.
dcery mají
XXVII. art. XXIII.
po rodičích
rozdíl II.

se očistí.

žalohú z

Kap. XXVIII. art: IV.

rozdíl 1.

má. Kaa druhého oclístllp8Ine,
pitola XXXII. art.
zprosta pro vraždu davní, přísahú prostú se očistí. Kap. XXXV,
art. VIII.
má sťat
Kap. XLI. art. I.
svědkem na
a v městě dvěma pi·emůž. Kap. XLI. art. 1.
Násilníka
rozdíl 1.
Násilník, nenie-li svědka naň proti znamením, pHsahau se očisti. Kap XLI.
art. I. rozdíl II.
Násilí má panna neh
že jest kř!čela. K~p. X~1. ar~. 1. l:ozdíl }II.
Násilník
protah 14 dní, pokáže-li se nan, hlavne bud trestan. I\.ap. XLI.
art. I. rozdíl V.
pro vraždu v jiné zemi; pI1sahaj. Kap. LV. art. III. rozdíl I.
pNchází po dětech i na mateHny syny s jiným mužem. Kap. LXIII.
artikul II.
Kap. LXIV. art. II. rozdíl I.
pOl:anem statek
Xa
krevní,
Kap. LXIV. art. II. rozdíl ITl.
Sa obec připadá, když
dole.)sich nenie, i na oddělené rovně. Kap. LXIY.
Na otce a na máteř,
art. IV. rozdíl 1.
LXIV. art. Y.
na bratH, když nenie ani hořejších ani
rozdíl I.
hratN s rodiči,
na syny bratruo
rozdíl III. a IV.

Kap, LXIY. art. V. rozdíl II.
nenie-li
LXIV, artikul

ZlVl.

bratrnov
rodič.ích,

Kap. LXIV. art.
toliko

. rozdíl III.
Kap. LXIY-
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po bratÍ'Ích na l)Í'ftteJLstv'o llečÍslné a bez konce
art. V. rozdíl XII.
1)0 meči.

LXIV.
rozdíl I.

sausec1é,
rozdíl lL

LXIY. art. YI.

dokudž
bratří

umrlého s rodiči. Kap. LXIV. art. VI. roz. VI.
že kš aftu nechce
umiel'á bez kšaftu.
art. XXVI. rozdíl V.

LXYI.

LXXII. art lY. rozdíl
nálezu.
I. art.. XLYI. rozdíl L
ale držiteL Kap. X. art. I. rozdíl y,
XIII. art.
Kap. XXV. art. IX.

Nař'kne-li

N ariSenémn nemá
rozdíl II.
Nestání lm
rozdíl XVI.
Núkne-li kdo v.,·\·nl.,,~,(i

škodě

ke

VIL

XXXI.

neníe.

od stavnňku pust.
VII. art. IV. rozdíl
Nemoc, vězenie, voda, potřeba obecní,
N estánie
ve třech dnech má
:'i AllQ,~(U'" má hned jíti ku právu.
dnem napřed ol1:s'Í'1:anle
práv

art

IV.

z
Nemnož-li prodati, netratí
N ena vist
rada mladá,
art. VII. rozdíl XV.

l'O?;díl II.

XXXII.

od pi'ísežného o účinCÍch, které se pl'ed nim stali, llelllŮŽ
XXXVI. art. IV. rozdíl 1.
NesroznmitecUné a n",,,h1r!w:,ó
nekšaftované, a též, kde
na odpor.
XXVI. rozdíl III,
mohau oznámíti to svMomic.

soh{~

LXYI1L
art.

při

tratí.

rozdíl III.
má

.NedOl'ozllllnievají··Jj co
rozdíl L
věc

v

jistotě

doložiti.

nemnož saUZ8na býti. Kap.

Nebrání-li se co, to se
kšaft psáti muože.

art.

rozdíl Y1

LXVIII. art. L rozdíl XXVIII.
art.

rozdíl YI

méstn.

Práva
Obstaviti se nemá kuoň vzat)'
VII. art. XYIII.

pro do, než hle(Y toho kdo

tl

Obeslán tHkrát
nemá,
by
rušil
art. III.
san dem hodinu hude-li vidín, nemá
rozdíl III,
Olwrné mluvení a ot):t;vÍásl~llí. má l'ozdiel.
Ohzvláštnie a obecné
Ohžalovaného

. Kap. X. art. llL
art. I. rozdíl II.
art. I. rm;;díl

z ran množ se očistiti
pjjsežllým.
LXX. art. IV.
pro ránu šramovitú očistiti se má.
LXX. art. Y.
mZ;ai(WaJlY pro pomoc neb radu, ve tl'ech dnech má obža.J:ován
art. VIII.
Obilé rozličné
činí domněnie.
art.
rozdíl
ObžerstvÍe a
kněz varu oj se. Kap. LXXII. art. IV. rozdíl II
odvésti.
I. art. XL VIII. rozdíl 1.
VIII, art. 1.

Xv.

XIX. art. 1. rozdíl IX.
XX. art. XXVI.
art. XXVI. rozdíl ll.
, rozdíl L
XXV. art. XL
nemá-li
aneb jiné znanwnÍf' má-li, má pokázati)
XXV art. XIII.

pro vraždu, ntpčc-li strachem od saudu.
pro mord rukojmě má
pokoÍ'i:' postaviti. Kap. XXYIII. art. XIY.
rozdíl I.
Utll7,ilfO\'UIJ,V pro vraždu,
meč
a
ntiekal, mi'lž se očistiti. l\Jl,}).
artikul XVIII.

Ull'ZUf()\i'unv

nemá bez védomie rychtáře. Ka}). XXX. art. III.
vraždn nemohan
art. lY.
díl. to státi
XXXVI. art. YH, rozdíl
'''')'''%'''''''11\1 z
má beze lsti
kde jest ty časy hyl.
XLIII.
art. II. rozdíl L
volal lm právu,
má zapsán
XLIII.
art. II, rozdíl III.

Oh staviti

art. L rozdíl VII.

LV. art. III. rozdíl III.;
artikuli

LXX.
LVI.

art, II.

rozdíl IV.
rozdíl I.

Obecní dluh a královský, jiným
cHuhóm
má odpoviedati.
LV. art. L rozdíl I,
Oll 2 slaný
nestojí-li, má zapsán
Oehromí-li se kdo sám. Kap. XX. art. XXXII.
Očista 1)1'0
třetie.
XXXI. art. 1.
Očista ])1'0
Očista

právo nžirvajícim

art.

XVI.

Ka-

XVII.
II.

XL VII.

jest
Očista pro ulauzeni
Ochromenému má
O(~ísta proti domllěnie a potahu. Kap.
rozdíl
Odpor
hotov nenie, netratí
Kap,
art.
Odporník neb žttlobník pro neznámost nemá puzen býti od
artikul
chce-li
muož za žeHU
Odporník v odložení 111avnie
y, aukřadu
prvé
Odpoviedati
pán nemá.
stave netolíko ten, kdo proti něčemu mluvíc, aJe
XXXIX. art.
rozdíl
.lv\.lU\Y""'CL.I'u'N

IV.
saudu.
art.
XXI.

1.
kdo

llcnie mord, Kap. XLIII. art, 1. rozdíl IX.
množ sám neb skrze jiného. Kali, LI.
1.
Odřeknúti se svědkuov nemnož.
L VII. art. III.
rovnú se služebníku, než chce-li díl mieti,
art. III. rozdíl

n(.1""'\U)l1111

LXIV.
Ka-

v sobě zaviel'á mánie, má
LXVIII. art. XVI. roz{líl

o
jf~st

svědkóm svědomím.

proti prosté žalobě prostě se očistí a

pitola 1. art. XIX.

. rozdíl L
Kap,

vedlé pránI
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Oznámí-li kdo
lidmi vuoli
to má za kšaft státi.
nemají ll[t-

art 1. rozdíl
rozdíl L

se očistí.
VII. art. XIX.
XXX. art. V.
:x:zL~II. art.

dětui

o mord jednoho
třikrát se volá.
O nejisté věci jakosti ueb
rozdíl VI.

o statku svém, a potom toho nezmenÍp,
LXVI. art. XVI.
II. art. IV.

SVll

1. art. XIX.

rozdíl
o saudné moci a ne
II.
O hi'e koste ční.
O škodném ()HP>l\TlY\I'H.n;p
L.
art. XIY.
kšaftu zemran.
LXVII. rozdíl I.
O těch,
LXVII. rozdíl III.
kšaftn HLOGlLlODUeJ
XXX. rozdíl L
LXVIII.
Otee nemnož svčd6iti
O
rozdíl L
O

LXXII.

O
O
O
O
O

art. II.

t:H'psnlVf'.n

LXXII.
(Viece

o

svatokUDE\ctvie

hned za litera,u

neučÍnÍ.

rozdíl
VII. art.

a,rt.
rozdíl II.
proti měšťanu.

Otec

o zpnosobn
O

svekruše bližší

rozdíl

XXVII.
XXII.
rozdíl 1.
XXXII. art. XII.
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Pállustoje
ua poddaném, neohdrží gruntu, llež toliko prodaj. Kap. XXXII.
art. XXIV.
Panna ueho paní o násilí má
že jest kNčela. KaV. XLI. art. L
rozdíl III.
má jeho
k
pakli

V.

Pečeti

bez psaní
llic neváží. 1útlJ.
;ut 1.
I'eúeti
viec váží se než znameni.
<trt. XIV. rozdíl
Petrutiovo mÍesto.
LXIV. art. XII. rozdíl 1.
Peněz umná-li kdo,
XVI. art. II. rozdíl 1.
Písaři a řečníku mzda
III. (trt. IX.
Písek, hlínu ll: stavení množ na cestu skřádati.
Písú i jiní úředníci po OlllHlvenie
art.
rozdíl
ltrt. IV. l'oz:díl 1.
Pilnost, jak
má 1:\ť vyhledati.
rozdíl n.
pleta, kOllGe obrať k sobě. Kal).
Pilnost pi'i svědcích. Kap, VIL art.
rozdíl 1.
Povyk nenie žaloba.
1. <trL XX. rozdíl II.
Pokut rozdělovánie,
1.
XXXVII. rozdíl I.
I. art. XLIV.
právo duchovnie smL
PodaCÍ náležité
Pr"c !f, "'l'D!hr má-li
jakú, umná
užívati. Kap. II, art. VIII.
rozdíl L
P~ot

L rozdíl III.
rozdíl
thkrát. Kap.
stoje

11

potom

při

prohl'á. IÚtJ).

nemá
dluh
Poručníci san-li nedbalí,
art. IV.

PoruZmík

XLI.
XIII.
Panna ku pojetí toho neh onoho nemá nucena
zvláštnieho
nemá mieti ke škodě obce.
F}J.!~t:vrl1lrm1 S ránno se
ueb s noh.
XL VI. art. I. rozdíl II.
nevoJá-li na vlka, hovado plat.
XL VL art. I. rozdíl lIL
Pastucha nevžíne-li do vsi
zaplatí je.
XL VL art. I. rozdíl Y.
XLVI. art. I. rozdíl IX.
hovado umře-li neb vezme-li se, "~,J~~'~Á.jl~~
Panna
k násilníku
dobrovolně, z pokuty
Kap. LXII.
art. I.
neb děvečka let llv.HW".!lL.l,
art. L rozdíl
Pekařnom
chléb
Penieze za dědictvie
Penieze pro vraždu nh"tfl.vprIV
IV.
Peněz od tHužníka kdo nechce vzíti.. základu nel1mož
Kap.
art. XIII. rozdíl

art. III.
k saudu

Poručníkem

HI. l'oz:díl

Kap. X. art. III. rozdíl II.
XII. art. VII.
XII. art. VII. rozdíl II.
XIV. art.
XIV. art. III.

zamlče

dalŠÍ, než kněz hliŽší. Kap. XIV. art. Y.
má
mrhač statku. Kap. AIV. art. V. rozdíl 1.
HeJná
činiti sirotknom. Kap. XIV. art. Vl.
Poručník ueh
náldad sobě
Kap. XIV. art.
Poručník neužíval-li
rozdíl
Pod
Ve7.111e, má to
XV. art. YIII.
Pokud kdo slanžÍ,
mu se plať. Kap. XVI. art. XV. rozdíl HL
Podezi'enie viery jest
ke lsti.
XVII. art. I. rozdíl HI.
Poknta ne hned po saudn má hrána
Kap. XX. art. I.
jak se
dělí.
XX. art.
y moci sandcí jsau, pro řád města. Kap. XX. art. IV. rozdíl L
Pokuty ran a
Kap. XX. art. IV. rozdíl
Pokut~ 60 funtuov
Kap. XX. a,rt IV. rozdíl III.
Pokuta má se
z statku v.fastnieho.
XX. art.
Pokutu
pro l'eči nes.fuŠné toliko
má.
XX. art. VL
I)okuta
kdo seznává na kříži. Kap. XX. art. VII.
Pokuta
nenáleží pro lledánie lozuňknoy. Kap. XX. art. VII. rozdíl L
nenie pro žerty. Kap.
art. VIII.
Pokuty nedá, kdo mčšcno l'ezače ztepe z sucha. Kap. XX. art. IX.
Pokuty
kdo zastihnau smilníka.
XX. art. IX. rozdíl I.
Pokuty nedá, kdo se
Kap. XX. art. X.
Pokutau saudce
XX. art. XI.
OCl1:n'OEiem jest. Kap. XX. art. Xli.
XX. art. XIV.
Kap. XX. art. XV.
Kap. XX. art. XV. rozdíl l·
XX. art XV. rozdíl II.
Kap. XX. art. XVII.
rozdíl I.
XVIII.

Poručník

Pornčllíkem

jeden
Pokuta tří
o snmmn. Kap. XX. art. XX. rozdíl
Poknta, kdož bez rozkázanie vložie n8b složie prsty s kříže.
rozdíl
XX. art. XX. rozdíl III.
s111fanva Iwodjímá.
Poknt

art..

Práva městská.
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art. XXII.

váhu, první, () fnntli.
XX. art.
XX. art.
. rozdíl
rozdíl
art. XXIV. rozdíl III.
art.
rozdíl
XX. art. XXIV. rozdíl
XXIV. rozdíl

koho zsekal, má
proyola ti

věrduňk.

na hmce.
pro kradené snopy.
hraní dřieví z lesa.
braní mandduov na
pro dříví kradené.
neměnie se pro změllěnie
kto na obeslanie
art. XXVI.

Pokuta
Pokuta
Pokuta
Pokuta
Pokuta

Pochlebníci nemají
Pověst

z.J'á má

sťat

býti, an,::b ruka uťata.
sandn. I{ ap.
IV.
Kap. XXXI. art.
II.
art. VIL rozdíl
Kap. XXXII. art. Vll. rozdíl
XXXII. art VIII. rozdíl VrII.
XXXII. art. XIX.

Pokuty l11110í;tl'l'élSi
Pokuty dvé kdo
rozdíl II.
slova strana straně mluvě.
Po
Po znameních sauzeno
má,
Pokoje nenie 'rušitel vedlé
pitola XL VIr. artiku1 I.
neruší věc,
rozum ",,>',,in,',,;;o
věci mají v
stranu
rušitel zapověděného sťat
"'')"nr"""",.'I""",, kto

"""h·l-éiŤ·o

Pokuta nepOílillslH,llc

Pokuta
Pokuta

XXII. rozdíl L
III. rozdíl I
Kll,-

art. 1. rozdíl I.
Kap. XLVII. art. 1. rozdíl II.
XL VII.
I. rozdíl III.
bmY za vinného.
XLYII.
ale i

Pokuta zal)SaJtlelJlO
art. XXXV.

městě 1alpeJlell0,

20 funtno.

čeled

držeti má.

XLVII.

art. IV.
Pokoj

dá pět funtll

rozdělení

XL YII. art. lY.

art.

Pokuta pro
kdo
kto

na

dědice.

XL VIII. art. II.
XLVIII. art. II. rozdíl

XXXVIII.

Poručník

se

děliti

mají.

z
na
cizí má mieti
Poručník o u1auzenie ženy
Postavě se ku l)oslední
l'oslednieho obes1ánie
art.
Poručník

art.
rozdíl
art. II.

LV. art. I. rozdíl
zapsán bud'.

lIr. rozdíl
j)ostll]1eme v sandu, a

n8

od

narč,cnÍe.

za živnosti

art.
Po

mateři

na

dietě

art. XXII.

po

dietěti

na muže.

XXVII.

pornčeného.

PoručÍ-li
PoručÍ-li

kdo jednu věc dvěma,
kdo komn jeho věc.
své jako
Pornčí-li kdo co ft potom to odTančí,
ro:;:díl

. l'o:;:díl lY.

PoručÍ-li

Hrikei'

art. lY.

Práva městska.

Registrul1l.

a po kšaf'tu je zaphttí. Kap. LXVI. art. lY. rozdíl VHL
odpustí-li kdo dluh.
LXVI. art. IV. rozdíl IX.
Poručí-li muž ženč věno, ten kšaft má státi. Kap. LXVI. art. IV. rozdíl X.
Poručiti se muož
věc miesto věna.
LXVI. art. IV. rozdíl XI.
PoručÍ-li se co a toho zbývá, to co
prodati se má, krom co se přirodí. Kap. LXVI. art. IV. rozdíl XII.

Pokuty větší nemá nésti ten, kdož z rady vyvržen jest. Kap. XX. art. XI.
rozdíl I.
Pokuta uraženému má pl'edjíti ,'u,".ht6i',,,rn
Pokuta, kdo
do
nechtěl
Pokuta, ztepe-li kdo koho v moci
Kap. XXXII. art. XIX. rozdíl II.
Porušená panna má od žen ohledována býti.
XLI. art. IX. rozdíl 1.
Potah
jak sauzen bude. Kap. LXX. art. XII. rozdíl VII.
jaké jest
právo. V Předmluvě listu
(str. ~9.)
Práva duchovní a světská málo se dělí. V Předmluvě listu druhého (str. 30.)
Právo co jest'? V Předmluvě listu druhého (stl'. 30.)
Právo přirozené co jest. V Předmluvě listu druhého (str. 30.)
PÍ'irozené
co jest. V Předmluvě listu druhého (str. 30.)
Právo městské co jest. V Předmluvě listu druhého (str. 30.)
Právo lidské které slove. V Předmluvě listu třetieho (str. BO.)
Právo obecní jiné, a zvláštllie jiné. V Předmluvě listu třetieho (str. 31.)
Přijal-li
věc ode dvau a vrátil
vinen si druhému. Kap. I.
artikul VIL
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PoručÍ-li kdo

Poručením

Poručníci neb

lstiví,
dobi't>.
mají ssazeni
to.J:a LXVI. art. VII.
Kal). LXVI. art. VII. rozdíl I.
věrný, nemá odvržen
Kap. LXVI. art. VII.

