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PXXXI*.
Jakož se
lečně v jedno
brému pořádku
má — a protož
trestáním.

*

N e g n M n

také přihází, že některý písař několik svědkův spo
sv.domí pojme a zapíše, ješto jest to proti do
— neb jeden každý sám od osoby své svědomí dáti
aby se toho žádný písař nedopouštěl pod skutečným

-

p XXXII*.

Jakož se přihází také, že někdy v městech svědkové, když
se zapisují, jak první svědomí dá, že jiní po něm v táž slova ne
proměňujíc sv.dčí, ješto jest to proti rozumu, aby jeden svědek
s druhým tak v slovích bez proměny srovnati s jiným se mohl,
zvlášť lidé sedlatí prostí, a tak snad více na prvního svědka se
znání, když mu se to přečte, než sám z paměti své to svědčiti
musí, a protož aby se toho žádný písař dopustiti nesměl, než kaž
dého obzvláštně vyslyše, což z oust jeho slyší, to toliko zapisoval,
nepamatujíc ho v ničemž ani jemu žádných zpráv nedávajíc. A kdež
nejsou města a městečka hrazeni a dskami neb jinak výsadná,
y těch od lidí sedlských ani od jiných svědomí ] řijíména býti ne
mají, než toliko r městech a městečkách výsadních a hrazených
královských, panských, rytířských, městských neb duchovních, kdež
písaři jsou pořádní a přísežní.
* Nezměněn.

O přísahách k svědomí \

PXXXin.
0

T a k t o mají přisahati k svědomí páni a vladyky, kteří v soudu
zemském i také v dvorském a komorním sedají, když by se cti
a hrdla neb gruntuov dotýkalo. Najprvé se má každý tváří obrátiti
proti východu slunce a na hlavě nic nemá míti, nez prostovlas
má býti a má položití každý dva prsty na prsy své a písař men
ších desk zemských aneb jiný přísežný k tomu zřízený při d s k c h
zemských p:sar má j i m neb jemu přísahu dávati těmito slovy:
Beru to na tu př sáhu, kterouž jsem učinil Pánu Bohu, všem svatým °
králi J . Mti. i vší zemi k tomu soudu, k kterémuž jsem povol n
25
!

v té při, kteráž jest mezi tímto etc., čehož jsem svědom, že to
věrně a právě povím, a to ani pro přízeň, ani pro nepřízeň, ani
pro kterou jinou věc. Tak mi Pán Buoh pomáhaj i všickni světí!
0 91 rukou a po stráni:
0 přísahách Matce Boží a všem svatým. Snem
lfSta 1610 folio [14]. Viz dále a B III nový.
a. V. Budovcem po straně v B: 47.

P XXXIII.

[A i B

nový.]
1

Forma přísahy panův a vl&dyk podobojí ,
kteří v soudech sedají k svědomí.
Bern to na, tu přísahu, kterouž sem učinil vší svaté blaho
slavené Trojici, králi J . M t i . i vsí zemi k tomu soudu, k kterémuž
sem povolán v té při, kteráž jest mezi tímto etc. čehož sem svědom,
že to věrně a právě povím a to ani pro přízeň, ani pro nepřízeň
ani pro kterou jinou. věc. Tak mi toho dopomáhej všecka svatá
blahoslavená Trojice!
?

1

1

Vis zde B III nový; srov. B IIIL
2 Artykirt sněmu 1610.

pozn. j3.

PXXXIIH*.
Takto páni a vladyky, kteříž v,soudu nesedají, k svědomí
přísahati mají. Najprvé se mají obrátiti tváří proti východu slunce
a písař desk zemských menších aneb jiný přísežný k tomu zřízený
při dskách zemských písař má j i m přísahu dáti těmito slovy: N a
tom přisahám Pánu Bohu, všem svatým v té při, kteráž jest mezi
tímto etc, že to, čehož jsem svědom, věrně a právě povím, a to
ani pro přízeň, ani pro nepřízeň, ani pro kterou jinou věc. Tak mi
Búoh pomáhaj i všickni světí!
*

Nezměněn.

P XXXIIIL

[AiB-noi>ý.]

Forma přísahy panuov a yládyk podobojí,
kteří v soudech nesadají k svědomí.
Ná tom přisahám vší svaté" blahoslavené Trojici v té přiy
kteráž jest mezi tímto etc, že to, čehož jsem svědom, věrně a
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právě povím, a to ani pro přízeň,, ani pro nepřízeň,, ani pro kterou
jinou věc. Tak mi toho dopomáhej všecka svatá blahoslavená Trojice!
a vši svaté A; B omylem V. Mti.

P XXXV*.
1

Měšťané a l i d městský obecní tak mají přísahu učiniti k svě*
domí, jakož o tom v smlouvě Svatováclavské v ártykuli ( X X X V I I I )
zapsáno stojí a jinak nic.
*

Nezměněn.

Přísaha chromého.
P XXXVI*.
Jestliže by se komu přihodilo z Božího dopuštěny že by chrom
byl a přišlo mu nd to, že by měl přísahu učiniti vedle ptává a
řádu země této a takový že by nemohl klekna práva učiniti, a to
bylo úředníky (kteří při tom z práva býti mají) shledáno, že to
bězé lsti jest, tehdy ten nebo ti má anebo mají sedě anebo leže
právo učiniti a ták přísahu udělati vedle toho a vedle rozkázaní,
jakáž by potřeba na něm nebo na nich vidina a od úíedníkuov
shledána byla.
* Nezměněn.

p }Q£XVJJ *

Jestliže" by kdo dal komu co schovati a ten že by umřel,,
komuž dáno schovati, a ten by pravil, kdož schovati dal, že riápadníci toho mrtvého jsou dobře té věci svědomí, a oni by p r a v i l l |
že nejsou, tehdy ten, kdož jest dal schovati, mel-li by jaký rte-^
dostatek v průvodu, podlé toho má zpraviti, jakž by jemu ó tom
soudem nalezeno bylo, a zač by zpravil, to nápadníci mají jemu
zaplatiti aneb vydati. Než zase ten neb ti, kdož by odpírali a měli
by také v pruovodu jaký nedostatek, také proti tomu přísahou zpra
viti mají, že o tom nic nevědí. A když obojí zprayj, tehdy ta pře
mezi nimi mine i škody. A která by strana nezpravila, ta svou pjcj
i s škodami ztratí. A takových svěřených věcí lidé se listy odsvědčov-ati nemají.
*
Nezměněn.
a V. Budovcem po stráni f> B: Deposita [Jn] si vqKnegetur, vel ignojiet^
25*

