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Польская версия
Армянского Судебника
Приводим по публикации священника и историка Садока Баронча
на основе двух списков, о которых издатель сообщает следующее:
Pod re¿ka¿ miaƒem dwa egzemplarze praw ormian›skich: jeden
gockiemi literami pisany maja¿cy 124 rozdziaƒo›w, drugi urze¿dowy
dziela¿cy 122 rozdziaƒ na dwa rozdziaƒy, a z tej przyczyny maja¿cy
125 rozdziaƒo›w. Nad temi prawami pracowaƒ lat kilka Romuald
Hube byƒy Minister os›wiecenia publicznego w Polszcze i Senator
Pan›stwa w celu wydania obszernej rozprawy o prawodawstwie
Ormian
“В моем распоряжении было два экземпляра армянских законов:
один, написанный готическими буквами, содержащий 124 раздела,
второй служебный, в котором раздел 122 был поделен на два раздела,
а потому насчитывающий 125 разделов. Над этими рукописями не&
сколько лет работал Ромуальд Губе, бывший министр общественного
просвещения в Польше и государственный сенатор, в целях издания
обширного исследования о судопроизводстве армян” (стр. 261).
Sadok Bara¿cz. Rys dziejów Ormian›skich.– Tarnopól: Drukiem Józefa Pawƒowskiego, 1869.– Str. 205-261.
Памятник приводится по указанному источнику с сохранением
орфографии издателя.
Польские списки, согласно уточненным данным Мирона Кап
раля: Biblioteka Zakƒadu Narodowego im. Ossolin›skich we Wrocƒawiu.
– Re¿kopisy, sygn. 1916, k. 22-116v; Львівська наукова бібліотека ім.
В.Стефаника НАН України. – Відділ рукописів. – Ф. 5 (Оссолін
ських), спр. 2117, арк. 10зв.44; Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. – Re¿kopisy, sygn. 2030, s. 30-88. Публикации, помимо Садока
Баронча: Wójcicki K.W. Biblioiteka staroz¸ytna pisarzy polskich. –
Warszawa, 1843. – T.1. – S. 31-137; Codex Iuris Polonici annos 15061522 continens / Typis mandavit adnotationibus O.Balzer. – Cracovie,
1906. – Vol. 3. – Pars. 1. – S. 463-538. См. примечание на стр. 544545.
Нерешенный вопрос. На титуле (стр. 1 книги) одной из опубли
кованных рукописей, переписанной “старшим” Армянского суда
Якобом Вартановичем 20 мая 1658 года, включающей 124 статьи, со
общается, что перевод с латинского на польский сделан в 1601 году.
Издатель также сообщает, что рукопись эта из библиотеки Йозефа
Дзечковского во Львове и дана ему для копирования Тадеушем Васи
левским. Идентифицировать данную редкую публикацию, которую
нам показал в Варшаве Эдвард Трыярский, ввиду отсутствия облож
ки, титулов и помет на тетрадях не представилось возможным.
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Prawa ormian›skie
W Imie¿ Pan›skie. Amen.
Gdy prawa i ustawy ksia¿z¸a¿t i kro›lo›w, tak jak inne rzeczy s›miertelne i odmienne nigdy tak porza¿dnie i stucznie postawione, wyrzeczone i
dzierzane byc› zwykƒy: iz¸by na potem gdy tego czasy i zwyczaje potrzebuja¿ i to pokazuja¿ zawsze cokolwiek by takowego byƒo, z¸e sie¿ albo
odmienic›, albo poprawic›, albo znies›c› musiaƒo i nic tez¸ od pocza¿tku tak
wyrobionego, a doskonaƒego widziec› sie¿ moz¸e, czego potem dos›wiadczywszy, w jakiejkolwiek cze¿s›ci poprawic› by niebyƒo potrzeba. Przeto My
Zygmunt z ƒaski boz¸ej kro›l Polski, wielkie ksia¿z¸e¿ litewskie i tez¸ ziemi
krakowskiej, sendomirskiej, sieradzkiej, kujawskiej, ƒe¿czyckiej, ruskiej,