LXVI. art. VII.
nu'lž konati co tl'eba.
rozdíl III.
Pm'lH;,nil,'Y lledbánlivé konš8lé ssadíc jiné mohú voliti. Kap. LXVI. art. VII.
rozdíl IV.
nejsau důvodné. Kap. LXVI.
Počtové umrlého nalezení mezi jeho
art. VIII.
LXVI. art. VIII.
Pornčené clědictvie cl věma. nemnož se
rozdíl 1.
Poručí-li kto jednu věc ze clvau, tu dědic dá, kterú chce. Kap. LXVI. art. IX.
Pornéí-li kto jinému svého statku :i:'iezenie, ten neumierá bez kšaftu. KaLXVI. art. X.
Poručníka lleb dědice dědic jiný množ obeslati,
kšaftn na záduší dosti
činit Kap. LXVI. art. XI.
Poručníci najprv
platiti mají, a l}otom hned k záduší.
LXVI.
art. XV.
Poručníci bez rozkazu a odporu konšel statek
mohau.
LXVI.
art XVII.
Pornčenstvie poslednie moc má. Kap. LXVI. art. XX. rozdíl I.
Pokáže-li se na svědka nářek, svědčiti uelná.
LXVIII. art. XXXV.
Podezřený z vraždy. Kap. LXX. art. XII. rozdíl XIV.
Pokuty, kdo puojčí na kostelní věci. Kap. LXXII. art. IV. rozdíl XL.
Poctivé co nenie, neníe možné. Kap. XXXII. art. VIII. rozdíl XIV.
Puovod v Mavní pl'i
I. art. XXI.
Poručník
MavnÍ má s vnolí
('meu
Kap. I. art. XXIX.
Pokázati řekne-li
,naprav. Kap. I. art. XXXII.
rozdíl IX.
PrI,lp?'l'p,rv třikrát se očistiti nemnož.
II. art. VII. rozdíl
Pokuta" kdo by se práva strhl. Kap. VII. art. I. rozdíl III.
Povodeň ve tl'ech dnech
se množ.
VIII. art.
Podvod nemá mieti žádné mod.
XI. art. V. rozdíl JI.
Poru{;ník
tratí.
XV. art. II.
1)oče1: o dluh k učítánÍ s hostem ve 14 dnech a
eizozrmemn v ti nedřli
má
Kap. XYI. art. VII.
Pokuta, kdo žaloyati háji. Kap.
art UL
JJornčník umře-li
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I.
má
Pro podezl'elého nellie pokuta.
Přiznání k aučinku po saudu, nenese
rozdíl I.

1. art. XXV.

hlavní.

I. art. XXIX.

Pro ufauzeme ženy, bez řečníka sám odpoviedaj.
L art. XLIII.
nemají se odpierati. Kap. III. art. X.
Pi'ípadnost ulmnan také sml. Kap. VI. art. II. rozdíl VII.
Přizllánie neb odepřellie krom saudu
neuie
škodné.
VII. art. X.
Přátelé straně

llestánie, které sau.
VIII. art. IV. rozdíL
netratí se
Kap. VIII. art. I.
úrok základu bráti neb zvésti se nemuož na jiný grunt, z kterého
Kap. IX. art. IV.
ku

Pro
])1'0

překážku

Pro plat cizí věc nemá brána býti,
pitola IX. art. V.

leč

dlužni jeho

auročníku.

Ka-

Přísaha, že nenie
platná.
X. art. I. rozdíl I.
Pi'espolnieho obeslál1ie, když se dotýče, ve dvau nedělí. Kap. X. art. II. rozdíl 1.
Pře
IV. art. XIII. rozdíl 1.
PN pn 0.1 (~j{2Len
má.
XII. art. II. rozdíl IV.
Pro nel)eZiJe(~enstvle
se.
XII. art. VII. rozdíl II.
PHznánie v saudu lná viec váženo
než krom
XIII. art. I.

Přiznánie

o hlavní věc,
art. I. rozdíl 1.

Přátelé

další s mučením mají
pitola XIV. art. II.

krom saudu,
poručníci,

jináč

XIII.

se váží.

nežli bližší bez

umčellie.

Ka-

R('gísLrum,
JJi'ed au6iulH:lll škod má
rozdíl YII.
Prodá-li kdo c0

arL 1.

což muož
tomu, obdrží.

7

Pi'cd

osvědčenie

artikul XX.
Pl'ovét má
ne kt' škodě sauseda, Kap.
Pl'evét na prostrannn jak má dělán
Pro řeči neslušné toliko pi'ed
Přísežní, ztepau -li lehkého člověka.
rozdíl lY.
Phsahati kdo ehee,
Pí'Ísaha
rychtáře.
XX. art. XXI. rozdíl L
Prodáti kdo komu
má to
art. L
h'odavač to
III.
Prodá-li žeua neb služebllík bez vědomie pálla, lwmá státi. Kap. XXI. art. IV.
obilé, to obilé
Prodá-li kdo dědinu Oez

XXXII. art.
svědčiti muož.
P{'ÍsežnÍ o
PhsahatÍ

XXXIII. art. lY.
art lY,
v pokutu

Práva
Právo

rozdíl
XXXIV. art. II.

art~

slovo to,

naJYlec má
rozdíl 1.

Prodaj utvrdí-li se Božiem peniezcm, již škoda hudúeí bude
zvrže-li trh. neptati
zam16ellic škodné
Pl'ocU-li kdo grunt, i cestu
llrodá-li služclmík jinému
kdo co
má
})rvllÍ časem první jest pn'tvem.
Právo zemské nemuož změniti práva městského,
art.
arl
pro pokoj (). VVSVOlJOZellL
v
nemají
Pro krádež mladší desíti
Kap. XXV.
Prodá-li duom neb {jpli1f"f\TlCJ do dne a do roka povinen osvoboditi.
XXVII.
art. I, rozdíl
XXVII. art. 1. rozdíl II.
Právo gnllltovllie~ do dul' a do roka.
pro které nepromMí rl O(IH't,,! voda. vězení, moc. lúl,l). XXVII. art.
rozdíl
art,
Pdva zemského času třetina činí právo m(~stské. Kapitola
rozdíl

rozdíl X.
XXXIII.

Phsahati množ

člověk

sám, neh skrze

načež

l'ečníks,.

Kap. XXXV. art. 1.

PÍ'Ísahati múž na svém právě člověk duchovní lleb
prsty.
. art.

na

kříži

. art. VII.

XXXV. art.
prsty, Í'ttdllě JlÍ'Ísahá,

dvěma

(l

XXXV. art.
rozdíl II.
art. 1.
múž jinému

Promlčeti S8

Prodati s vé množ
PNetel
Přísežného

zavazují
Phsaha k očistě za vraždu samého sedmého jaká
rozdíl
Pí'i ohni kto
koho zsekal, má sťat
aneb ruka
Pij ohni
účinek viece
váží. Kap. XXIX.

rozdíl

ozuámiti.

SeZll<111Íe v žalobě

art. II.

uť8,ta.

III. rozdíl

XIX. art. lIL

:PÍ'Ísežnému o
dluh
Práva nemá

art. II. r07:díl
rozdíl

Práva
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městská.

činiti
žalovati, llež toliko
XLV.
art. I.
1)1'0 skutek.
XLVIII.
Pro vuoli ke ziému konečnau, takové trestáníe
art. IV. rozdíl 1.
První časem no",n~,'''''" jest právem. Kap. XLIX. art. VII. rozdíl I.
Přísaha židovská.
XXXIV.
Přísaha mordéí'ská. Kap. XXXIV.
Právo k vodě maje, neužívá-li, právo trčttí. Kap. LXI. art. II. rozdíl V.
Právo kto
ten právu rozum vyložiti má. Kap. L. art. II. rozdíl I.
Pí-i
jméno viee váží než znamení.
L. art. XIV. rozdíl
nemuož poručník. Kap. LI. art. I. rozdíl II.
neulUož hrdla ztratiti. Kap. LVII. art. II. rozdíl I.
která trva.J:á jsau. Kap. LVII. art. II. rozdíl II.
Prodavač co služebnosti chce míti, má
Kap. LXI. art. I.
rozdíl VI.
LXI. art. II. vozelíl VII.
Práva svého kdo
tratí
ne pOflle(llúe, ale první držitel. KapiPráva kto
užievá, llež má, tratí
toht LXI. art. II. rozdíl VIII.
Přísežl1íkuom

LXI. art. II.
Práva potom nemá, kto do ťasu má vůli Uťilliti a neučinÍ.
rozdíl IX.
sollě a llelllz,lHtllJ v času, tratí
LXI. art. II.
rozdíl XI.
1)1'0 řeči nemá krev
LXII. art. I. rozdíl III.
na své svědomí.
LXIII. art. I.
Práva
nenie,
rozdíl II.
Pí-átelé krevní
m.čtjí do desití
ale
do sedmi. KaLXIV. art. I. rozdíl III.
PNLtelé krevní
LXIV. art. II.
rozdíl II.
PhbuznÍ otcovi llližší jsau než
leč
po
mateře.
LXIV. art. VI. rozdíl II.
Pí-ítele na stromu malovaném
LXIV. art. XIV.
Příbuzenstvie duchovnie jest
art.
rozdíl I.
Phbuznost duchovnie rovná a postranní. Kap. LXIV. čtrt. XXVI. rozdíl II.
Pří1mzenstvie duchovllie
toliko z khu a z hihnovánÍ.
artikul XXVII.
Proč se "AQ"lEI,,;{ "t",,,'1,rnró
Pl'átelé
Prodá-li
víno, sud se
l.\..l:tIJlLU:Ut LXVI.
artikul XXVI. rozdíl
věci panovánie nemůž jít bez
kšaftovánÍe.
tola LXVI. artikul XXVI. rozdíl II.
Při svědku

Pravda

co se má vážiti.
LXVIII. art. 1. rozdíl
bez zjevných duovoduov a z
se
kuov.
LX VIII. art. 1. rozdíl X.
někdy

a

z

svěd-

Kap. LXVIII. art. L rozdíl XXXIII.
Prodavač neulUož o tom
v
od
PNsežní o tom eo
mohau svědčiti.
Kap. LXVIII. art. XII.
mluví-li za nčkoho. lwmuož mn svědčiti.
LX-VIII. art. XY.
rozdíl V.
milosti.
LXVIII. art. XVI. rozdíl n.
np,rln"t<'>,,<'> samIce na své svědomie sueTte. Kap. LXVIII. art. XVII.
Phsaha jest konec všeeh
a sauduov.
LXVIII. art. XVIII.
Ph tratí, kdo se v nětco dobrovolně podvoluje, a
toho neučiní. Kap. LXVIII.
art. XXIV.
l)ravau při maje, neopatrností se zavozuje. Kap. LXVIII. art. XXIV. rozdíl. I.
Pi-i pravau
neopatrností se zavozuje. Kap. LXVIII. art. XXIV. rozdíl 1.
Právo bdiecím sfauží. Kap. LXVIII. art. XXIV. rozdíl V.
PN
kto nerozumem, sa
saucke neníe vinen.
LXVIII.
art. XXIV. rozdíl IV.
PH tratí
LXVIII. art. XXIV.
rozdíl lY.
PN svau sám zavede-li kdo, sobě vinu
LXVIII. art. XXIV.
rozdíl VI.
LXVIII. art. XXVII. rozdíl I.
Právo bez kata nenmož se konati.
Přítel přítele mého jest pHtel muoj. Kap. LXVIII. art. XLIV. ro;;~díl II.
Právo kdo sobě sám činí, a bolestmi
se mu
pokutován
býti má. Kap. LXIX. art. I.
Případné věci

jsau k saudu
ehudého s bohatým má
Právo
Právo každé k
Při má-li kdo
Právo vyšší má
rozdíl 1.
První 1m

1I0j']'p!,nA

Pře

LXX. art. XII. rozdíl VIII.
LXX. art. XII. rozdíl~X.
29.).

III. (str.
Kap. LV. art.
LXX. art. XII.

XXXVIII. rozdíl
prvé
V právích konart. XIV.
Pro

ob stavováno
nemá.
Pře netratí se pro překážku posla.
Při netratí, nejsa doma.
X.
Přátelé otcovi bližší

VII. art. VIII.

VIII. art. II. rozdíl I.
III. rozdíl II.
než matei'ini.
XXI.

XIV. art. VII.

a
XXI. art. XI. rozdíl V.
Prodá-li kdo grunt, svrškno nemá hráti.
Přechováva-lÍ kdo zloděje: t)TŽ má ohěšen býti.
XXY. art. III.
Právo má
dáno
na potvrz8nie od(wzdánie,
art. II
Prodati kdo nemnož, netratí
XXVII. art. XXXVI. rozdíl II,
FMn""t.,H prvost neb potomnost,
XXX, art. I.

Práva
První kdo jest časem,
kdo
LXVIII. art. XV,

jest

Přií'kne-li

Re gis tl'um.

městská,

a

XXX. art.
rozdíl
dosti;
jedním

uká~e,

odsauzen hýti má,

Psanec
nežli
san-li

Psaní,
Psanec

rozdíl
práva, na druhém lleuie. Kap, LV. art. III. rozdíl V,
Psanec
LY. art, V,
Psance svého zabí-li kdo, neruší
leč
utiekal. Kap. LY, art.
Psanec má právem vzat
rozdíl III.
kterému na hrdlo nejde, dá 5 fnntno.
LY,
Psance kdo
art. VL
dá 20 funtno.
. art. \ďl. rozdíl I.
již vinen jest.
. art. VII.
Pnovod
Pnovod
pOV l3sti.
Pnovod a "h':>Wť<>l1'"
základu,
kto co na
art. I.

po jistém

odes~ána.

XII. art.
art. II. rozdíl lL

lY. rozdíl I.

se na uález má. Kap. XXXII.
Purgmistl'
než
řeči stran
art. IV. rozdíl V.
Purgmistr mezi dvěma Dom1:uvanu
se na právo.
XXXII.
art. IV. rozdíl VI.
nebude-li
sám. V pl'ávích konšelských art. II.
pilen,
rozdíl I.
Purgmistr ven z města
V právích konšelských.
art. XXXIX.
Purgmistr má sám popravu rozkázati na odsauzeného. V pl'ávích !iU'H"'C,Fj.tl..,l
art. XXXIX.
Purgmistr ztratí-li
dá králi 50
grošuo. V pl'ávích konšelských.
art. XL.
Pmgmistl' má nalezen
na rathúze neb doma. V právích kOJtlš€~ls1[Ých.
art XLI.
Purgmistr
má
držeti. V
art. XLI. rozdíl 1.
Pnrgmistr bez vědomie obce nemá nic ohce zavaditi. V
art. XLII.
PUl'gmistr má
XLIV.
a svěřenie
PHojčená věc
XII. art. I.
rozdíl IV.
věc dá-li se služebníku ne ,o Dí1trně. škod(\,
XII.
art. V. l'ozdH I.
věc
a ztracená zas od l1UlOl]IV(~b. napravena má
KaXII. art. VI.
Pokuta odvo~ánie tH hřiven.
Práva
Práva
Práva

rozdíl YII.
Purkrechtstvie nenie
má

pro

muož
XXII. art. II.
na své miesto
Purkrecht od nájmu se dělí šesti
Purkl'echtní
a dokud a
Pnrkrechtník
Pnrgmistr moc má a miesto
Purgmistr má
PUl'gmistr ,y"{"o,h",',,

lJurkrechtníka

ne;~aplacení
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í'emeslllíknom
LXXII.
LXXII.

o.
Odvolánie
jest.
IV. art. 1.
Odvolállie k jakému rmmmu má
ncmeno.
každému má vědom
by se v tom
po odvolánie z
muož odvolati.
IV. art.
LXX. art. VIII. rozdíl II.
IV. art. VIIL
IV. art. IX.

art. II.

IV. art. VI.

Odvolánie
nemuož
IV. art.

aneb což se

426
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Odvolati se jich muož z jedné
viece.
IV. art. XIII. rozdíl 1.
Odvolánie zpupnému zjevně nepi'eje se. Kap. IV. art. XIV.
Odvolánie jedné strany muož i druhé k užitku
IV. art. XIII.
O (Huh svědkové hostinští mohau
XVII.
Od svěřené věci mnl'el-li
mučili.
art. IV. rozdíl VI.
XX, art. XXXVIII.
Odvolánie můž se mluviti
nálezu, ale střídmě.
rozdíl 1.
XX.
kdo se odvolává.
od
Odvolánie má pokuta
art. XXXVIII. rozdíl II.
XX. art. XXXVIII.
Odvolávaje se z
pokutu
72
rozdíl III.
Odevzdánie na
a znamellie,
Kamá
XX VII. art. II.
XXVII. art. II.
Odevzdánie podezřelé má své mučiti ocl nařiekanie.
rozdíl II
Odevzdati úročníci
XXVII. art. IV. rozdíl II.
XXVII. art. XXXI Y .
ehce-li mieti
XXXII. art. VIII.
Od volállie
Oclvolánie

se stane, nic llemá
čas.
IV. art. IV.

Rychtář

doma býti má. Kap. 1. art. XX. rozdíl 1.
Rychtářbude-li pře jeho, vysesti má z saudu. Kap. I. art. XLIX.
Rychtál' k braní
má, která se nese pro auraz, a ne k té, která pro
obranu. Kap. V. art. V.
sluší pokuta pro řeči neslušné pi'ed přísežnými.
XX. art. VI.
nenáleží pro nedállÍ Iozuňku. Kap. XX. art. V II. rozdíl 1.
bucl ustanovenie, aby se zachovala.
XX. art. XL VI.
rozdíl I.
odpustiti bez panské vůle. Kap. XXVIII. art. XII.
Rychtář nemá moci,
rozdíl 1.
Rychtái' a samlce jaci mají býti. Kap. XXXII. art. I.
Rychtář a saudce
XXXII. art. 1. rozdíl III.
RychtM darnov
vrať zas. Kap. xxxn. art. I. rozdíl IV.
HTchtáí' neb sandce
moei nečiniti, lakomstvie nehleděti. napitola XXXII. art. II.
XXXII. art. II.
má v noci
ost:i'íeha1;i. zlé věci zastavovati.
rozdíl III.
XXXII.
vážně se míeti a k konšeluom se slušně chovati má.

III.
má své ortele s radan konšel
pitola XXXII. art. III. rozdíl 1.

IV. art. III.
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činiti

oznámiti. Ka-

koho

rozdíl
art. I. rozdíl 1.
milost.
XXXII. art. III.

litel'au

Radí-li kdo žalobníku k jeho
potom o tu věc sám žalovati uClllá.
Kap. XXIX. art. XI. rozdíl I.
toho
na koho, moha, sám nežaLuje,
žaLovati nemohau.
LXX. art. 1.
skrze
neb sám do třetieho dne.
LXX. art. L
rozdíl 1.
art. I. rozdíl II.
Ka-

XXXII. art. III. rozdíl

II.

potom umře:
art. VI.
Raní-li kdo koho v kostele neb na
Raní -li kdo koho po
Rána

toliko
LXX.
LXX.

XXXII. art. VI. rozdíl
Kap. XXXII. art. VIII. rozdíl XXII.
XXXII. art. VIII.

ran

~:HU1JlvV'''',

XXXII. art. VIII,

rozdíl XII.

art.
že vazba jest zlá, pokuta, Kapiart. VIII.
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Rychtáí' má stranám hotov býti, časem stáním
folkovati. Kap. XXXII. art. X.
Rychtář přisadí-li koho k sobě v
art. XL
SVll, ne V
srovnánie o vraždu,
XXXII. art. XIV.
Rychtál' za
muož na základích sobě
Rychtál' základn nemnož na lichvn dáti pro
rozdíl 1.
ty na
které
pitoJ'a XXXII. art. XVII.
ortele.
netratí

zfočincuom

n8-

XXXII.
věcech

Rum i hlínu, písek,
Ruce obě
Rukall
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na obci skJ:ádati. Kap. XIX. art. II. rozdíl lY.
XXXV. art. VI.
Kap. XXXV. art. VI. rozdíl I.
leč z omylu.
XXXV. art. Vl.

múž
sťat

XXXII. art. XVI.
XXXII. art. XVI.
KaIII. rozdíl 1.
LXVIII. art. XXVII.

Rozdíl puojčenie a sverenie.
XII. art. 1. rozdíl II.
l)ánova
Rozkáže-li
služebníku svému vrátiti lmOl\, a Oll
ním
škoda.
XII. art. V.
grunt, bude svoboden.
XXVII. art. VI. rozdíl
k
Kap. XLII. art. II. rozdíl Ir.
LXIV. art. IV. rozdl III.
nápad.
LXIV. art. IV. rozdíl XII.
",''',Ui'''''"'''''"' stranám
se má. Kap. LXVIII. art. XXII. rozdíl
Rozdíl jest nalezti někoho s mečem krvavým, jiné
a ne nahým.
tola LXX. art. XII. rozdíl V.
Rukojmě za vraždu
I. art. XXX VII.
OD~mil[)V2mv. z
I. art.

bude. Kap. XL VII. art. I. rozdíl III.
I. art. XXIII. rozdíl VII.
nrc)clťJ,VJ1.ií jsau užiteční.
III. arL I.
art. I. rozdíl I.
III. art. II.
Řečníka saudce nemá nutiti k i'ečňování. Kap. III. art. III.
první obdrží. Kap. III. art. IV.
koli
sandce.
má se jí odložiti.
III. art.
III. arL VUL
nemá se brániti nemocnému pro nářek mordu.
.ncvlljll.U a, písaři mzda
se ulož.
III. art. IX.
několik množ strana mieti hez uJl11Y
III. art. XL
zločinci nemá dán
Kap. III. art. XII.
1íE~1l1(3S1mc:ká mÍesta
právem se postnpovatí
xxrn. art. IV.
rozdíl I.
_'""C.·"'jULUl

j

XI. art, V.
L
Rukojmě viera nemá zavedena býti. Kap. XV. art. V. rozdíl I.
XXIII.
Rnkojmě
mMe někoho stavěl aneb on sebe sám.
art. II.
XXIII. alt. Ir.
kterak
Hukojemstvie pNpadá na dědice.
jistce někdo neměl.
XXIII. art. XIIL rozdíl I.
nemuož.
XXIII.
XIII. rozdíl III.
Rukojmě co za jistce dá, z toho muož jej viniti.
XXIV. art.
na jistce
než zaň.
XXIII. art. XIY. rozdH
na jistce nenmož ža~ovati.
XXIII. art. XIII. rozdíl II.
Rukojmě za vražedlníka ušlého
nehude trestán, 11(~Ž smluvíe se.
toJ:a XXVI. art. II. rozdíl n.
l{UlkOJm.ě

1{llll{(]~lm.ě

Hnkojmě
RukojmĚ'

u viel'e nemá zaveden

množ se dčdictvic dlužníka uvázati. Kap.
za vraždu.
XX.VIlI. art. XVIII. rozdíl II.
množ
za minulé zapálenie, ale za lmdúcí nic.

slovau
jenž sJ:ovan
affines.
art. V.
o pohočních v linij neb v řadu rovném.
LAIV. art. XVII.
o
stupních v Hnij neh v l'adu nerovném.
LXIY. art. XYIII.
k poznání pl'íhnznélio
LXIV. art. XXII.
druhá k
LXIY. art. XXIII.
k

v

ktera,uz
jak má n,!,n;A"ó,'A
proviní-li kto, proto nemá na hrdle trestán

Řeči svědkuov

1. art. 1. rozdíl I.
náleží, ale

LXII. art. I. rozdíl III.

se zvláštní ukládá,

XIT. rozdíl

art

Bandee jak sanditi mají.
1. art. XL. 1'0í~díl J.
Saudové Vf'dlé
se mají puosohiti, Kap. XL art J. rozdíl lL

den
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Saused sausedu ke škodě a k nevoli nemá nic činiti. Kap. XIX. art. IV. rozdíl L
Saud má býti s poctivostí a s kázní. Kap. LV. art. V. rozdíl II.
Saud někdy
z domněnie jistých a z podezřenie, a ne
po svědcích.
XXV. art XXI. rozdíl II.
Saudce k milosti náchy.J:nější býti mají.
XXVI. art. II. rozdíl IV.
mají pilni
Kap. XXVII. art. VIII.
Sandce při
Sausedé pN větším kvaitu mohau žalovati hospodái'i i svědčiti
XXXI. art. VI. rozdíl X.
XXXII. art. L
Sandce má býti ctnostný, spravedlivý, nekohstný, opatrný.
rozdíl II.
XXXII. art. I. rozdíl III.
Sandce a rychtář pNsahu
XXXII. art. 1. rozdíl lY.
Sandce daruov
XXXII. art. II. rozdíl I.
Sandce nmná b)rti
ani v hněvu sauditi.
XXXII. art. IV. rozdíl Ylr.
Sandce nesucf, dokndž strany druhé
opustí strany. Kap. XXXII.
Saudce v saudu nemá nic
art. lY. rozdíl IX.
svú
spraviti a tak sauditi.
sanditL Kaškoda i zisk na nich
XXXII. art. VII. rozdíl XVI.
než vedló práva.
SamIce nemá sauditi
XXXII. art. VIII.
SamIce k
a k ''''''f\,r,,{jrml
art. VIII. rozdíl III.
kněze.
XXXII. art. VIII.
Saudce
nemá súditi kněze
i'ozdíl Y.
XXXII. art.
Saudce řeč a
SamIce svědčiti nemají o
stran
XXXIV. art. II. rozdíl I.
mohau
sami ssaditi.
Sadí-li se kde sami na
XXXVI. art. Vll. rozdíl VL
XLIII. art. II. rozdíl V.
Sauzeno má
po Znillll eníCh, co se
má.
XI-,VIII.
SamIce
vyhledání
na sedm c1rcumstaneÍ
art. I. rozdíl II.
ale s tichostí a s kázní. í'-<l,PU,UL<N LV.
l

SamIce
Saudce ne k
ch'ivodu má
art. 1. rozdíl Xl.

LXII. art. 1. r07.clíl
ale
vážiti.

1. rozdíl XXV.
LXVIII. art. XVII.
súditi.
I-,XVIII.

Saudei

Sandce
v nesnadné
art. XVII. rozdíl lL

LXVIII

po

straně svědknov

se

dmnh1V>l.lr.1

LXVIII,

Saudce se
o
rozdíl III.
Sauclové

času Cl

mÍestn

431
LXVIII. art. XVII.

než na rathúze.

kOli-

k011se,rsK:vcll art. XLIII.

Sauclce
žádnú
Sausedé noví co příjemného
rozdíl II.

z

art. XLVI.

Děclietvie

mnohým zavázaného má
Kap. XVI.
art. XI.
Sedm svěclkuov viee mohau u práva než obce.
Seznánie samému sobě k lepšímu moci nemá, ale
sobě má. Kap. XIII.
art. I. rozdíl III.
art. XIV. rozdíl I.
nebude-li žalolmík) má pro-

pokuta.
art. III.
LXIV. art. III. rozdíl II.
po otcÍ, než 1)0 mateN.
HAii""."hr otce.
LXIV. art. III. rozdíl III.
Seznánie bez
nenie. Kap. LXIX. art. 1. rozdíl V.
Sezná-li se kdo sám, ne hned mu má věřeno
LXIX. art. 1. rozdíl XI.
Seznávanie strašlivé činí domněnie. Kal). LXX. art. XIL rozdíl XVIII.
Seznánie v saudu má viec váženo
llež krom saudu.
XIII. art. 1.
Seznánie o hlavní
bude-li krom
se váží.
XIII.
art.
rozdíl I.
usauzen
Seznánie krom saudu neníe tak mocné, jako
XIII. art.
rozdíl I.
Seznánie bezděčné a z strachu nenie stá.J:é.
art. I. rozdíl IV.
XV. art. ll. rozdí III.
XVI. art. XX.
v

Schovavač

.l.l..í:!.!JH'V1(~

rozdíl XI.
Schovati kdo
co da.J:, a
X VII. art. II.
Sirotčí

Sirotci
Sirotčí

měl

XVII. art. 1.

od toho

svolenie moci nemá.
pro statek obsíláni
neměli-li

statek nemá na lichvu
rozdíl

Sirotčím

nemá
vlastní

dluhuov.
XVI. art. 1. rozdíl II.
ke všemu po otci. Kap. XXVII. art. XX.

vina.
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jsau: pi'irození f'ádnÍ, pÍ'Íl'ozenÍ
XXVII. art. XXI.

neřádní,

l'ádní

ne-

se uznati
k zachovaeímu listu.
XXVII. art. XXI.
rozdíl I.
po rodičích.
i
bráti
XXVII. art. XXIII.
rozdíl II.
Sirotek léta maje, kšaf't množ činiti. Kap. XXVII. cH't. XXIX. rozdíl II.
nemohau.
XXVIII. art. rozdíl III.
otci statku, ani čeledín
Sirotek bez
v nic se zavázati nenmož. Kap. XLIV. art. I. rozdíl II.
a tu
rovné ženské i mužské poLXIV. art. V. rozdíl VII.
bratruov děJ:íce se s
LXIV. art. V. rozdíl VIII.

beřte

ten díl jako otec bráti

bez vstum:ljícílch. na

se

dělí.

měl.

LXIV.

rozdíl I.

rozdíl IX.
Kap. XY. art. III.
art. III. rozdíl I.
m.iesto.
XV. art. III.

rozdíl II.
za

se

art. IV.
se

některé,

slib za
se na Víllě

šrotéře

XV. art. V.
rozdíl II.
Heu formana moci, on

a
se. Kap. XV. art. VI.
pro zadržovánie dědičné
<"
"tJJ.

'\"'KJ'UV,'H,i.

art.
má.
ke
rozdíl IV.

škodě II

koho se schovává.

na !ance
pokuta. Kap. XX. art. XXIV. rozdíl II.
jsau kupujícího. Kap. XXI. art. XI. rozdíl III.
býti mohau k summě. Kap. XLIX. art. I. rozdíl II.
a
nemá.
LXVI. art. II.
Skutek
rozdíl II.
LXXII. art. II. rozdíl VL
židovské nové l1emaji
vezme-li kdo skrz nétčí svévolnú pÍ'Íčinu, má zaplatiti.
VII. art. XI.
také
má, kdo díl
XI. art. IV.
XII. art. I. rozdíl 1.
Kap. XY. art. 1. rozdíl VIL
Kap. XY. art. I. rozdíl VHl.
X V. art II. rozdíl lY.
XVII. art. 1.
kdo co obmešká a toho pÍ'Íčinú

LXIV.

LXIV. art. V. rozdíl XI

obecním.
mezi kupcem a nl'l()dj~.V}I{o.Plll

433

Registrum.

XII.

Kapitola XVII. art.

Kap. XIX. art. L rozdíl I.
ohněm učinéné 7. neštěstí

Kap. XXIX. art.
kdo někomu za
VIL art. XIV.

a ne z nedhánlivosti, nemají napravovány
a on se

něčeho

jiného dopustí, sám vinen.

Slíbí-li dva nerozdielnau rukau,
XL art. III.
Slíhil-li kto
Xl.
Slihuje-li kdo Sj)(Hel[me
art. V.
VII.
z prosta, máš rozuměti: pro
Slibuje-li kdo za
art. XIV.
art.
po smrti pána nevrátí.
Služebn:ík viece
rozdíl II.
XVI. art. XV. rozdíl lY.
Slauží-li kdo z milosti, na milosti
XVI. art. XV. rozdíl V.
Služebník umře-li, proto pán službu
Kap. XVII. art. I. rozdíl X.
Složená věc
má
vrácena
XVII. art. III. rozdíl I.
Slilmje-H kdo za věc svěřenau,
IV. rozdíl III.
Složenú v{~c 7,tratí-li
státi.
XXI. art. IX.
Slnžebník
rozdíl 1.
množ se očistiti.
z krádeže
Služebník před rokem
XXV. art. XII.
Služehník učiní-li
v domnění jest })án.
S·lnžebníci bez přítomnosti panno tepau-li se, nenie ílrnšf'nie
tola XL VII. art. III. rozdíl II.
rozdíl III.
SJ:užehník ruše
Slíbí-li kdo co, již jest dlužen.
Slib 11Q,d'n0',Ú
LIlI. a,rt. L
a,rt. II.
RrikcÍ: Práva
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neplatní.
VII. art. 1.
služebníka.
VII. art. I. rozdíl I.
VII. art. I. rozdíl III.
YII. art. IV. rozdíl III.
VII. art. IV. rozdíl IV.
se samU.
VII. art. XI.

ll.

art. IIL r o;>; díl 1.
toku
Služebností gmntnom cizím
ukládati nmná.
I~XI. art. 1. rozdíl II.
Služebnost hrohuo'F.
Služebnosti c<4ost nemnož roulělemt
na díl.
Služebnost
proti druhé množ se smísiti.
Slnžebnost
množ zmčmitL
Služebnost
se rozličné.
Slnžphníka syědomie má váženo
rozdíl XII.

art. rozdíl
art. 1. rozdtl··Xf.

na
arL

nepřJlSaha.ií,

ani kšaftovní.

sirotčí

nemá na lichvu

art. III. rozdíl II.
ten ji
XVII. art. I. rozdíl I.
XVIII. art. XIV. rozdíl III .
nohy od meze býti má. .l.l..aVHVJ.<l< XIX. art. L

u6iň.

má

1\.<:tIJHU'1ét

LXVIII. art. XVIII.

~"al;lHVL(t

stíniti sausedu
rozdíl VI.

XL

art. y,
Statek

můž

llpkii;1t't11Vl1L11V

art. XXIX.
kdo na obecné
art.
rozdíl I.
Statek kdo

čí

zabí-li

spravovati.

hrdlem

miesto mrtvého dlužníka múž vinín

saudce
lměží

XIX. art. L

Staví-li kdo co po zťln()'\Ji'.f!í má zkaženo
XIX. art. II.
Stavenie obnoviti každý
art. II. rozdíl II.
Stavěti ua obci má
XIX. art. II. rozdíl III.
Stavenie jak na
XIX. art. V.
která nemohau

art. XVIII. rozdíl IV

Smilstvie

11e-

množ.
VII. art. XVI.
Kap. VII. art. XVII.
XIIL art. I. rozdíl VII.
XIV.
na

Staviti

Statek

:-31ibové věna
art. XVII. rozdíl
Smlúyati
XX. art. IX. rozdíl III.
Smlauya
XX.
rozdíl
Smluví-li se strany,
mají pí'isíei~ že {sti lI{~,ldLJIIIVI~I\111.
XXYIII. art. X Vl. rozdíl 1.
Smhwce Ir svědomí
rozdíl III.

mu

art. I. rozdíl

tomu dost

Sfužehníkn mzda po smrti
pI'ed
tola XVI. art. XV. rozdíl I.

ty

čas

XXVII.

l.iallHVla

l.i<:tIJlCV'l<:t

XXVIII.

XXX.
dvú

nedělí.

varovati

art XXI,

art. XII.
volením od

víno v své moei, stRne-li se škoda,
když ře(~níka nemá, má se jí od,l'ožiti.
Sta\'enie dohlO nahorn syohodné.
Y
I. rozdíl III.

Stavěti

nahoru a

v

rozdíl
XXXIX. art. L rozdíl II.
vinen.
XXXIX. art. 1.

r07.díl IV.

28*
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Stojí-li kdo na koho z aumysla a útok učiní, má mrskán býti.
XLVIII.
art. IV.
Stranám co se
k orteli, má
Kap. LX. art. III. rozdíl II.
služebnost muož změniti. Kap. LXI. art. II.
StavÍ-li kdo na
tratí.
LXI. art. II. rozdíl II.
Stavěti na cestě kdo dopustí, své právo tratí. Kap. LXI. art. II. rozdíl III.
Stavcllie zhuol'u pro světlo muož se někdy hájiti, ijiné služebnosti.
LXI.
art. 1. rozdíl XII.
Statek
na bratN a ne na otce, leč
LXIII.
art. 1.
Statek nepi'ijde-li po otci, nepl'ipadá na otce. Kap. LXIII. art. L rozdíl I.
rodu v právích, ukazují se pro
a pro svědectvie.
LXIV.
art. I. rozdíl 1.
,,>"'" """'\ kreyníci sau synové, a ti dědí. Kap. LXIV. art. III. rozdíl 1.
rovně se dělí. Kap. LXIV. art. IV. rozdíl IV.
bližší kterého kolí
má
LXIV.
art. VI rozdíl III.

LXIV. art.
LX]lV. art. X.
jim rozuměti.
LXIV. art. XII.
že ze zlosti toho llečinÍ. Kap. LXVIII.

Strom
Strana zamítá-li
art. XXXIV.
pobočníeh

vedlt,

duchovnieho i

městskéhD.

tola LXIV. art. XVI.
LXIV. art.

když se na jednostajllé

Strana

Ka-

vorají, jimi rozsauzenÍ

pítola LXVIII. art. XXX.
sobě, bude-li
odvržen od práva
stavt má toho užíti.
LXVIII. art. XXXI.

po-

že

Statku
i ženy. Kap. XVI. art. I. rozdíl I.
Stavenie
má
se staví. Kap. XIX. art. II. rozdíl 1.
Staví-li se kdo sám, rukOjlllě prázden b~Tvá. Kap. XXIII. art. II.
Stojí-li kdo na koho, má
XLVIII. art. IV.
.
Statek
LXIV. art. II. rozchl 1.
31).
Summa učenie
Sud rozpučí-li se
LXIV. art. VL
SUlllma všech f'ehol sVJľc1:mIlsany,ct
Súpeř své cti bližší jest
roz dí:
lllocn!~Jsi se iest brániti.
LXVIII. art.
rozchl ".
Sukno ne k váze. ~le k lllieí'e náleží. Kap. LXVIII. art. XXIX. rozdíl I.
dva
.
jest ku právu, než žalobník vicc
XL V. rozdíl I.