pruskiej, cheƒmin›skiej, elbin›skiej, pomorskiej pan i dziedzic oznajmujemy niniejszym listem naszym wszystkim w obec teraz i na potem be¿da¿cym, do kto›rych wiadomos›ci przyjdzie. Iz¸ aczkolwiek do tego czasu Ormiany lwowskie poddany nasze, pod temi przywilejami i prawy ich
ormian›skiemi, kto›re przodkowie nasi onym przyje¿li i potwierdzili, trzymalis›my i zachowali, lecz niedawnego czasu wszcze¿ƒa sie¿ ro›z¸nos›c›
mie¿dzy niemi i burmistrzem, rajcy i wszystkiem pospo›lstwem miasta
naszego Lwowa o tych prawach; zdaƒo nam sie¿ za rzecz potrzebna¿, gdyz¸
ich prawa pisane byƒy je¿zykiem ormian›skim, a zatem tylko onym samym wiadome, a sa¿dzeni przez wo›jta miejskiego lwowskiego z moca¿
me¿z¸o›w starszych nacyi swojej mieli byc› wedle nich wyja¿wszy cztery
artykuƒy w inszym lis›cie naszym opisane, w kto›rych prawem niniejszem nie miejskiem ale magdeburskiem maja¿ byc› sa¿dzeni, aby tez¸ i
samemu wo›jtowi miejskiemu i innym ludziom, kto›rzy by z nimi sprawe¿
mieli, byƒy wiadome i znaczne, aby takim wa¿tpliwos›ciom i przewrotnos›ciom drogi niebyƒo, rozkazalis›my byli tym to Ormianom takowe ich
prawa na ƒacin›ski je¿zyk przeloz¸yc› i nam podac›, kto›re z dobrem
uwaz¸aniem z Radami naszemi uwaz¸ywszy i w niekto›rych artykuƒach
maƒo odmieniwszy i poprawiwszy do niniejszego listu naszego wpisac› i
znowu potwierdzic› umys›lilis›my, kto›re prawa tak sie¿ poczynaja¿:

[Äîïîëíèòåëüíàÿ ñòàòüÿ 1]
Jan z ƒaski Boz¸ej kro›l Armenji za czasu szcze¿s›liwego panowania
swego postanowiƒ, z¸e dzien› niedzielny jest dniem Zmartwychwstania
pana naszego Jezusa Chrystusa, i dlatego rozkazaniem swem kro›lewskiem przykazaƒ, aby tego dnia niedzielnego, z¸aden urze¿dnik, lub jego
zaste¿pca z¸adnych poboro›w kro›lewskich niebraƒ, lub wycia¿gaƒ. I to tez¸
postanowiƒ, z¸eby z¸aden z Se¿dzio›w dnia niedzielnego spraw z¸adnych
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sa¿dowych ani uznawaƒ, ani tez¸ rozsa¿dzaƒ. Nadto postanowiƒ, z¸e w dzien›
niedzielny z¸aden nie miaƒ byc o kto›ra¿kolwiek rzecz pojmany i osa¿dzony.
Takz¸e tez¸ z¸aden Wierzyciel na dƒuz¸niku swym dƒugu i rzeczy pomienionych niemiaƒ wycia¿gac›, az¸eby wszyscy chrzes›cianie w dzien› s›wie¿ty
niedzielny byli wolni i bezpieczniej zbierali sie¿ i schodzili sie¿ do kos›cioƒa
nieudaja¿c sie¿ w jakie inne sprawy i z pƒaczem pana Boga wszechmoga¿cego bƒagali i prosili, aby z¸aden z chrzes›cian w dzien› niedzielny jeden
drugiemu niesprzeciwiaƒ sie¿, albo tez¸ pomsty z¸a¿daƒ, aby kaz¸dy bezpiecznie trwaƒ na modlitwach panu Bogu wszechmoga¿cemu dzie¿ki czynia¿c, aby osobliwie w dzien› niedzielny, s›wie¿tej a nierozdzielnej Tro›jcy
chwaƒe¿ oddawaƒ i czyniƒ. A co sie¿ tu mo›wiƒo, z¸eby z¸aden w dzien›
niedzielny nie byƒ pojmany roziumiec› sie¿ ma, okrom spraw kro›lewskich,
o popeƒnieniu uczynko›w s›wiez¸ego i pojmaniu dƒuz¸nika nieosiadƒego.

[Äîïîëíèòåëüíàÿ ñòàòüÿ 2]
Item Teota kro›la Armenii pamia¿tka godna i chwalebna i innych
kro›lo›w i ksia¿z¸a¿t katolickich i ormian›skich. Gdyz¸ to kro›la przynagliƒa
sprawiedliwos›c› boz¸a, prawa i ustawy przydaja¿c kaz¸demu co czyjego
jest, ludowi swemu z Proroko›w i s›wie¿tych Apostoƒo›w nauk i innych
Doktoro›w kos›cioƒa s›wie¿tego, postanowiƒ ludowi poddanemu, to jest,
miastom, miasteczkom, wsiom i innym miejscom swemu panowaniu
podlegƒym i moca¿ podbitym w pospolitos›ci i osobno wszystkim w obec i
kaz¸demu rozkazuja¿c, aby takowe ustawy mocno, a nienaruszenie
zachowali.