II:

Svolenie
Svolenie právo měníe.
Svědci jakú pilností mají rozvážení b$rtí. Kap. VII. arL V. rozdíl I.
Svědek
ztratí.
VII. art. V. rozdíl II.
1-;vědkové hostinští mohan o dluh
Kap. XVI. art. XYI.
Svěi"ené věci
pilný bUlt tak
své.
XVII. art. 1.
Svěřená věc vždy se vrátiti
ale
nic. Kap. XVII. art. 1. rozdíl VlIr.
Svěh-li jich viee, tl,
se ztratí.
XVII. art. I. rozdíl IX.
Svěí'enan věcí kdo
ztratí-li S8,
XVII. art. IV.
vrátiti.
Svěřené věci nenle-li miesto k uácel1í 1l1lA1lIWa,no.
XVII. art. IV. rozdíl I.
má. Kap. X Vll. art. IV. rozdíl III.
ztratí-li zuva(;,
své beze lsti, nenie
XVII.
věc kto ztratí

Svěřellú věc

SvěřenÍ!

art. III.
YI. art. II. rozdíl II.
VII. art. II. rozdíl 1.

se muož
Stavovati se nemají věci ztracené II člověka
Stavuúkuo práva netoliko se o koních rozuměti
VII. art. XIX. rozdíl 1.
Stojí-li kto jednau, a potom nestojí, při
Straně svědek má oznámen
zvJášt
rozdíl XXVI.
nálezu

VII. art. ll.

art. III. rozdíl L
LXVIII. art. I.
"Cll\l"",ít.l

XVlI.
k
pi'es pole, náklad má
art. IV. rozdíl IV.
ZalHa(;enle věna. Kap. XVIII. art. XX.
XXI. art. VIII. rozdíl II.
Svolenie a ""{"IClnl'"
XXIII. art. 1. rozdíl 1.
Svátkuov zločinci
a nebnde tlOmu3ten.
Svádu kdo
Svěřené věci

mohú vedlé

V.
XXXI. art. 1. rozdíl I.
XXXI. art. VI. rozdíl I.
art. VI. rozdíl IV.

l)l'UO-

Svědčiti
příti.

LXVIII. art. XXII.
LXVIII. art. XXII. rozdíl 1.

potaz se
Strana

se

dobrovolně

LXVIII. art. XXIV.

v

nětco

toho

neučiní,

i žalovati
větším kvaUu, mohau sausedé
XXXI. art. VI. rozdíl V.
XXXII. art. VII. rozdíl VIII.
XXXII. art. XVIII.

Svědčiti llO:Sj)(lClaľ1

tratí.
Svědčiti

právem.
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městská,

kdo oy viee jmenoval a méně
netratí, než pokutu dá.
XXXII. art. XXII.
Svědkem a žaIobníkem
rozdíl I.
Svědčí-li
kříže se nedotKne.
XXXVI.
art. II.
Svědkové austní, nr:f1trte.lSl než psaní. Kal). XXXVII. art. II. rozdíl L
Svědkuov svornost a 1)i'[U2LcLrlostl pilně
XXXVII.
art. II. rozdíl II.
Svědkuov

Světla nl',r.n"",u·""",,i

art.
rozdíl 1.

Světla UC~IH:;.ULn.'.í

Svodníci sau zlí a
rozdíl VIII.

XXXII. art.

viera,

Svědčiti

Svědčiti llVoměsíčník Bluoic-li'ť

kšaftovní nml'e-li
art. XIX.

LX.

Svědkové

nejistí
oznámiti má,
Svědkuov srovnávanie má šetřieno
Svědek otec syml) a zas syn, býti nemohau sobě.
Svědkové v cizí věci
mohú
Svědek v
Svědek

Svědkové

art. 1. rozdíl XVIII.
Svědkuov

Svědkem řečník

XXII.

ozuámen

Svědčiti

množ

mohú

Kap. LXVIII. art. 1. rozdíl XXXI.
o tom což
vědom

art. I. rozdll XXIX.
Syědčiti

art.
Syědomie

Svě-dkoyé
Syědkové

ne o budauCÍm.

Svědek

množ

Sy{:dkoy(>

V.

Svědkuov

Svědčiti

Syědomie

XLI. art. II.

saudci a stn1ul'.

Světlkové světa

miesto má
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ku
světskému
LXVI. art. XXV.
Svolí-li se kto konšelem
Svědčiti

městská.

mohau, a zas

ho

k duchovniemu.

LXYIII.

nemllž n1'1"'''''''''T
rozdíl Y.
jsan-li rovní, moclH).lsi
art. XVI.
Sn'dkové v
příhorlě
hýti. Kap. LXVIII.
art. XYI. 1'O/;d:O III.
Sn,;dkové mají
činiti k žádosti stran.
LXVIII. art. XYIII.
rozdíl I.
Sy(Sdkové neb smlauvce neh kšaftovllkÍ, dva
LXVIII.
art. XIX.
f-lvédkové
LXVIII.
pl:'lH':r.ln~, a ne v hlavní.
art. XXI.
Svědek
stra.ně se
LX VUI. art. XXIII.
Svědka nemocného
LXYII.
art. XXIII. rozdíl I.
Svědkové v tovaryství spiknutí na někoho, nemohau svédčiti.
art.
Svědčiti řečník nemnož v pi-i, kteranž vede. Kap. LXVnr. art. XXVI.
Svědkové zmateční a nejistí, nejsau dostateční. Kap. LXVIII. art. XXVIII.
Svědectvie skutku
se svédkuom slov.
art.
na
strany
se jednostajné, jimi
LXVIII. art. XXX.
Sv(~dkové k
na oko n08:tav'8111 býti.
art. XXXII.
Svědknom
LX VIII. art. XXXII. rozdíl L
Svědkové
se
JIZ ne
nal'íkati se
ale slomom
UlUOŽ
Kap. LXVIII. art. XXXIII.
Svědkuov řečem proč množ Ofij)ie:ľárlo
Svědkuov řeči
má odepřieno
ale již se
ohojímu .le(11l()Sf,1:i,lll,e
množ
LXVIII. art. XXXIII. rozdíl III.
zamítá-li strana, 7.avázati se má, že ze 7.1osti toho nečiní.
LXVIII.
art. XXXIV.
Svédek nemá
pokáže-li se úaú nái'ek.
LXVIII. art. XXXV.
SvMek nedo1oží-li: "Toho sem svědom," nenie škodné.
LXVIII. art,
XXXVI.
Svědomie o meze a
čím starší tím hodn(~jší.
LXVIII.
XXXVII.
Svědkové
san
LXVIII. art. XXXVIII.
rozdíl
Svědkové
a
o tom
to neškodí.
LXVIII. art. XXXVIII. rozdíl II.
Svědkuom protah má se
LXVIII. a,rt. XXXVIII. rozdíl III.
Svědkové llemohan-li
LXVIII.

LXVIII.
nechtí-li
mají
art. XXXIX, rozdíl 1.
má
kdož se nezamítá,
LXVIII. art. XL.
samIce, ale strana má.
LXVIII. art. XL. rozdíl 1.
l1Cl1lUOŽ
vésti v trhových věcech. Kap. I1XVIIL

Svědkové

Svědkové

art. XXV. rozdíl I.
LXVIII. art.

art. XXVII.

SvMčiti

bii'ic múž, ale ne kat.
uelná, když na svčdka se nái'ek
Svědkové jednostajní l1lohú
o skutku a

Svědč,iti

PľJlCl11at:U

LXVIII. art. XXV.
toho. Kap. LX VIII.
XLIY. rozdíl III.
art. XLV.
n8Ž žalobník víre
fr

Svědkové

dva

Svědomie
Svědkové

množstvie často
s obú
art.

Svědomie

obecní

XLVII.

jsau
clo sedmi jest

k Svědomie 118l1lá

neslušnostech a

svádách.

Svěřená věc

se

/Jv..lHlvllU"
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se za

svěřenau.

VI. art. III. rozdíl III.
VI. art. VI.

XVII.

art. IV. rozdíl lL
Svěí'ená věc

zllstane-li po
i smJ'úvce m()Cfte.l:si
Svědčiti
o krádež nemohau,
XXV. art. VIII.
Svědčiti nemohan let nemající.
LXVIII. art. 1. rozdíl L
S-vědčiti nemohú nemúdN.
slepí, bhHlnL 1'1·edsvědč,ellÍ.
LXVIII.
art. 1. rozdíl U.
Svědčící jak se vážiti má.
LXVIII. art. I. rozdíl
Svoboda kostelní, kdo by tam utekl'.
LXXII. art.
. rozdíl
Sladovnická práva.
LXXII.

Vll. rozdíl
rozdíl

Svědkové nevěsty

T.
věcí

lidé nesaudí.
XLII. art. II. rozdíl
zabil druhého,
vražedlník sauzon lmcT.
toh XL VII. art. II. rozdíl
rozdílU.
Tesák kdo
nosí, má mu vzat
rozdíl
Teta nemá
ale paní z1Jl1m~ot)iti
art.
rozdíl
kšaftovati se nemají.
Tovaryši
mohú sobě svědčiti. Kap. I.JXVlII. art. XXV. rozdíl 1.
art.
. rozdíl ll.
šibalé nemají svěd6iti v

L:brl1lané
Ubrmancl1l
Ubrmallu

'Z,j'(nW~vARt.rIY

Vl. art. II.
VI. art. II. rozdíl II.
nemohau

XII. art. VII. rozdíl
XXXII. art. VIII. rozdíl XVII.
XXXVII. rozdíl III.
XXXVII. rozdíl IV
Oll
ticm mlčal, potom ji

Tesák kdo

Těhotná

XLI.

art. IX. rozdíl I.

art 1.
XLVIII. art.

u.

rozdíl

Kal). XLI. art. XL
rozdíl I.
XLI.

tut. XII.
Kapidceru, má města
mandí-li
tola XL lL art. L
rozdíl
Ulauditi sebe která
tratí svú
XIJII. art.
Ulamlí -li
vdovu, za
rozdíl II.
Kap.
šla, i to tratí panna
Clamlí-li kdo pannu,
art.
rozdíl
Ulice, meze, cesty,
rozdíl I.
Uml'c-li knoú z násili, bude
mučil. Kap. XVIl.
1)mřel-li hy lIto od svěřené věci, má
art.
. 1'0 i': c1íl
Uml'e-li muž hez kš aftu , žena obdľ;?;U1G
Umierá bez kšaftu, kdo zHezGnie žádného vedlé
Uml'e-li
rozdíl III.

Uhrman sám se
I. art.

Ubrmannov větší
Ulmnanstvie
Ubrman pí'ipa,clnost
Uhrman sám o

dOBlU,

VL

\;jlrmannov

l1bl'mannom
Chl'H1ill1stvie

nemá zápis

sAhe w'l1lá nntrn hýtL I\" ap ,

VHL

*
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má.
U l'emeslníka: stane-li se škoda dzí věci, ncb změní-lL
art.
rozdíl
vinen jest monlem.
Uraziti káže-li kdo
on by
art.
druhé k dostiučinění.
Urukovánie
jest
art. XXI.

445

V dova o svc dluhy v j)l'íSťtht'
Kap. XLI. art. . l'dzdH lL
Vdoya,
proti ní dtwocloyé,
pro muže

statkem i
neksat1~u.liCl

dětmi

XLI

viádnúti

práyo muž, kterého

obdrží

XLI:

art.

rozdíl

art. II. rozdíl
I. art.
a

IV. rozdíl lL

dobroyolně

se

duchovně napl'LlY.

art. III. rozdíl
sobě osobiti.

rozdíl
lllol'clem.

art. III.

pokázati se množ. Kap. VIII. art. lIL

art.
Věí'Hel:

rozdíl III.

se za

svěřen ú.

Věno
Věno

Věno

Vdova v
VLlov,t

pH tratí
muže v

art. I. rozdíl
XLI. art. Y. rozdíl I.

VěllO

se
rozdíl I.

XVIII. art. III.

i na
nt'ž lllUf:i.

slíbeno býti.
XVIII. art. VIII.

Práva

446

městska.

447

býti, nežli věno ženy
ueb ve Cl muže
mají v chudobě
Kap. XVIII. art. IX.
XVIII. art.
Věna muž
nemohi utratiti v
XVIII. art. XII.
statek, množ hned
XVIII. art. XIII.
Věno ženy
z
Věno od
leč žena svolí, llemflž hvnrl"(\1n'nlO
mohau.
V ěno již dané cUužníei
nemohau, ale budaucně
XVIII. art. XIV. rozdíl I.
art. XIV. rozdíl II.
XVIII. art. XV.
uznán
XIIL

Věno

V ětší strana obdržeti má.
XL VL
Vina a pomsta l l t v hl,(NllU.lt
Véi'itel
Včd od úřadu
Yéřitel
umož prvl1ieho ssúti
art. XII. rozdíl II.

DXt.

1. rozdíl VIII.
XLVIII. art. II.

1.

ve všem vyplniti se má.
LXVI. art. II. rozdíl X.
V ěno muž
ženě, ten kšaft má
LXVI. art. IV. rozdíl
"",,,,,,'-,, kto viee dostaviti
LXVIII. art. XXXIII.
rozdíl II.

LXIX. art. 1. rozdíl IX.
má

V""'"ÓtrIO bezděčné a z strachu, neníe stálé. Kap. XIII. art. 1. rozdíl IV.
V ěno své žena kšaftovati l1lUOŽe.
Věna
dobrovolní.

Věno

Vytazovánie

Vězení
pastorky.

Věno
Věna

rozdíl XIX.
nemnož.
art. XLV.
VI. art. II. rozdíl III.
a voda
ku právu nestánL
VIII. art. I.
sauditi se mají.
XL art. I. r07.díl II.
mnčeného nenie škodné, leč, po mučení
tom trvá.
XIII.
rozdíl V.

\hr"h,r-m:'>ll1i"T

sám žalovati

osobně

Věna

V čna slibové mají dobrovolní
rozdíl
svekruše bližší
XVIII. art.
XXXVI. art. VII. rozdíl II.
XL VIII. art. 1.
. art. VII}.
po straně

hlavní

konšelské
rozdíl

ani smlúvtL státi

XXIII. art. XIII.
Věí'itel

Věe

Jisté věci moc
dá-li dlužníku
rozdíl III.

zapl~tCe~ná

škoda jCBt kupujícího.

bude-li ukradena,
své

V čzcú množ pro
art. VIII. rozdíl IV.
vazba
škodné,

leč

vězení.

XXXII.

zlá.
IX.
po mučení v tom trvtt. K(lo-

koho
Věci

rozdíl IV.
svěřené k

kš aftu domácí svědek neuie
Kap. LXVI. art. 1. rozdíl VII.
V kšaftn
se co k prvniemu, ohít státi mají.
LXVI.
art. XrII. rozdíl II.
Vlastní věci hližší jest
art. II. rozdíl 1.
Vládnutí má počítáno
XXVII. al't. VL
Vládal'stvie jest
XXVII. art. XV.
Vládařstvie kdo drží den
Vládařstvie kto
rozdíl II.
rozdíl I.
XXVII. art. III.
rozdíl II.

pro vraždu

XXVIII.

náklad má
Vnukové
navštěviti

rozdíl
XXXIII. art Lro7,(líl

VnknH na dvnor sans0cln nd(ilaná,

arL VllL
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Voda stružnÍ v cizím gruntu,
služebnost. Kap. LXI. art. L rozdíl VII.
synovec, jak má vzat
LXIV.
XXV. rozdíl II.
Volleist
n8nie větší než
art. VrII. rozdíl
Volleist očista.
LXX. art. VIII. rozdíl lL
náleží právem, náleží tomu i stezka Jr voe1(,.
V. art. n.
H8má zmt'l1ití liter. Kap. XXXV. art. II.
ne všech má jmcno.
. art
se
art.
rozdíl V.
V pokutách Hll tm, t.11.:i '1 Q;
V nfHwvectl
pro
Vraždu kdo neml, nemá
než seděti.
Vražedlník neb laupežník nemuože-li se

trrstán bUlY.

že moci se bránil, sám sedm
Vražedlník pro vraždu pokoru činiti má
Vražedlník a
jsa oheslán po
XLIII. art. I. rozdíl IV.
Vraž(lcUník má sťat
VražNUník
z
LV. art. IV.
Vražedlník

ženě

a

dětěm.

art.
nestojí-li, má zapsán

449

Žalobník eizí, ku
urnčiti má.
I. art, XIII.
Žalobník když jest s svědky~
také býti má s
rozd'l I.
z rány má prvé
l'Vf'hf{lí'()V,l neh konšelská když se
1. art. XXIII.

1. art. XVIII.

1. art. XX.
I. art. XXII.
anřadn

I. art. XXXII!. rozdíl
1. art. XXXIH. ro;;o;oíl HI.
J.
XXXIII. rozdíl YI.
I. art. XXXV.
I. art. XXX \J 1.
sám nemnož.
proti obžalovanému množ
odsauzeného na smrt,
; o; ran úkladní ch má
Základ na
aurok
rozdil 1.
L./WfJ" " ,"u

XLVII.

""vn",,I,n

kdo

jest

V saudn osob ptl,]ilnanie

V smrtedlném

hřiechu

rozdíl
den kdo koho
trestání k věku má
Vaolo konečná jako skutek
sandech
\" žalobě
V

mohú

svědkové

bude-li
tola III. art. XIV.

rozumem, nemá se Ir ní

viec statku kdo

Za vraždu 30
nenie stálá mHost a
XXVI. art.
rozdíl I.
dědictvie
Di:1!1l11~-1l

se bez znamenie
Zabí -li kdo koho z
kto koho
art.

art,

mět

art.
proto prost nebude.
nechtě, nemá hrdla ztratiti.
obecné cestě, hrdlem zaslauží.

mu strany,
Zahí-li host koho a,
art. XV.

OUDO'i'leUal;l.

cizí

něm

XXVIII.
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Zapálí-li žena neb
hOEmo~cl.at nejsa
škodu
art. VII.
se na žhá:í'e bez znamenie neh listu; proto nemá
~obník.
XXIX, art. IX,

Základu llemúž
arL XIII.
trpěti

LJL'.HLI'''-H

nedovede-h

se.

žačiní

XXXI. art. 1. rozdíl III.
XXXI. art. IV. rozdíl III.
XXXI. art. IV. rozdíl lY.
XXXI. art IV. rozdíl V.
VIII. rozdíl 1.
clvé děm~ llemá mll

dá

od dlužníka vzíti nechce,

kto

art. 1. rozdíl I.
slanžL
XLIV. art. 1.
XLIV. art. 1. rozdíl I.
XL VIII. art. I.
art. II.

XLIX.

LV. art. Hl.
právem.

L VI. art. I. rozdíl I.
L VII. art. 1.
,U"U'IHLVLCO LXVIII.
se
art. II. rozdíl III.
J.,-a,fJl~Vla, LX VIII. art. XXIV.
Zavede-li kdo sám svú
rozdíl VI.
lichvu dáti.
LXXI. rozdíl UL
Základ
LXXI. art.
rozdíl VI.
Základ '7T'''''''''''Y
se s ženami
KneZl. Kap. LXXII. art IV. rozdíl XIII.
čeho v své žalobě ned01'ožÍ, na to mu se nemuož rozsudek státi.
VIL art.
rozdíl
IV.
grunt se zvésti.
Základu bráti pro úrok nemuož
na
XI.
Základ
maje, toho co se po
art. I.
art. XVIII .. 1'ozdH 1.
chl" dvě poLW;LVJJH1.ll.LL

art. III.
Základem kdo
Základ n61uá z
rozdíl I.
Základu zavázanie kdo
Základ
Základ nemuož-li trvatL množ
rozdíl I.

art.

XLIX.

kutě.

II. art. III.
VII. rozdíl II.

Z dzoložstva
art.

berú-li se z
art. X.

něho

užitkové, nemá bráti za

Ka-

Ze dvau

vedlé

obeS1'aná pro
rozvedená pro

toho má.

čím méně věnÍ,

tím méně vezme.
chudá nemnož
svých cUuhuov.
PO:lU()st;'tla v statku, toliko jest
ocl toho muže na věnu dosti
XIX. art.
rozdíl IV.
toho

rozdíl
věříteI

dluh

má

art.
Základu co se ne1doílta:ne, z toho

viní, ten
má

rozdíl UL

lilá.

leč

dluh

na zf(\llOivé:stn.ellO.

art. VIII.
Žena

. XXXIII.
art.

rozdíl IV.
Žalobu z zákIadu zápi8}'

listy,

Ka-

mľlž

žalohé

grUl1tnov

městské

Práva

452

453

městská.

oUtíželli1 Jl nedělí
nosí. Kal). XXVII. arL XXII.
Žena množ se vdáti, za koho chce. Kap. XXYII. art. XXIII. rozdíl L
Zemrau-li muž a žena dětí
statek
na otce té
XXVIL
art. XXVII.
ZemrÍl-li děti za
matel'e
art. XXIX. rozdíl 1.
má-li svuoj statek, dědi po ní
XXVII. art.
rozdíl II.
Žena má moc, kšaftovati o svém.
XXVII. art. XXXI. rm"díl lL
žádá-li saudu pro vraždu, a děti
ženě má se
žádosti
státi.
XX VIII.
VII.
.L'-<OJ[J<UVHC

Kap. XL. art. I. rozdíl 1.
v phsaze též
nil""""H'P . do dne do roka.
bez muže "Ii městské
XL.
art. I. rozdíl III.
n"'tl'-"':-;l1i·/. bez muže nemá OCllOOlile(1atl.
též také nemá žalovati.
t01:a XL. art. 1. rozdíl V.
art. 1. rozdíl
art. 1. rozdíl

vn.

má na kuol

vstrčen

těhotná má od žen ohledoválla
XLI. art. IX. rozdíl I.
neb cizo:tožník ujdau-li, potom
se na ně, hlavním trestáním
trestáni
mají.
XLI. art. II. rozdíl III.

ža:tuje-li po

třech nedělích

o násilí,

neměvši ni',~ll'<í,žll'v

nic neICl!JClľZ'Ll.lC

XLI. art. II. rozdíl VI.
vražed:tníka

množ sama viniti.
zVl'děti,

má

bucf. Kap. LXII. art; 1. rozdíl I.
LXII. art. 1.. rozdíl. II.
dí! má s dětmi. Kap. LXIV. art. III. rozdíl V.
muži vdá-li se, bližší jest užievati díluov
než pOlľnc~ni(~l.
LXVI. art. VI.
věřeno

muož

tola LXX. art. XII. rozdíl XV.
ZevuitÍ'l11 oděv jest znamenie vnitřnÍeho spuosobu. Kap. LXXn. art. lY.
rozdíl IX.
Ženám jako křehčejším má folkováno býti. Kap. XVIII. art. IX. rozdíl L
Z
skutku viee Vhl muož býti.
II. art. I. rozdíl· I.
pře muož se jich viece odvolati. Kap. IV. art. XIII. rozdíl I.
zpupnému oclvolánie nepřeje se.
IV. art. XIV.
čím se pi'emáhá. Kap. II. art. IX. rozdíl I.
věc, tak
u
XII. art. 1. rozdíl I V.
Zhaní-li kdo koho pro hledání v domu dobytka, má mu n.{~pravu učiniti.
XXV. art. IX.
listy obžalovaný. kterak se očistiti má. Kap. XXIX. art. I.
zjevně hroze "a skutečně "~apále) má spálen býti. Kap. XXIX. art. n.
množ všudy jat
bez opovědi rychtáře. Kap. XXIX. art. VIII.
bez znamenie neb
proto nemá
XXIX. art. IX.

z žhářstvie obžalovaný, vyvede-li se jednomu, prázden bude všeeh.
Kap. XXIX. art. X.
se sedlákom z
art. XL

bude-li muž

samy své

m3,ľu,otratI1lY

rozdíl III.
ukáže-li na muže eizoložstvie,
má s ním rozvedena

mieti.

židé i křestané svědkové.
to:ta XXXIV. art. II.
své tratí. Kap. XXXIV. art. n. rozdíl II.
skutkem postižený,
hi'esťan křesťany ve(l
XXXIV. art. II.
Žid křesťana
rozdíl III.
XXXIV.
SD1.aveCUnOf,t na gruntovní věc, ukaž

~1\l!"l1i'nll',p

nařkne-li

XLI. a.rt. VII.

XLI. art. IX.
nemá-li

dětí.

art.
rozdíl II.
XL VIII. art.

lll'lHa svého
XL VIIf. art. Ul.

SO(101l1StV1C

XXIX.

Kapi-

Ka-

art. VI.
nemají ubrma,niti, ani
auřadu
jak-koll opatrná, llemá řečňovati.
těhotná umná
na smrt
o svém vla,stni0l1l dHu množ
rozdíl
Žena nemnož kšaftovati ani o
Ženu kdo sVll
bud'
zabí-li dítě své,

ho nemá

XLVII. art. V. rozcHl 1.
XXIX, art. I.

živ-li jest. Ka-

rozdíl I.
doma

XXVII. art. XIX. rozdíl 1.

ob:táčí-li se v mužské šaty, aneb muž v žeuské, zlé

n.

neIJC:I.;lle(j\:'Tlst'/le.

XXXIV.
LXVIII. art. XXIV. rozdíl II.
LXXI. art. 1. rozdíl II.
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čím
LXXI. art. 1. rozdíl V,
Žid základ zprav pi'ísahau.
LXXI. art. 1. rozdíl VII.
poraziti se.
Židu křesťan platí-li, a o to samH se, má na

k duovodu množ

LXXII.

art,ďl.

Židovský řád ciesarr vymerený a
Klimentem
k městské správě potřebný" Kap,. LXXII. art. II.
Žídé se dobrým odpláceti mají. I{ap.LXXII. art. II. rozclil I.
Židovskými chůvami
býti nemají.
LXXII. art. II; rozdíl II.
Židnom křestané slaužiti nemají. Kap. LXXII. art, II. rozdíl III.
času umučenie Kristova nechoď po ulicích.
II. rozdíl
Židé ke kl'tn nemají nuceni
Kap .. LXXII. art. II. rozdíl VII.
Židé bez sandu nemají trestáni
Kap. LXXII. art. II. rozdíl VIII.
Židé v jakém
ehoditi mají, a proč. Kap. LXXII. art. II. rozdíl IX.
nechodí-li
zbaveni kí'il~f;UlJl{)
art. II. rozdíl X.
na
ne na dědictvie má nnDíi~,DV:ll.tl.
Žid ua žida .když žaluje, židé
LXXII.

cizolože s
rozdíl II.
Z krádeže jedné
art. V.

Zkušení mučením
Z koster;t dUOl11 nemá

věcí

LXXII.

má pojednú žaIováno

\'11.
dělán

midi.
XXV. art. XY.

ZlIt vuole neb
ZlopověstnÍ mají po znamenie

XLIII. art. 1. rozdíl IX.
XLIII. art. III. rozcHl II.
IV. art. XIV.
že i druhé množ.
LX VIII. art. 1.

Zločinec

z
Z

tři

XIX. art. I. rozdíl
dni má viclomě

hráti, ale z

ma~]mltá·tn(llv

Z rnlwjl3mlstvie
jsau i rukojl11ě.
XXIII. art.
Z sandu všecko DOI[te;;~i'e:nie
XXXII. art. IV. rozdíl IV.
Zseká-li kdo koho
XL VII. art. VI.
Ztratí-li kdo
své, má
XXV.
art. XVI. rozdíl 1.
Ztratí -li kdo co
hOI:lnl~nru. má zas vráceno a věl'eno
XXV
art. XVIJL
XVII. art. IV.

z
tota XXVIII. art. ll.

Konec Registr.

oba lmdau zahrabánÍ.
rozličných

Re

rozdíl II.
XXVIII. art. XIX.

LXXII. art. II. rozdíl
art. II. rozdíl XII.
s ki'estanem.
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I.
et non e converso. ale ne zase
etiam contra se non
jemu
saudU,
toho, k li:terámu
copiam sui
ale žalujícím

Judex non debet
facere. - Saudce aneb
má dosti učiniti.
Coram

debent.

a
Bene consonat <nnll1t'lh
ad emendas. - Dobře

na

Filius non
excessu. vinu.
uxor alium rnaritum
patrem non habebunt. nebudau otce
míti.
z m'í'\TofllnHIO
české,

la,t. textu Práv J1rlaén,S!r:vch
ta,kové nalezá se sam,ostatně
la,tinská znamena,j
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est, carcerom et vincula
ač

hému neškodí.

ale
id

gum sunt
to mluvě
odříká

svého.
Una poena pro uno debito sufficiat.
skutek vedlé práva zadosti
Communis

Jedna

za

a

biliter

zachovati.
debet.
kterém

má následovati
má i konec bráti.

esse malus. domnění.

Kdož

Conditiones

actorem et sententiam diffinidebent- Lstivost a lest

Uvam
někdo

consonat
Počet

sedmi

svědkův

učiněné

Confes8io facta pro se, nulli valet. nehodí se žádnému.
N ullus
esse testis.

své

habellt, -

N on est necessitas
sirotčím

OCCUlua

let

sa-

Lidé saudt

foenerare. -
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subjectus est.
duchovním.

Tantum volulltarii excessuS sunt
volná

a
jest

cst.

-

Toliko dobro-

zaviněni

Otec

skuteční PO(~át(3k

- Ten škodu
l{do rozkáže ji dělati.
necesse est. -- Toho vina
non
činiti.
nemá
abuti non debet.nemá zle užiti.

času

moc-

Fides et dolus contl'aria

cst

pro consensu acciPatientia sine contradictone,
z
'1'",nÁIIHTI'''Ť bez
se za povolení.
Commodum ejus esse debet, cujus est periculum.- I užitek
má býti toho, číž jest škoda a nebezpečenství.

Za smrt přirozenú žádný nemuož slíbiti.
Certa ct
valento - Jisté a zvláště
moc, ješto
jinak neměly.

Sicut enim ad judicem pertinet, maleficos interimere, sic vetiam
tenetur bona
restituere, - Jako
slusi nad
zločincem popraviti,
také povinen jest,
jich statek
vrátiti.
Communiter dicitur, quod fur vel aIter maleficus privatus est
Obecně se mezi lidmi
že zloděj nebo jiný zločinec
suo.
zbaven
svého.
In
homo nec compos, nec usum
rationis
habens, nec inter bOlmm et malum sufficienter discernere sdens
judicatur. - Člověk v tom věku (mladší patnácy vlet) plně ,rozumu
ani mezi dobrým a
muož dostatecne rozeznatI.
Anno XV. anni discretionis intrant.
V patnáctém létě léta
rozumná docházejí.
leg'ltlll1re sit retatis. N ecessarium est,
dospělého věku.
Potřebné jest, aby ten,

hel'es

v

dědic.

vir tam mulieris quam dotalitii dominus et recto!'.

l\'Iuž

Non
sÍstit. -

věna

Uxor et heredes succedcntes mortuis debita solvant eorundem.
na miesto "",,,,h,,"nh

Přileží

Dos ex libera
z svobodné vuole.

debet vohmtate. -

Věno

má

UU\;U,IL/,I-:Il

věci

et
otcova
probandam
rentum. - K důvodu

co od

ab initio non subz

est contraria. - N ásilé
se
memoria remanet in
et non inuxore, a ne
mateři.
v dětecn.
legitimam filiationem prodest confessio pařádného synovstva prospívá vyznáni rodičuov.
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Prius vel post nasei, nonstet in
- Naroditi se
neb potom, nenie to na dietěti.
In arbitrio vidure, nUre vel
nubere vel non
velit. - V moci
neb
vdáti se neb nechati, za
chtěla. Na vuoli jest každé
ženy vdáti se, za lwho se jí
Manželstva mají býti dobrovolná, a ne přinucená.
Právo jest, že vnukové
na ten
rodičové
měli míti,
ZlVl
In communi
quod creditores propinqmsslml
sunt heredes. - Obecné přísloví jest, že věřitelé jsú najbližší dědicové.

darů v

veritatis. činí

Moc
cena
-

Hněv

muže n8-

činí
Qny\nl,pl"A

non debet. -

Saudce nemá nedostatku

Sluší se od násilé svého brániti.
Moc lmždá
větčí mocí
nežli rozdielná.
Deus omni
prresens adest, - Buoh
dému saudu.

kaž-

Fratreg et cognati uxoris alium
vidua
secundas transire
autem
aut alii
alium nOH
- Bratří a
ženini
švakra míti
neb vdova muož se po druhé vdáti; ale děti jiného otce, a
miesto zabitého
mieti nebudau.

,lflon'lImn

debitorem mortuum creditor agere non
nHm mrtvého věřitel nemuož žalovati.

Peccatum est,
činiti.

facere. -

Kdo jest

-

Na dluž-

poena

testi~

V saudu

se

menší.

Hřích

Faciens et

Nec actor neque reus in causis
so
Ani žalobník ani
nemohú,
eum omnibus est agen<lmll,

každému

lSUllJJacelOU.

pro-

"C",~j'yUV'll

simul actorem et testem esse, uon cOl1sonat
kdo
žalobnikem
svčdkem.

'AA!"Le,wU,

pomsta.

offi cii s

Juxta
remotre.

obecních

a
inimica. -- NásBé

super malitiam

úřadt'l
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Poena constituitur in emendationem hominum. polepšení lidské.
cesty lidé mají ke zlosti.

Pomsta usta-

Traditum est, duas lucrativas causas in eundem hominem et
Vědomé
že dvě zištné
na téhož
na tauž věc sběhnauti se nemohau.

in eandem rem concurrere non posse. Větší

Dicit regula juris:
Kdož

v

est

prvnějši časem, přednější jest
přinese, dřiev

do

jemu smelí).

ejus est et
skládati, tomut sluší i
človělí zislmti
capH, firmum
per oblivionem tollitur.
zuostává; ale což v
lidské
Testes non
leč
živi
Judices et
cavere
a přisežní měli

Komuž
dáti.
muož.

sluší

mezi

Columna seu
defol'metur. Krokev
město ohaveno
em11
mravy
siL - Toho máme
ve zlém domněnie.
Prre aliis causis multus favor debetur testamentis defunctorum
el dotibus muUerum.
Nad mnohé
má
k kšaftům na záduší a
včnóm.
Aliud est
- Jiné
. než odkázatI.
liberi est arbitrii.
z moci
rozumu

Na dobré VilOU buď
nechati; nebo manželstvie

Pacta fnter alios acta aliis obesse non
škoditi nemohau.

dobro~

II rodičů

důvod

nad

náchlebníkem,

svědectvie

Mulier levis
Palam est,
et onus ad illos
úžitel{
a

dostatečnému

, vdáti se neb

Ubi numerus testium non
duo sufficiunt;
enim locutio duorum Humero contenta est.
Kdež
svědlmov
se, na dvau dosti
neb řeč o mllohau věc
dvau se zavierá.
N on ením ad multitudinem
sed ad sinceram
testimoniorum fidem et ad
veritatis
lux
assistit. - N enie
hodnověrnosti

Ten neslove
k

ncb
se

Slibové

Promissa, qme homo voluntarie
kteréžto člověk dobrovolně
Omne
est lmpl€,naUm

Příkladové

co

moc má to,

domněnie.

neustavičná.
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admittituf. -

to se

Což

Duovodu moc

licet
domnín
mundum. -

testes.
-

Svěd-

quam
mezi svěd~

subveniunt.

pj'edml. Ctnost sama urozeného činí.
Ctnost člověka od hovada dělí.
Dobří z milosti ctnosti dobře
Právo bez
nemuož
též nemá

Práva

nebo
není žaloba.

Právu má se
se
nálezu.

a mulmmi

zlí '" '"''''fI'P'''

V.
VI. Sám se nevoL

"') PNsloví

položena vzata
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bez
svolení moci nemá,
Sám o své věci
obdržL

XVII.

obmeškáni a
mají v cele
tak

471
toho

škoda.

Věci svěřené
Věci svěřené
Svěřená věc
Svěřená věc

nic.

Kdo

Ubrmanství

VII.

XVIII. Ač věno živé
a

vždy však za věno
smrti - věna ženu ~""~n ... ~
křehčejším má folkováno
Muž jest ženy i věna pánem.
Muž statku mrhač, má na žádost
trestán
Věřitelé jsau
dědicové.
Věna sliby
dobrovolní.
Věno mužovo třetinau veyš.
Věřitel na to sahati muož, co kdo pro
odlÚčí.

VIII.
IX.

XI. Lest nemá
XII.

XIX.

XIII.
Seznání samému
sobě má.
bezděčné a
mučeného

z strachu není stalé.

není žádnému

v tom trvá,
na
Poručník zamlče

Statek

sirotčí

Poručníkem
Kněz
Mátě

nemá
nemá

XX.

o
ukrutná,

svého kdo
škodu
sausedu.
konce obrať Ir sobě.
jiskry Jr sausedu nemají létati.
Prevét má bytí ne ke škodě sausedu.
Štěpové stíniti sausedu nemají, ani ratolesti
sausedu nemá
právu žádný nový ueUluož
Věc starú obnoviti každý muož.
Na obci má rychtář brániti stavěti.
k stavení můž na obci skládati.
škodě a k nevůli nemá nic činiti.
sausedé
straně k domu jest.
v moci saudcuov jsú pro řád města.
nedadí, kdo zastihnul smilníka.
má viniti.
můž

o

kdo z
nemuz prázen býti
Smlauva neodjímá pokut 1'n,,,,hfó ...,
XXI.

jí

se.
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Purkrechtník bez vuole
PurkrechtlJlku slib
N eučÍnÍ -li slibu
na
Purkrechtník
Svátků zločinci užití

městská.

Přídavky.

odlúčiti.

Každá žena muož se vdáti, za koho chce.
Nápad po rodičích synové i dcery mají rovn$'.
Sirotek léta maje kšaft muož činiti.
Vdá- li se máti,
s dětí nápad na ni přestává.
Děti syna nedílného mají diel s strýci svými.
Po ženě,
svuoj statek, dědí přátelé její.
má moc kšaftovati o svém.
nestačí-li statek, za
doldádatí nebudau.
Dlužníci dluhy dědicóm plaťte.
Prodati své každý muož svobodně.
Přítel v prodaj muož vkročiti.
Dědictví po třikrát vyhlášené na pána připadá.
N emuož-li
netratí spravedlnosti.
XXVIII.
žalobú z vraždy, prostě se očistí.

se

bude,

nebude
se.
K milosti saudce
Milost nemá
Kdo na milost
Prodá-li dům neb
svoboditi.
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očista.

ale

odpustiti bez panské vuole.
ohni
účinek více se vaz!.
Radí-li kdo žalobníku k jeho žalobě, potom o tu věc sám
žalovati znovu nemá.
XXX. Kto první
ten mocnější právem.
- súsedé s obú stranú.
ranami, druhý menší: slovy.
nemá

XXIX.
milostí.
roka '"'''yn ..''' ....

Při

své.

domu.

XXXII.