Kro›lowie ormjan›scy sposo›b prawa se¿dziom wskazuja¿ naste¿puja¿cy:
Wszystkim se¿dziom i wykonawcom sprawiedliwym rozkazujemy, aby
czynili sprawiedliwos›c› i sa¿d sprawiedliwy kaz¸demu, bogatemu i ubogiemu, wdowo›m i sieroto›m, mieszczaninowi i sa¿siadowi, gos›ciowi, albo
przychodniowi, daro›w i podarko›w z¸adnych aby nie brali. I to tez¸ se¿dziowie przestrzegac› maja¿, z¸eby czƒowieka niesprawiedliwego sa¿dem swym
nieusprawiedliwiali, lub odwrotnie. A jes›liby kto›ry se¿dzia niesprawiedliwie sa¿dziƒ, a w takowym uczynku byƒby przekonany, za bezecnego ma byc› poczytany. Bezecznos›c› se¿dziego znosi appellacja, kto›ra
przez se¿dziego ma byc› dopuszczona i dlatego se¿dzia zƒe skazuja¿c lub
sa¿dza¿c, bezecnym nie jest, albowiem se¿dzia appellacji wyrok jego jes›liby
uznaƒ byc› niesprawiedliwym, moz¸e poprawic›.
Item se¿dzia powinien ile to byc› moz¸e, strony prawuja¿ce sie¿ do
zgody prowadzic›, do przysie¿gi nie ƒatwo dopuszczac›, a jes›li nie be¿dzie
mo›gƒ strony prawuja¿ce sie¿ pogodzic›, niech to czyni, co prawo nakazuje.
Item gdy dwaj przychodza¿ do sa¿du skarz¸a¿c na sie¿ o dƒug, albo o jaka¿kolwiek inna¿ sprawe¿, albo o rzecz sporna¿, a jez¸liby z obu stron s›wiadectw sƒusznych i wedle prawa dopuszczonych niemieli; tedy w takowym przypadku obwinionemu a przecza¿cemu, a nie powodowi ma byc›
nakazany dowo›d i tak obwiniony przez przysie¿gi cielesnej odbycie,
przeciwko powodowi otrzyma wedle prawa. Item gdy dwaj przychodza¿
do wo›jta ormjan›skiego, w kto›rychkolwiek sprawach i przypadkach ze
s›wiadectwem, tedy kto›rykolwiek be¿dzie miaƒ z nich s›wiadectwo
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sƒuszne, to jest s›wiadectwo dwo›ch, albo trzech me¿z¸o›w, albo ludzi cnotliwych i wiary godnych, taki sprawe¿ wygra i se¿dzia po jego stronie sa¿dzic›
be¿dzie. A jes›liby strona przeciwna chca¿c ujs›c› s›wiadectwa sƒusznego i
dostatecznego, chciaƒa ganic› s›wiadectwa takowe, aby strona upadƒa w
swojej sprawie, tedy w takowym przypadku sa¿d ma zostac› przy
dowodach s›wiadecznych, skutecznych i dostatecznych nieogla¿daja¿c sie¿
na przeciwnej strony mowe¿ przeciwna¿ s›wiadectwu.

[Äîïîëíèòåëüíàÿ ñòàòüÿ 3].
O prawie testamento›w ormian›skich
Gdy kto›ry Omijanin be¿dzie zƒoz¸ony choroba¿, ma do siebie
przyzwac› duchownych i do tego dwo›ch, albo trzech me¿z¸o›w w niczem
nienagannych, ro›wnie tez¸ z urze¿du starszych dla s›wiadectwa i innych
bliskich potomko›w ich, albo swych. Najprzo›d ma odkazac›, albo legowac›
cokolwiek do kos›cioƒa swego, biskupowi i ksie¿z¸om. Gro›b tez¸ swo›j ma
wymienic›, a potem ostatek maje¿tnos›ci bliskim i przyjacioƒo›m swoim
wedƒug swej woli naznaczy, a pomienione rzeczy, maja¿ byc› ostateczna¿
wola¿ schodza¿cego z tego s›wiata. A s›wiadkowie takowi be¿da¿ powinni
upomniec› i os›wiecic› bliz¸szych tego testamentnika, aby za jego z¸ywota
mo›wili przeciwko temu testamentowi, bo inaczej gdy on umrze, testament takowy jakimkolwiek sposobem uczyniony skutek swo›j wzia¿s›c›
ma, niezwaz¸aja¿c na z¸adne sprzeciwianie sie¿ bliskich potomko›w dlatego,
iz¸ wczas przeciwic› sie¿ omieszkali woli takowego testamentnika. A
jes›liby ten, kto›ry testament uczyni umarƒ, tedy takowy testament ma
otrzymac› moc wedle nauki s›w. Pawƒa Apostoƒa mo›wia¿cego: z¸e testamenta s›miercia¿ potwierdzone maja¿ byc› waz¸ne. A jes›liby ten testament[nik] zostaƒ z¸yw, tedy takowy testament zostanie na woli,
uwaz¸aniu i rozszerzeniu testamentnika jak sie¿ mu be¿dzie podobac›.