; vezme-li, vrať zas.
Saudce
Saudce nemá
hněvivý, ani v hněvu súditi.
Hněv saud
S saudu všecko podezření
Saudce
dokud
Saudce v saudu nemá
Po

mateři

Přátel

stranám
což množe

Moc
BrikcÍ: Práva

městská.

najméň,

k saudu učiniti má.
má do rady dáno

rozdělená.

31
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Manžel kterého lwli zabí v cizoložstvu, nic za to netratí.
Panna ulauzená
na saudě
k frejíř,

Svornost
zlá

Pověst

nemuož u
Konšelé vší možností
škoda a zisk na nich

j

svědčiti.

spra-

vedlivě

města

Konšelé
XXXIV. Právo viec folkovati
XXXV.

nemá
do změnění stavu, statkem i dětmi vládnúti mají.
Léta neb
manželské ženy pannám, a muži
ohlédati mají.
o svém vlastním dielu mUž kšaftovati, nemá-li děti.
Panna ku pojití toho neb onoho nemá nucena býti.
Práva nmná žádati, kto
činÍ.
věi'Í lidé
Ltl,UpeZlllK jest, kto béře a nezabí; mordéř, kdo zradně zabL
: mordéř jest.
zabiL
Po znameních sauzeno
co se
děje.
XLIV. Zaváže-li se kdo od
to nenie závazek.
bez poručníka v nic se zavázati nemuož, leč li sobě.
na svau
činiti
jest.
má.
XLVII.
pro
Pro vuoli ke zlému
skutek.

a -

konečnú

smrtí se
takové trestání

pro

se, tehdy i užitkové.
více k vuoU patřiti se má, než k jakým ha-

lito

i co mieti bude.
právem.

Lest nemá mieti
Věřitel druhý
prvního ssauti a na
Pokud, co jest psáno, potud dovedeno.
Právo kdo
ten
rOzum
má.
zdvihá první.
tratí
viec vaZI se, než znamení.
LI.
muož se ustanoviti bez vědomi

31*

druhé.
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LV.

L VII.
LX.
LXI.

LXII.

městská.

Přídavky.

Slib u vazbě, co slíbí, nenie povinný.
Slib proti dobrým mravóm neplní se.
Obyčej zlý jest práva přestupník.
Psanec jednoho práva - na druhém nenie.
Třikrát obeslaný, nepostaví-li' se, při tratí.
Saud má býti s l{ázní a tichostí.
Pro dluhy žádný hrdla nemuož ztratiti.
Ortel krátkými a prost}'mi slovy má bfrti.
Od ortele plať, kdo při prohrá.
Služebností gruntuom cizím žádný ukládati nemá.
Služebnost celosti nemuož rozdělena býti na diel.
Duom kdo rozdělí stěnau, muož i služebnost děliti.
Dumu kto prodá, i služebnost prodá.
Prodavač co služebnost chce mieti, má zejmena jmenovati.
Grunt kto
i služebnost jeho prodá.
Služebnost jedna proti druhé muož se smísiti.
Cesta obecní pro neužívání se netratí.
Kdo do času má vuoli co učiniti a neučiní, po~om nemá
práva.
Užíváním svobody svoboda se
o
má vÍec
Pro řeči nemá krev

LXIII. Statek nepřijde-li po otci, nepřipadá lla otce.
Práva když psaného nenie, mají sauditi na své svědomie.
LXIV. Na obec lH ....P"'uu.,
Stupně
ti dědi.
Sebranci nemají nápadu po otci, než po mateři.
Sebranci slovau od nejistoty otce.
Vnukové mají nápad k tomu, k čemu rodiči měli.
Žena rovný díl má s dětmi.
Oddělen)' rovná se služebníku; než chce-li díl
svuoj.
Otec bližší
oba živi
Rodiči

Straycové i
rovně se dělí.
a sestry s rodiči se děli v nápadu.
Bratr a sestra
nedělí se s rodiči.
Děti bratrů s rodiči se dělí.
Děd a bába ~.,;.,.,rI"A';';"
Bratří

synu též

dědí,

co syn po otci.

bratr

477

Synové bratra předčí před strýci, a tu jest rovné ženské
i mužsl{é pohlaví.
bratru ov dělíce se s strayci,
ten
co otec bráti měL
bratruov napadajíc bez vstupujících, na osoby se dělí.
kšaftu mateře po jejich rodičích toliko její děti
Synové bratruov strayce téhož stupně odtiskají.
Nápad po bratřích n3 přátelstvo nezčÍslné a bez konce bývá.
Nápad dědičný má býti po meCl.
Příbuzní otcovi bližší než mateřinÍ, leč jest statek přišel
po mateři.
Stupněm jedním bližší kterého lwli pohlaví má právo lepší.
Synové vždy bližší.
Nápad nenie na pobočnÍ.
Bratří umrlého s rodiči
LXVI. V prchlivosti skutek učiněný,
stálý býti nemá.
Výminka ve všem vyplniti se má.
Kšaft poslední ruší první.
V kšaftu nepoloží-li se dědic, uenie ke škodě.
Kšaft
neruší ho,
V kšaftu
co ku
oba státi
mají.
Poručenstvie poslední moc má.
Kšaftujícího vůle má
šetřiena býti.
k duchovniemu
svědkové býti mohú, a též zas.
Dědic umřel-li
než se l{šaftu vykoná vyminka, kšaft
bude v nic.
Tovaryské společné věci a obecné nekšaftují se.
PorUČÍ-li kto jednu věc dvěma, rozdělte se.
Poručiti své jako cizÍ, může každfr.
PorUČÍ-li kdo co a
to odlaučÍ, toho užívati nemuož.
PorUČÍ-li muž věno
ten kšaft má státi.
PorUČÍ-li se co a toho nětco zbývá, to co zbývá, prodati
krom co se
duom, slovú jedno tělo.
Dluhové kšaftujícimu povinné mohau jinému odlu).zány býti.
V kšaftu zblaudí-li
neb
se osoba
jedné rozumí, má státi.
Kšaft se ruší Zplo2:ením na sirobu
Kšaft může
udělati kde chce.
Poručník,
nemá odvržen býti.
byl chudý,
jest
Poručníl{
umře-H,
co třeba.
ssadíc, jiné mohau voliti.
nedbanlivé
Dědictví dvěma poručené nemuož odprodati.
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městská.

za
sedmi

LXVII, Pachole ni děvečka let llemajíc nemohú svědčiti.
Svědkův víra,
mají šetřínÍ
nepřítel na nepřítele nemnož.
z
se váží.
Saudce ne k jednomu důvodu má se obrátiti, ale všecky
vážiti.
Svědek otec synu, a zas,
souě.
Svědkové v cizí věci
Svědek v své
žádný
V své při žádný svědčiti nemuože,.
Svědkové dva jsú ku právu dosti.
Svědkuov počet větší ne
se vážÍ.
Svědkuom ne vždy většímu počtu se věřiti
ale po-

Svědomí

množství často

Svědkova hodnost buď viee šetřiena, než

pro zachování hrdla
leč
a
se věřiti má.
Zkušení mučeni.m

věc křehká.

i na se klamá.
nemá hned věřieno
nesnadno se věří.
nemá let
mučiti se

čestnějším.

Svědkem řečník té pře bfrti
věrný, muož svědek

nemá.

LXXI.

Co se nebrání, to se dopauští.
kdo
v domnění
v druhém
Kšaftovník
svědčiti o kšaftu.
Prodavač nemuož svědčiti o tom, co
Svědčiti konšelé mohau do jiných saudů o
a ortelích.
mluví-li za
nemuož mu svědčiti.
Právo náchylnější jest milosti.
Svědkové mají přísahu činiti k žádosti
Konšelé Ir svědomí nepřísahají.
Ubrmané k svědomí
Smlauvce k svědomí
ani kšaftovnícL
Rozmyšlení stranám
Zisku kdo hledá,
nenie

LXVIII.

svědkům

móž učiněn
dostaviti
lm

LXXII.
ulicích.
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stručného,

obsahoval toliko
základem.
jenž rozsudkům
na salném závěrku 14. století,
Tento kratší text
válek huv archivech
"Liber sen-

Brzo ukázala se

tentiarum Primizlai
postea
zcela
V Starém Městě
"Cursus civilium sententiarum."
od Pražského,

k
Již v životopisném úvodu povědíno jest, že dílo Bl'ikcím nvereJllene
městských. Práva tato městská slovou
skládá se z práv konšelských a z
měst královstvie
u něho "Městská práva Starého Města Pražského a
českého, k témuž právu náležitých;" avšak vbrzku
Brikcí tento
se některá města na větším
název, mluvě o knihách "městských
díle v království českém spravovaly a ještě spravují."
Brikcího naprosto zůstalo taj no, že Práva tato původně vzešla v městě
Brně a že do Čech přinešena jsou teprvé ku konci 14. věku.
Měšťané Brněnští požívali hned za krále Vácslava I. práva samostatného,
jihoněmeckého, i dovedli toho, že některá ustanovení zapsána
v privileje
(Privijim od krále Václava 1. daná. Jsouf to tak zvaná "Jura
legium
26, Privilegium minus s 23
Viz Codex juris bohemici 1.
N. 37, str. 72-80). Měšťané Brněnští provozovali pravomocnostsoudní skrze
sbor svých volených konšelův a naučení právní dávali do
měst
moravských na právě jihoněmeckém sedících. Konšelé v rozličných pl'L
hodách vynášeli nálezy a rozsudky
Kteřížto llálezové od
písařův sbíráni byli jakožto pomůcky pro budoucÍ rozsuzování a práv nalezání,
velkou sbírku snešeni a sroaž v polovici 14. století (ok. r. 1353) v
vnáni jsou od slavného písaře městského, Jana. Sbírka tato označena
názvem "Liber sententiarum," též i
či ,;Dil'ectorium juris."
Obsahujeť v pořádku
730 rozsudků a naučení nr:1VIlleJl. nf\lll~iTTfr'D
ze 14. věku. Případy soudní, o nichž tu rozsouzeno, podávají se tu v celé
své úplnosti, doložením jmen osobních i místních.
Druhé sepsání těchto nálezů a naučení
z r. 1466, kteréž pořídil městský
též lJrnel!lSEcy
Sbírka tato vytištěna
hned na závěrku
něco málo výtisků známo. Za našich let
vědecké
Dr. E. Roeszler
v druhém dílu své sbírky: "Deutsche Rechtsalterthihner aus B6hmen und
Mi1hren"
Český
této
nachází se v universitní bibliotéce
Olomucké ze 16. století, začínající:
a
L. P. 1313
sedlaczy z Ssibnicz."

místech.
do
Také tato stručná sbírka
a to hned v 15. věku, brzo po válkách
,~","T""'" tvto: Musejní I (23. C. 8.) z r: 1468,
věku,
též,
z
(23. G. 18)
r. 1533.
a sice
užil
tohoto
toliko redakcí
toho,
LXX.:
SVOLl.

16.

,,0 clOlllllění" ve

Text

Protož od císařúv ní'ť3(H~Sl'Tcn od
nás
pravě muz řečeno
že svatá ustanovení hodna a ,,"nflÝ'?'h11Il.
k
nebo nemnoho se dělí
od

Brikciův.

na se béře ty
totiž
duchovní, ale to činí mocí
cí1'kve a
a to čině stav obecného
dobrého OOJlalme
Protož od císařův n,'"ric",hTl'h a i od
nás
že svatá ustanovení za
držána
nebo nemnoho se dělí
od druhého, kněžstvie od císal'stvie a svatá ~tstanovení od obecukh a hlGVHVl.J.ll

a toho

Pro tož

č·asto domnění

dává ohradu

Pl'otož

často domněnie

dává pomoc

Práva
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městská.

Zelinám
slovóm a
kamení drahému i perlám ...
Ač by mandelové na jednu hromadu
složeni, domnění krádeže mezi

slovuom
a kamení drahému i perlám ...
Ač
hromadu
mezi

voráči

aneb

K témuž p:l:'iležíuší
na tvaN
úd·i{, oclwomení a těm, podobné ...

o kterémž se tu
Brněnského

slove

origina.lia
kusu napO(10[leIl,e
I. 17. Vedlé dob1'ého
aliis locis

samostatně

Práva, koušelská. Tato
za času válek
II. str. 315-346

lumus

hnQ1t;<ln'wh

Předmluva

tato

Staro- Pražské
a ve

zmďaCOV2ma

vel quacumque causa

habeat unum civem
toho.
z l'vfenšího
civitate movens

L 16.

od Brikcího, aniž

slova:
jaC'Í nákladové atel.
od Brikcího, aniž se nalezají v Právě Pražském.

sarnostatně

Brikcího.
arcendae locum habet atd."
Pražského Práva artikul

na

cÍsa,i'ská.

městském

tohoto artikulu obměněn jest
originálu
kelež
zní takto: "Si appellans
ductus cam revocat, remissa cst
emenda, necper judicem
IV.
Artikul ten
aniž se nalezá v orivložil četné
o tom sám praví. Jednotlivé
01)atNI
zřídil. Též i po stranách
a
I registr'mn

Předmluva,

originálu Práva
nikoliv Jura
Brněnské, v tomto

samostatně

v

české

tak v

se
právo

toliko
věta
potest verba advocati sui
affirmare vel negare atd."

Quod in castris aC(pllSlennt.

na

čímž

nhRP1'Vlll.t.ill'l

žádunie zhožie
cum rei persecutionem habet ..
má (místo:
XVI. 8. Circa tales

lit.

pro X ta-

vel agro, vel molendino vel vinea, Íld,e.lllSSOríjS
eandem
prosequatur." (Cod.

sive

de altero
dom

místě

Toho artikule
Pražském.

čtvrtém.

Brněnském,

ovšem

v

text
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městská.

'městském pTávě M'lWj pruohon , . , Ustanovení tato obsažena jsou
již v Právích Brněnských, i nalezá se tu shoda s Právem Zemským v Čekdež také platnost měl
půhon,
ve čtrnácti
všeho
v šesti lH:5'UeJ,lCl1,
X. 3. V tomto artikuli toliko první průpověď vyňata jest z Práv Brněnských
a
Ostatní část textu
jest samostatně od Brikcího.
XI. 3. Právo staré městské. V originálu Brněnského Práva praví se:
pel' consilium,
jus antiquum et privilegia civitatis
Brněnského: Právo staré
vedlé sebe oba
Oh'''-(\AiOV'f\ a
Brněnské z r. 1243. Zatím v privilejích ničehož se
nenalezá o
o němž tuto řeč

X. 2. V

XII. 6.
žoltova
Pražském,

odstavec v artikuli tomto, jenž
samostatně od

slovy: "S estra Peaniž ho jest v Právu

počíná

XV. 1.

Závěrek zní v Právích
i
t9,kto: "Man
denn sunder umb Erbschaden und um gelobten
richt nicht um
der do bewart Íst. '"
aní;iQllUIll. Patrně se rozumí
starodávné. Hoc est

XVI. 14. Jakož

PTáva městská od staTodávna, Sicut habet consuetudo
civitatum anl;ÍQttitllls observata. Též tak.
kniha LevÍXVI. 15. Poněvadž die Pán Buoh ve
ticus: Cum Dominus dicat in Levitico:
mercenarii non maneat
te usque mane." (Právo
XVI. 16, Práva
neb sta1'á ... t. j. Privilegium menší Brněnské,
toto praví: II Volumus etiam, ut nullus hospes advena super debito vel
quacumque causa
inducere testim.onium advenarum contra cives, nisi
cum advenis habeat unum civem vel plm'es." (Cod. 1. 79.) Viz svrchu I. 3.
XVIII. 7. Nenie
některá
zetnská
etc.
- Samo sebou
že se říci mělo: Práva 1něstská, neboť tak
i v Právích
"Non oportet, sicut aliqua jura volunt municipalia."
jest 'muž častokrát třetinú vayše ženě věnovati . ..
XVIII. 17. Avšak
Consuevit tamen
maritus in parte tertia
pľ()miltte:re. Dle Zemského Práva českého
V.8.)
třetina věnná
tolikéž, co po
a toho
polovice.
dva artikule, v Právě Pražském jest
XVII. 20. a 21. Což zde
a sice
XX. 2. A vedlé toho
'v
talentorum
VL!~1J.l(:\;lHJll5 sunt cOllsript.ae.
řeč jest o "talentech"
Padesáte ťuntuQY,
často
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věta první. Přídavek ostatní
pochodí od Brikcího, patrně na základě Práva Kutnohorského. Avšak sluší
porovnati téže kapitoly artikul 31.: Pokuta pro vraždu atd.

XX. 3. V Právu Pražském obsažena jest toliko

XX. 28. Jakož
alterius

městská
§. 23. Menšího

(sicut dicunt Jura
Roeszl.
privileje Brněnského: "Quicumque domum
ballistis vel arcubus invadere praesumpserit etc." (Cod. I. 79.)

Rozuměj

článku o "volleist" následuje jiné
ustanovení, u Brikcího vynechané, totiž: Pro
invasione domus, in
qna vulnera snnt commissa, cujus demonstratio, cum Íicri per testes non
possunt, dabuntur judici 40 grossi et civitati 20; pro minori vero invasione donms non probata judex tantum habebit 72 parvos . . . Druhý odstavee: Itern, kdož kolí rychtáři . .. vložen jest samostatně od Brikcího,
aniž se nachází v originálu Pražském.
pocházel z Kutné Hory.

XX. art. 43. V originálu Pražském po

XX. art, 44.

45.

z

Brněnském

jich není.
XXI. II. Odstavec

nachází se v Právu Pražském, ne však v Brněnském;
v Prá'vích píše se etc.
z Většího Privileje
Brněnského §. 2.) alin. 3.: "Si vero taJem expurgationem habere nequierit,
capite puniatur vel secundum gratiam judicis et juratorum civitatis emendetu!'."
1.73.)
XXVII. 6. Prá'vo Zemské má cíl k zdědění tři léta a osmnácte nedělí ...
Vklad tento učiněn od Brikcího,
té
není ani v Právu Brněnském ani v Právu
Lhůta
Právu Městském
třetina
let zemských dědinnýeh, slovoucí "rok
ale držící
sobě "rok
a šest neděl".
v Právu Pražském
XXVII. 7. V artikulu tomto
obsažená: Cauti esse debent judices,
cum "urkund" recipiunt, parti
antequam praescriptio
dicant: "Adversarium tuum cHa et in causam
.lus tuum exstinquat."
než v orjgÍllálu
XXVII. 9. Artikul tento u Brikcího
Práva Pl'l1žské.ho, kde text rozložen
jest od Brikcího odstavec třetí: Všeliká
XXVII. 12. V artikuli tomto
čehož v originálu Pražském není.
dědictví zastavená

XXVI. 2.

Poněvadž

XXVII. 23.
učinil žalobu na svit
etc. vložen jest od D1Jlll..~.U.tV
a sice v ka- Brikcí
LXXII. vart. "O
XXVII. 27. Artikul tento proti Pražskému
cum
zcela
Sicut
sic et uxor, CUlU dominium rerum ad cam transit, res
potest, sicut

487
486
Padesáte funto"'v
J' • fllc
'1II B l'nenSl{B
1 'h O
c . · Ol':g'
1 ~'ma
PražskéllO,
"quinquaginta talenta." LlO,,,,,,w,n'- ze
Y
.
hY'
tUlTV1U),
položena na roveň s kopou
v

o svědectví:
statuimus, ut pro
mobili aut pro
1'8 immobili aut in causa cTimÍnali, quae
personam aut res Judaei,
nullus christianus contra Judaeum nisi CUlll christiano
Judaeo in testižidovském kromě toho řeč
kap, LXXI.
monium admittatur." O
artikul

z potom

Rozumí se JXlenší
persona verborata

"Si quis levis vel
forte sna
18. Všechen postup
ještot nic
docela samostatně
ském ani Pmžském. ,T ost to
Brikcího.
Artikul tento samostatně
3. Artikul tento nalezá se
tomto

j. antiqnnm

Brněnském

že v originálu
V
9tého: Jndex non

c1vitatis habet, nena,ab antiquo consuetuclo in civitate

zde
nostra (483).

v Privileji

Pl'áviec7. t. j. in Juribus
etiam, ne quis aHqnem
damnmticet, ultra quam sít
v:1101'

Brněnském.

samostatně;

tento vložen

ori:gÍllál.u Pražském

Brněnském.
Vět-

ani

vi
testimonio dUOl'um credibilium virorum se n;'t,i"'VCl,-~1t
další
císařská" dokonce nemá žádné
jest
čL 23.: l1Praeterea, si
mdla sibi conceditur expuľtestimonio septem virornm illum
sententia punlc;tur.

ani v
tento s arti-

lešní

mincíři.

po:roz:unlěl

JJIíšní Cf kdež kovy
latinskému textu,
(in

o

incensores) ,
Závěrek není obsažen v Právu PraŽskéul., ovšem ale
vložen jest samostatně od Brikcího.

se ani
samost:1Ť11ě od

Právích

Hrněnslr\T(;h
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LXI. 2. Odstavec "Práva služebnosti mnohými

až
na

"A příkladové toho nahoře se
konec celého
se

LXIV. 1.

tento artikul vložen
od Brikcího
v originálu Práv
neb Pražských.

sarl1os:tatně,

aniž ho

nejsou Jura originalia Brněnská;
v Privileji Větším i Menším nic
se nenalezá. A
píší Práva Brněnská
consuetudo et jura illtlllich:mlia civitatis habent." Patrně že se zde rozumí právo Brněnské nhvP,'invÁ nepsané.

LXIV. 2. Stará Práva zde
neboť

slova latinského ol'iginalu

mate!' Hlustris est"
Závěrečné ustanovení
aniž se nalezá
právo slovanské vniklo do

LXIV. art. VIl.-XXIII. Celé toto

od
oddělení samostatně vloženo
takového cos ani v Právě Brněnském
se nenalezá. Vzato pak jest
nání toto z
stromu
sepsal J oannes
do dol'
decretorum BOllonienský, kterážto declaratio arboris
dána
v
.Juris canonici, na závérku po l:'.!:Jiu.;raVlot/Zlim;ecn.

LXIV. 26. Citací na závěrku položená vzata

z Dekretu Gratianova
c. 1. C. XXX. qn. lY.
commatres alicui habere non Hcet."
tato v originálu Brněnském
Si'ým namnoze
in genere z II.
Brikcím
Yelikého
Ku konci
kšaft tvrzen hyl v II nedělích
JIěsta Pražského
svědkúv.

LXVI. 2. Ukazuje se
právo Brněnské:
testamentnm facere potest, foemina vero, quae

toi

ku Právu Pražského, ahe:
aetatis

II. 20:

Celý tento artikul
De legatis, a sice namnoze v
LXVI. 22, Stará Práva zde
nei'. Právo
Zeli'

míněné

ohsaženo

Brikcího do Práv

Tu se pak
art. VII. s §. 2.,
VIII. s §. 6., IX. s §.
X. s §. 8., XII. s §. 9., XIII. s §. 10., XIY. s §. 11., XVI. s §. 13., XVII.
s §. 14., 15. a
XVIII. s §.
XIX. s §. 18.

J.AXIV.15.

V

cretum
unumquemque usque ad
decernimus
.
se agnoscant affinitate
propinguos, ad
copulam
- De consangui~
nitate sua uxorem nullus ducat usque post generationem
vel
-- NulIi christiano liceat de
quousque
usque
eonsanguinitate sen cognatione uxorem
generatio
cognoscitur aut memoria retinetur.

-

21. A t1'vá ta

tu
in Skalicz vcnÍentes
residentiam feeerant ete. a v
písmena A a B.
Odstavcc první samostatné vlo;i;en

samostatně

nenacházejí
od Brikeího .•Jsou

originálu Práva Pražského
nálezové Kutnohorští.
Artiknlové tito ohsa.žtmi jsou
a

originálu

nenalezá se \' originálu

sumu met-secnndus

23. Jakož máš v Práviech duc1wV1tiech De consangu,ineitate, Rozumí
se zde ustanovení obsažené v Decretaliich c. 5.
guinitate: Licet omnes
uxoris sint vid
sanguineos viri ex eorundem, se.
et uxoris,
affinitas est contracta, propter quam inter eos matrimonium debeat

Jakož

dokonce S8 nevztahuj\' ku
dí: Jurati de Procz:aw (t. j. Bh~e1<.tv)
íhidem per aunU11l eum
jsou toliko

i po sm1,ti té

dílu druhého
kdež se široce ustanovení

-

a nic více.

I,XVIII,

consan-

1)

P}'(i~,ích

takto: Qnieumqur allPTi
detl'Ímentum, id cst lidsehert,
yn]nrl'avnit, qnod membrornm

conllH.!JeUU·l,

se zde
De adcmtil[)llilms,

tom
nahoře
v Privileji větším (O,.
hellsus flwrit ln ipso tactu cum gladio crnentato,
7J1Í

Brikcí: Práva

městská.
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cum VI idolleis ct hOllestis personis et uno jurato, capite puniatur."
I. 74.)

LXXI. Hlava tato nenalezá se v Právích
Právě čte

se toliko artikul první.
jest samostatně od Brikcího.

artikul

'10

v Pražském pak
lichevnících a lichvě"

.A. duo vod toho jest z Obdařenie
se to k
židovskému z r. 1254 čl.
si christianus a
,Judaeo pignus ahsolverit ita quod usuras non
si easdem usuras
infra mensem non dederit: alis usnris accrescant usurae." (Cod. 1.) Avšak
text zcela
rozum v sobě
nežli text pflVodní.
.A. tento ortel 'vy1'íat jest z Obdaření
židovského. Rozumí se
čl. 7.: "Item, si aut per caSU111 incendii aut per
zde Privilej
furtnm, aut per vím res suas cum obligatis sibi pignoribus amiserit et hoc
constiterit, et christiallUs qui hoc
nihilomhms impetit cum:
Jndaeus
se absolvat." (Cod. 1.

LXXI.

JJXXII. Také této

v Právích
není. Avšak ani lat. originál Práva Pražského nepodává v{ce než artikul první. Všecky ostatní
až clo konce
jsou samostatně od Brikcího. Hlavní dva kusy:
";.4.,~~~l.._-"~ řád
Ustanovení a řád žákovstva svěceného". Tento
řád
žákovstva
téže knize Staroměstské, kdež i originál Práy
textem
Začíná slovy: Dolellter referimus.
z Kutné Hory, jakž samy se ohlašují.

Strana

TU. Bl'ikcillo

Z

I.. icska ..... , ........... , _........... .

městská.
králi Fe'rdinandol'i 1.
Sta1'ého ]J![ěsta ........................... .
všech kapitol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

13

Práva konšelská...............................................

15

Práva
radě

Práva samým konšelnom náležitá, kterak se mají zachovávati a v radách
Iuíti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1. Konšel má
2. Konšel y radě nemá
leč purgmistr káže. 3. Konšel nemá v radě s ohecním člověkem mluviti.
4.
ujde-li z
bez
daj
svolenú.
a knih ztratí-li,
Konšel, klíče od
dá oběd.
8. Konšelé
mají. 9. Konšel
10. Konšel v saudu a v při nemá
nemá daruov bráti. 12. Konšel rukojmí nemá, proti právu a radě
13. Konšelé žaloby a odporu mají všickni
14. Pře
které kn
mají prvé
k některému pánu, těch
oznamovati. HL Konšelé

y radě seděti mají.
25.
26. Konšelé ortelnov
radu pronese-li, hrdlo ztratí.

ztrať.

28.

pře
svadí-ti se, mají smířeni
Konšelé po orteli milosti nemohau učiniti, leč, král. 35. Konšelé
na kšaftu
se židuom neb kněžím odkazuje. ~-36.
budaucím
klíč chovaj. 37.
bera halanl'l'-í7.il'.'Í01l1l.rlp

15
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fanee od stran, má z rady
38. Konšeluov
trestati
než
y radě. 39. Purgmistr má sám popravu 1'ozodsanzel1pho. -:1-0. Pnrkmistr, ztratí-li
dá králi pokuty
kop grošnov.
Purgmistr má nalezen
na rathauze neb
PnrgmÍstr bez vědomí obce nemá v nic města zavaditi
43. SaUíhré zahájení mají držánÍ hýti. 44-. Pnrgmistr má býti do
neděL
Konšel, zmešká-U
dá pokutu šest haléřuov,
l1eb jak se svolí.
Do obce nemají choditi než sausedé nsedlí.
k měšťa.nstYÍ náleží. -4-8. Práyo mť'stské jak se dává. Toto
47.
právo dávánie konšel, který právo dáyá, má uměti.
I{onšel'é
městské činiti mají.
Předmluva
CiCSCl-ř,.,ká

........ , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

35. Žalonttí

duchovní, leč mu spráycG jeho
llež ž;eně, náleží.
ncb cledicoyé zabitého,
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odVOlá, to odvolání i druhému k užitku muož býti. H.
se odvolání. 15. POkutft odvolání 3 hřiven.

zpupnému

které k
k

nepřeje

O

vodě

a

8.

němu

sebe

62

mají
nemá

opra'mj, bez
ale ne k cestě. 3. Pokuta, kdo
chodiL
pocestným nemá brána
Ď.
právo má, která se nese pro úraz, a ne k té, která pro obranu.

O l,tbnnan'ích a jich p1'ávich .... , . . . . . . . . ..

13J~

ubrmanstvie
2. Ubnnan volený, pro které
3. Ubrmanuol1l když se
již
z
4. K uorl1lanUOlll muž,
živ,
svolí,
žena i děti toho nezmění. 5. K ubrmanství svědkové nenáleží. 6. Ubrman první a
jest
7. Ubrman
množ

O

stavU/l~cích

vuobec ................... .

někdo

činži

množ své vzíti, než na
sahati. 10. Přiznání neb odepření krom saudu omylné nenie spravedlnosti škodné. ll. Kdo pro koho škodu vezme jeho svévolnau
má zaplacena
1:!. Obst,witi pro ztravu kněze i jiného na
muožeš. 13. V stavuúku věd světské i kněz ua světském
1-J. Kdo za
zprosta
má rozumieno
pro
účinek. 15. f::ltavuje-li kdo, a prvé dlužníka na
právě o to,
čeho mu popierá,
má
16. Jako jistet jistee
tak i statek. 17. Stavuúk množ
množ ua každém právě
lledopomožení
18. OlJstaviti se knoú nemá
pro do, než hled toho, kdo

kte'rá nic

kte1'á škodí a
Seznání neb
................................................... .

O

úročnících

a

dětí..

ětl'náctá
O
Cl
statkuov
.. . .................................................. .
2. Pi'á-

čení.

statku
otcovi

ne!:itání ku právu.. ...•.......

a ]J1'ávu

a

než

O škodách vuobec . ................... .
'~lIJTolm·,Of'h,t'YJ"hn

množ základ hráti.
rlL-tcení
se měštěnÍn zavázal komu platiti
1\'0 úrok základu hráti neb zvésti se
5. I}Í'o
z kterého
dlužpi
úročmku.
6.
K gruntu, z kterého se

93

1. Přiznání v saudu má více váženo býti než krom saudu, by i
2. Otec, nařkne-li syna z hněvu, to
nenie škodné.

1. Xemoe, vězení, voda, poti'eha obecní:
Vězení

88

vuobec

a

bez záplaty,
býti. 3. Cizí věc kdo ztratí vedlé své, nemá jí
4.
a svěření
má navráceno
a sám sobě nemá sražovati. 5. Rozkáže-li pán svému služebníku vrátiti kuoĎ, a on by s nim
jest škoda. 6. Věc puojčená lUlloh~Tnl a ztracená .zas od ,,,,,,,,'HU'n llal'leb
duom,' proto
pravena ma,

kuoň,

stání
ve třech dnech má se oznámiti. 3.
tl'cch dnech pokázati se nemnož.

85

viniti.
2. Slíbí-li dva nerozdHnau rukau, muož z nich
viněn
3. Slíhi1:-1i kdo koho z jiného saudu vyvaditi, nemá mu
býti. 4. V slUm
spcllec:neltl1 díl
oním, škodu platí. 5. Kdo slibuje
za th,
zase dobudeš.

jsú
2.
nemají ztracené věci, II člověka dobré pověsti nalezené. 3. Xalezenau
věc cizí uenmož žádllÝ sobě osobiti'. 4.
postavě saukupa,
prázen jest všeho.
cizí i ,jeho svědkové mají 1lilně vážení a vyptáváni lJ)íd. 6. Obstavellau věc sám třetí obdrží
Heb obstaven)~.
V stnvuúcíeh většího počtu svědkuov šetHti se má.

u H'/''M':/,nn,rn

O smluvácl. a
škod placení . ...•.........................

L Kdo co pnoJCl ua základ, co se nedostane po základu,

1. Stavuúkové času válek a

\J.

zt'ravy,

7D

Obžalovaného poručník
i podnl-

se na vínu šrotéře neb formana v moci, on
koně, učiní-li škodu, ten komu škoda
koně
jest, bude-li sud
a rozpučí se. 9.

95
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vzaté pro zadržování
koho do

dědičné

10.

naprav, kdo

20. O

věna

má

vnobec ..... . 105
bohatú.
Dlužník,
odpolu se znaje
Dlužník, pravě, že dluh

má-li
llemá zák-ladu
a poloviLi popíraje, má přisíci.
pokaž. 5. D-lužníku má viec věřeno
dal diel peněz. G. Věl'Hel llemá
. Věřitel a dlužník pné před saudem učísti se mají. 8. Dluhové první
se mají. H. Dlužník, jednomu věřiteli svědče o dluhu
prvé
prvlJeJSlm, jest v tom
10. Prodá-li kdo co, věNtel
sahaje k tomu, olJClrží. ll. Z dědictví mnohým zavázaného má všem
placeno a sražoyáno bj'Tti. 1:2. Věřitel k žádosti dlužníka povinen jest
oznámiti, jak dluh vzrostl. 13. Věřitel
co
dlužník llahražovati umná. U. Dluh mužem
chce-li. 15. Dluh za službu za
HL O d.fuh svědkové hostinští mohau
H. obecuí
se dlnlmom
ten též píwlč,iti rná.
\'ěí'itelL 20. Pi'ed saudem dostatečno jest seznání,
nebylo.
Dluh desáJlwyý žádl'Ý lKl11llOŽ osvoboditi.
k
daných vuobec . . . . .. .. ........ ...
. ............. .
1. Schované ueb svčÍ'i.mé věd každ.)' pilen bnef tak jako své.
Schoeo dal, a 111(°1 od toho klíče, ztratí -li se, jeho jest vina.
vati kdo
il.
kdo ztratí podlé své bezdsti, nenie povinen platiti.
Svěl'Ulan věcí kdo kupČÍ, ztratí-li se, má ji platiti.

23.

slíbeno
gnmtuou
deyatenáctá
hr(tclbách,
...................................... . 128
1. .Mezí děláni
sauseda.
StaVÍ-li kdo co po
má
Prevét na prostrannu
má dělán
a jak v auzce.
Co jest sausedu
ne voli úetecUne, llemá toho
saused učiniti. 5. Stavení jak na
množe.
(J. 1\Iěštiště k nárožnímu domu větší má
škodau
kdo
llemuož
škod viniti.
Vokna na clvúr sauseda ude.fami mohú zhražella

132
šacuje
Pokuty
nes~ušllé toliko
kuta neslUŠÍ, kdo seznává na kNžL
nedá, kdo měšcuo h~zač:e ztepe

13. Mistr
llcmá učedlníka bíti do vylití krve, než tt)liko dV<Luácte mn. 1.1. Pokuta,
peněz. Hí. Pokuta, kdo

O věnném právu mlObec
právo má, <lokudž dětí nezplodie.
dítě zplodí. 3. Věno S8 neumrtvuje,
pak máti
.1. Věna zbaviti muz
llemaje
ní
se pro
na zemsk.í!ch, ale
má ujištěno býti,

na duom. 29. Pokuta,
30. l'okuta za znamc-

době
y potřebě,

změ-

nemá uručen
V ěnll}' sta.tek

z
českých.

dvadceti fnntuo. BG. Pokuta
tl'eticho věrcluňku a šedesát
běžaI.
kdo
deset kop. 39. Pokuta falešného svědectví v
LWf,'VL"V.u.V:

dětí

od toho muže, na
mocll~jši

ženy. dané

muže,

věnu
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Stralla
V větších pak:
protržení. JO. Hostinského
sto
umrlého statek den rok chovati se má. JL Pokuta 11('~"nl';.lvpclliivi'h"
měi'enÍ a vážel'1.
a kramáN na tu váhu
jak sami
Pokuta za úklad
44. Hovado zabí-li
pán jeho
na
že má jim chléb brán
které
se

o

koho obviní. 0.
4. V ěc Zal)ia(~ená,
jest JmpluícÍ1W.
:l:ováno

dni má
7. Krádež nalezti a s skutkem
jest rozdiel. 8.
o krádež žádnému svědčiti nemohau, leč. na
7.fc)1)n,vp"tTiP.l1J) 9. Zhaní-lí kdo koho pro hledání v domu
vidomě seděti

učiniti

a

'Vuobec. 1407
prodá, má to státi. 2. E 'tupí-li

má vrátiti, ale užitku nic. 3. Prodavač
osvoboditi. 4. Prodá-li žena lleb služelmík
5.
kto kuoli
lleb
vrátiti.
Prodá-li kdo dědillu bez
utvrdí-li se božím
nepiatí
zvrže-li
zamlčeni škodlivé jest. 9. Hí'ebem <':0 jest
kunuiícímu. leč lJUde
10, Prodá-li služel.lllík
trh nemá státi. 11. Základové budau-li
tu

věc

ane 1J jiné znamení má-li. má
pro první krádež muož
s čim lapen, s tím
v druhém
ODZl:1,:[OV2HV a malá krádež hude-li.
k saudu veden bml.
má toliko pardus
komu d'lÍ věc vedlé jeho,
a Oll s tím
Ztratí-li kdo co
má zal) vráceno a vereno
HL Kráde;i; dědic uch náměstek povinen
navrátiti. ::0. Bude-li kdo při hmpežÍ, ft odpicral-li
: ncmnož mu
věi;ello lJýti.
Pro krádež mladší desíti let,
od rodično neb
mrskán
že

151
~.

Purkreehtníka pán pro
pánu oznámiti.
4, Purkrechtní

o svátečních
v svátky

leč

dnech a

pro

a
2.
aneb on sebe sám. 3,
mučení
není na penézích, llež má seděti. 4. Hukojmě postavé rudpropustí se. 5. Jistee propustí-li se,
nemá-li l'llkojmÍ, nemá držáu
poslední
llu~st.Sk;jll(),

množ
z toho
rukojmě,

utíkání

(I:

O ztracenie mečuov a milustech
, ............................... , . .. . ........ .
})la<.:en má hý ti vt'l'duúkem t. Vražedll1ík neb He,,"

1. }lei'~
lH'muož-li se

",LWC<""

hla, vlli

()

1'ufco.,lelll,S(;V~.

mlče někoho stavěl

10. Právo zemské nemuož zméniti práva
11.
dědicové ne toliko

šesímezcítmá
~·Itobec . ....

1. Dědictví drží-li kdo rok

a

je/~u

den bez llaí'i';c'uie, ten
jako

lL

má počítáno
odevzdáni,
vání k dědiGtvle pro památné i doma i
čování
jest tajné, druhé ;;.jevné.
jest ode dne post!1upenÍ v saudu, a, ne od
ulice, meze,
mají
obecné.
12. Dě<lictví

tttíkajiedm, . . . . . .. 157

vlastní

Osvědi';o

množ. 8.
9.

Počátek

Osvěcl-

vládnutí

starodáuf,
DódictvÍ zastavené,
věřiteluov;

13. Uvedení v dědictví ujetím hřebíku
kša,ftem,
LL Dědidví se
Dědictví
také skrz
na jiné i
Penízi
18. Dědictví
na
n811 ;e
19. DélenÍ náleží stal'šímu, a volení mladšímu.
ku všemu po otci. ~1.
čtveři

v ten trh

krádeži a
Krádež

dědictní

buď.

náptulech ..... , '. ., .... ; ..... .

a ne ten, kdo
náleží, ale
s skutkem

trestán

vkročiti.

500
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jsau: pí'irození í-ádní,
í'ádnÍ neprn'ozelll: neí'ádní.
22, Panna obtížena 39 nedělí a žena 41 najviec nosí. 23. Dcera,
lotra
má díl
dán
240. Dědicové,
neučinili o statku a
zadržali, lllohau sálmú ti
25. Dědicové oblíbení neb volení o nápad
dictvie množ se dáti voleným dětem i je s
Ze··
mrau-li muž a žena, dětí nemajíc, statek jich
28. Dá-li mátě synu víc, a dcera
její
máti, dokudž vdovau, muož
30. Kněz
má k dílu
31. Bratr otcuov bližší dědic než hratr mateřin.
33. KaupenÍ l'ádně
32. Dědicové najprv po otd
s
díl,
skonallé stálé
nemá toho
Sl'll stranu. 36.
SG.
dědietví: domovní
'Vraždě

L

mwbec

rukojmíclL

vraždy

Strana

neb ob-

197

stavení.
1.

G. O

místo

o útoku

nrín(,~vf'(ll

čí drží
li: krádeži.

na dumn a kval:tu a
199

1. K valt na duom kdo učiní, by neranil, má co vražedlník trestán

K vah nelli(~,
kdo pro
ženu do cizího domu.
stane-li se na jednom
J;a druhém mord;
neh útok, stane-li se od
má na všecky i7.aloba
Honí-li
druhého, a on nteče do domu nětčíllO, a zabil hy jej: nenie
útočníkem.
na duOlu neh kvalt, množ dalšími sausedy po-

proto prost.
za urážejídho, a nehude
Ktu poč.Íná svádu, počtell
jako hy se mu moc stala. 6. Obžalovaný pro vraždu, uteče-li stradwm
od saudu, množ zase státi.
sandu pro
: ženě má se k žádosti Rtáti. 8. bed~'{·li
kdo šest nedělí: nebude-li žaJ:olmík má
káže uraziti, a on
zaLil: viuen jest m;nlem. HL Pro vraždu
t~inělla lJýti má
dětem. 11. ZaLi-li kdo koho z
nemá hrdla,
Ho opět
mu strany,
něm zacllOvaj.
pí'o vra,ždu, vnukové státi mohau. 14.
z~v,azují se rovně. 15. Zabí-li host koho a utuče,
ldt\r~) má, nemají
CIZl
16. Z
žaloba nečiní pokuty ani
vinách mohau obviněni
se očistili.
meč měl a
množ se

a saudci
20i:!

vážně

ll1'nrlnG'"'"'"

viec jmenoval

ménó

p:i\~

má, moci
se míti, a k konšelóm
saudech na Boha pak skutku
proti. moci.
8. Samice

neztratL než pokutu dá"
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osob
žádné
nemá.
neobdrží grul1tuo~ než toliko
jest účinek
Jedna

tHdcá tá ti'eti

24. Pán

třidcátá

25.

O

O

devátá

do domu a

světle

11()IW~''/1,t:íV

238

se,
fW1~seii~C/~

auřadu

býti obapo{ně odměnná.
O ženách a pannách ·v&wbec . .....•...
v saudu.

a
218

spraviti i město i"éditi.

V násilí

2. Konšelé mohan
1. Násilník, hldně

jinému z též
na khži
volením od nových
má vyznání činiti.
a základích . .... . 222

\" sH-;m iidovstvu
muož v saudu za dobrého projieti.
židé ki'esfané svědkové.
nal'lenc-li křesťana před židy, mají
maje za sehú základ, d:l:nh
{:initi, smtte se pl'ed
5.
má
na knihách
na pl'ikázaní: "N8vezmeš jména
Božieho nadarmo."

vu,obec . ........ 225
skrze řečníka.
změniti liter. 3,
pnsaz,' jsa od mnohých
novati. 4. Přísabu obmešká-li pro bezelstnú
,
neh
H. Ruce obě jsan příjemné ku přísaze. 7.
právě člověk duchovní neh
8.
zprosta pro vraždu
přísahau prostau se očistí. 9. Přísaha má
dvěma prsty.
10. PHsabati má zvyklau řečí svau, kdo jiné neumí. 11.
z nepaměti pěti prsty, neníc škodné. 12, Přísaha má učena
a stranou. 13. Konše:!:
nemá dávati žádného návěští
protí své
14.
v
nelJadá.
16, IGíž ku
má
s znamením Umučení Pána Krista. Hl. Phvolí
kNži dvěma prsty řádně přísahá.

má sťat býti. 2.
n:!:audil, jsa právem
má na kno.J: strčen býti. 3.
muže, za šest neděl vražecllníka dietěte svého množ sama viniti. 4.
pI'ed vda,ním vcHužéci se,
by mu~e doma nehy.J:o.
ú. Svědkové ženy v
majiece SVllOj dH, bnde-íi
muž
nemají ulnmaniti, ani
aUl'adu mieti. 8.
111l1Ž, kteréhož
obdxží
dětmi. 9. Žena těhotná nemá
10.
nemuož kšaftovati ani o
věcech
ll. Ulaudí-li let
pannu kdo s násilím z domu, má
12. Ulamlí-li žena
die:l: svuoj ztratí a města
buď. l;j. Panny, 11evdáti, má se to na pány neh farái;e vznésti.

.alL."'p ...."IJ, ...."

ct:Vrl[(l(:;ata

druhá

O ustanovení

držeti dobrovolně

neb

nutiti.

ft

svolení

o

se

svolit1:. . .. 248

O m01'lUch a pro to tTestání

PO/,CI,tt(étcn •••••••••••••••• , , •••.••••••••• , ••..•••••••••• ,' •••. ,

svadě

v

250

Mord

o bezpráví, obža~ova}lý"

O závazcích a

252

1. Zavázaní, které umná dne uloženého, dnešek jemu s:!:úží.

253

O
231
a

kříže

Phsežného seznání
žalobě ranění, pl'ed
z svého sandu nemají svědčiti jinam k žalování
nhCl""Gn,',
držeti m.á.
1. Listové
2.
3.

O listech poselacích """ 235
městu k lellkosti a ke škodě
toho, čí
se má pečetiti.
za psance odsauzen
má,

O hře kosteční .. , . . . . . . .. 237

253

a skotu.

3. Konšel též má sanzcn
jako
čeho jest svědom, množ jinému pÍ'Íse-

stranám od saudce
255

Pokoje nenie rušitel vedlé
kdo
kdo zruší a uteče,
ten ne toliko
ale i če]ed
koli, dá pět funtův
sám tl'etie. 6. Kdo koho zseká v trhu

2.

buď.
'jJOI?nljtáclt iJfJ'o zavinění ...

2. Pomsta a vina otcova

258

PniVfi městská,.
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se na dědice.
muže
domstvie, hrdla svého ne!k:I:])~?Čt,nstYJie: má s ním
4. Z
kdo na koho stojí, a útok nčinÍ: má sm}'kán
a od práva zjevně
nemá do n"\(~sta choditi.
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padesátá pátá

llC,"'Co,llltlC

o

1.

základích a zástavách

t)/i,bec ............................ .

~Gl

L Yěřitel,

7.RJdad, dlužníka k za'pm,ceJi1l
věc za do složená tajně jest. v základě.
Oll pruěz hráti n0ehcr, sám vinen.
i. Ložní
nemají. 5. Zákhdrm kdo
0. Host slove cizozemec neh z jiného pal1stvie.
základu pokáž0, prvé pruÍze běi·i". 8. Y z:ákladu kostelní věd nemají
9. Základ
má tNkrát ohlášen
10. Zák.J:ctd
pod škodami, beran-li se z něho užitkové, nemá bráti za
11.
RC vzíti od dlužníka, což kolí má movitého.
12.
žalobě osohní. 13, Z základu
od
nžitknov

listech na dědictvie a
2. Ma;jestátuol1l
dávati.

nevazl.
mimo líterní,
Listovní svědomie pevnější
íH1StllÍ.
·L
práva ohpcnieho
k duovodu
se
jestátnov nic.
Listu strauhání na miestě znamenitém
G. Dluhové
otci
ke škodě. 7. List
H'řitele
obnovitI, 8. List
svědče na osolm
i na dědietvie, nenie ke škodě.
Listn neškodí písai'ské
10. List na osobu n<:'n1e
iako
List a obdarování potraeuje se z
jfst
lB. Svědkové k listu ma;ji
maje
nnj-N'hrl'\!I".h jest škodné.
O šk()d~
hýti.
ném opravování hamfeštu.
řečnicích

poručnicích.

skrze jiného,

Porn(~nik

, .... ,
dzí

Má-li kdo při ztratiti, třikrát obeslán býti má. 2. Poslednieho obeslání zmešká-li, dokud samIce sedí, zapsán buď. 3, Zapsaným v počestn:fch pře cll spuosob práva nehájí se. 4. Yražedlník, ujde-li z jiného
práva, muož vinín býti i zapsán na jiném
5. Psance svého
zabí-li
neruší pokoje. 6. Psance kdo pí'echovává, kterému na
hrdlo nejde, dá
funtuo. 7. Psanec, oč koli bude
již vinen jest.

O ~žalobáchvuobec ............. 279
1. Žalobník muož žaloby odvolati, krom té, kterú činí
právem. 2. Ob-

Kapitola padesátá šestá (LVI).

žalovaný v každé při má vuoli, po jednom artikuli odpoviedati.
8. Očista jest jednostajna i proti přísežnému. 4. Obžalovaný, na tři
žalohy odpieraje, množ pojednau odpoviedati.

p::ule"átá sedmá
O ocleřčenie neb oclpuštěm:e a
zavázánie vltobee . ....................................... , . . . . .. 281
1. Žalobník vinnému muož odpustiti, ale pro to na právo znésti. 2. Zavá-

zati žádný se nemuože ke

škodě

obci. 3.

osmá

dají-li strany, má
šelé mají

nemuož,
283

o1'telích vuobec ..

283

upi'ímně

O služebnostech
'I1U;~8rlilCl"

cu, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••
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1. Služebnosti městské jsau pH propuojčováni světla, toku vodného, a ty

mají také zapisovány

2. Služebnost

šedesátá druhá

stavějící

muož

změniti.

O násilí a mocí vzetí panen

a žen
1. Panna,

289
290

2. Nápad
~iU •. Ui

přichází

na
po dětech i na

šedesátá

a ne na otce,
mateřiny syny s jiným mužem splozené.

čtvrtá

O

řádu

291

Umi'e-li muž bez

žena
dědicuov krevních'
krevních a
5.

llPl1l0hú.

1.lyvazení a
. ............. , ..... , .... , ......... , .

ten je dlužf'll,
Slih dohrovolllÝ
lU:J
Slíbn neplní let
-L Kdo by v naději přií'iekal hosti,
času jistého povinen bude,

svědkuov

.... , ............

všecky příčiny v něm položiti. 2. Ortel, žáoznámen býti vyššímu právu. 3. Ortel kon-

1. Ortele z

slibích osobních mezi stm/lmm:

....

se

šedesátá
O
a
řádem
'I'Ybýti ....... , ...... , •........... .................. , .. 284

.•.l...i.IJ ..

hození ...... "

Odřeknúti

O

1. Obyčej zlý má postúpiti právu.

1. Statek

slibích vuobec. .." .. """,

O zapsání vin a psancích vuobec. 276

6. Summa všech i'ehol svrehupsaných
llUov a stromuoy uměnie phtelstvie
Brikcí: Práva

městská.

33

Práva

506

městská.
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a phlmzného jest poti'ebné pro nápady asvědectvie. 8. Regule,
totižto řeholy k porozumění stromu pl'átelstvie kl'evnieho:,
dědičného a přirozeného. 9.
jaký
a rozdíL 10.
co vyznamenává a od čeho slov8. 11. Kmen co slove a co znamená.
12. Strom. jak máš udělati z přátel, a jak jim rozuměti. 13. Počtové
červení a černí na stromu co znamenají. 14. Přítele na stromu malovaném jak máš hledati. 15: Manželé nemohau býti sstupujících
a vstupujících do sedmi stupňuov. 16. Pobočních stupňuov pořádaní
vedle Práva duchovnieho i městského. 17.
o pobočních stupních
v liný neb v řadu rovném. 18. ú'ehola o pobočl1Ích stupních v
neb v řadu nerovném. 19. Manželstvo mezi kterými muož býti, a mezi
kterými nic. 20. Příčina a rozum, proč se tak rozdělují stupňové
21. O stromu
příbuzných po manželství
22. Řehola ku l)oznání příbuzného
23. Řehola druhá
24.
proč jsau
stromuov
nepojiemali, než z cizieho rodu. 25. Synové voléní
mohau mieti. 26. O stromu dupříbuzenstvie
toliko z křtu a
z biřmovánÍ.

o clu a
•

ILL.H~'V~~

kdo

2. Clo
a jinam
má
statku svého, potom ho nemá dáti. 3. Cla
válečném do
též z města.
činiti

placení . .. 311

přiveze.

O
.. . . . .. . . ... ... . ... . .... .. . . .

Pakli toho

nCIJri)f1~1,v3

opováže se
stěhuje v běhu

a kterak se
. .............. , .... . 312

1. Kšaftováni slove od seznání své, mysli.· 2. Kšaftn činiti nemohan cizí,

let nedošlí, nesmyslní, prchliví, marnotratní, hluší, němí. 3. Kšaft
množ zrušen
těmito
4. Kšaftovánie o cizí věci množ
zastavené k
5. Rez kšaftu umierá, kdo zřiezenÍ žádného
po muži vdada se,
užievati .díluov
vedlé
7. Poručníci neb správce
dobře
8. Počtové
nalezení mezi jeho
PoručÍ-li kdo
věc ze
tu dědic
svého statku

a n.O(U1e.1S1111,

má
a potom hned k záduší.
vuoli
o statku svém a potom toho nezmění, to má za
konšel statek opatrovati mohau.
17. Poručníci bez rozkazu a
18.
dcer muži
1l10hau spravovati, ač
mrhači. 19. Kšaf-

Strana

tovnie svědek umře-li jeden, druhý s přísahou vysvědčovati kšaft.
20. Dání nenlUož odvoláno býti, ale kšaftovánie muož. 21. Kšaftuje-li
kdo co za zdravého rozumu, potom mina se smyslem, nemuož proměniti. 22. Kšaftovati každý má, dokud rozumu užÍevá. 23. Kšaft se
smrtí kšaftujícího utvrzuje. 24. Otec muož kšaftovati o svém, jak se
mu líbí. 25. Kněží svědkové mohau býti o věci k záduší odkázané.
26. V kšaftích vuole kšaftujícího má najviec šetl'ína a vyplněna býti.

šedesátá sedmá
Kšaftované 'věci věřiteli nernoha·u se zapoviedati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

326

1. Kšaftované věci mají rovně děleny býti, leč jinač kšaft ukazuje.
(2.) O těch, jenž bez kšaftu zemrau. (3.) Kdož bez kšaftu umierají.
(4.) O kš aftu
Každý člověk své věci muože poručiti,

komuž chce.

šedesátá osmá
O svědcích a jich povahách
vuobec .........................................................
L Svědomie tato z práva nemohau přijata býti. Najprv ženské. 2. Svěd

kové se vedau někdy pl'ed
3. Svědkové neznámí
a podeúelí maji přisíci zvláště, že nejsau najati. 4. K svědkuOln nemocným m,á vyslán býti písař s přísežnými. 5. Svědkové odvržení býti
svědkem .
na kteréhož se uvede
pro kterau nemuož
6. Svědky kto zamítá, sám jich také véstinmná. 7.
kdo
přinutkal k přísaze, ahy druhé straně nesvědčili, neb nt"lkdo neradil:
nemá prospěšno býti; 8. Svědkem nemnož býti, na koho nářek jest
ukázán. 9. Bratr za bratra těžké
svědčiti nemuože. 10. Svědkem
kdo dvakrát z zlodějstvie jest obviněný. ll. Dobl'oa mocnějŠÍ svau čest hájiti než přemožen býti.
12. Přísežní o tom, co slyší od příse~ného v pře ch, smluvách, mohau
svědčiti. 13. Svědomie nejisté ani žalobníku, ani súpeři nenÍe škodné.
doložit, co
14. Svědka po jeho svědomie pamatovati každý muož,
zapomenul, bez škody. 15. Zavieže-li se kdo pří:sej~nJÍllli
a nejmenuje: tehdy dosti jest, hy jedním
ukázal. 16. Svěd
kové jsau-li rovní, mocnější jsau súpeřovi. 17. Práva kde se nedostává,
saudce na své svědomie suďte. 18. Pí'ísaha jest konec všech
19 Svědkové neb smlauvce neb kšaftovníci dva najméú býtí
;:;m:iatlvce. ubrluané, kšaftovníci
přísahati. 21. Svědkové
ale ne v hlavnÍ. 22. Straně k jmeSvědek
straně se
nování svědlmov má potaz se
má příti pro jiného. 24. Strana
toho neučiní" při tratí.
y toval'ystvÍ spiv nětco;
knutí na
nemohan svědčiti. 26.
v při, která
svědčiti nemuož. 27. Biřic v něčem muož
ale kat nemnož
nikdaž. 28. Svědkové zmateční a nejistí l1ejsau dostateční. 29. Svědectvi
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