[Äîïîëíèòåëüíàÿ ñòàòüÿ 4]. O prawie maƒz¸en›skim
Przyjacio›ƒ wezwanie przy pos›lubieniu z¸o›n, takim sposobem ma byc›
prowadzone: Iz¸ najprzo›d oblubieniec ma uczynic› zmowe¿ z ojcem oblubienicy; aby jemu byƒa naznaczona pewna ilos›c› i jakos›c› posagu, kto›ryby
potem miaƒ wzia¿s›c›, a posag onemu ma byc› naznaczony i dany, dlatego,
iz¸ posagi biaƒychglo›w sa¿ i bywaja¿ dawane z cze¿s›ci do›br ojczystych i
macierzystych. A jez¸eliby ojciec przyszedƒ do choroby i chciaƒby co›rce
swojej odkazac› testamentem to, coby sie¿ onemu podobaƒo, tedy to moz¸e
uczynic› podƒug woli swej, a temu sprzeciwianie sie¿ syno›w i potomko›w
kto›rychkolwiek niema szkodzic›. A jes›liby kto›ra co›rka panna z bracia¿ po
s›mierci ojca swego z¸ywa zostaƒa, tedy one bracia wyposaz¸a¿, a potem w
dobrach po ojcu pozostaƒych be¿da¿ dziedziczyc›, a gdzieby braci niedostawaƒo, tedy co›rki dziedziczyc› be¿da¿. Item dobra kaz¸dego umarƒego
potomstwo maja¿cego, spadaja¿ na z¸one¿, syny i na co›rki. A jes›liby niemiaƒ
wƒasnego potomstwa, do dobra tego najbliz¸si jego przychodza¿; a wszakz¸ez¸ z¸ony onego umarƒego niemaja¿ oddalac› potomkowie w tem, co
wniosƒa do me¿z¸a swego, ale przedewszystkiem wniesione maja¿ jej byc›
dane i wydane. A cokolwiek jej ma¿z¸ poprawiƒ na zlocie i na srebrze i na
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innych rzeczach, tedy przy tem wszystkiem zupeƒnie ma byc›
zachowana. A potomkowie zmarƒego maja¿ prawo do trzech cze¿s›ci do›br,
czwarta¿ zas› cze¿s›c› wdowie, czyli z¸onie onego zmarƒego wydzielic› maja¿ ze
wszystkich do›br ruchomych i nieruchomych. A jes›liby kto tak po ojcu,
jako i po matce w czwartym stopniu sukcessyi potomko›w niemiaƒ, tedy
takowe dobra zupeƒnie przechodza¿ i nalez¸ec› maja¿ do skarbu kro›la jegomos›ci. Wszakz¸e tez¸ kro›l jegomos›c› za dusze¿ onego zmarƒego cokolwiek
przez miƒy Bo›g udzielic› ma. Z do›br jemu i do skarbu przypadaja¿cych nic
dac› niepowinien, albowiem do tych praw ormian›skich przywia¿zany nie
jest, lecz szafowac› temi dobrami be¿dzie podƒug woli swej, kto›rych do›br
Ormianie z¸adnym sposobem taic› nie be¿da¿ pod srogiem karaniem. Item
gdy kaz¸da co›rka za ma¿z¸ dawana bywa z jej cze¿s›cia¿ ojczysta¿ i macierzysta¿, ani ma¿z¸ niemiaƒby potomstwa z nia¿, tedy be¿dzie mo›gƒ postawic›
opiekuna w takowym przypadku niepƒodnos›ci, to jest nie inszego, jeno
bracia¿, a bliz¸sze, a kto›rekolwiek dobra z¸ona do me¿z¸a wniosƒa, maja¿ jej
byc› one wydane z polepszeniem, albo jej wianem. A jes›liby tez¸ on umieraja¿cy chciaƒ z¸one¿ swa¿ wespo›ƒ z bracia¿ swa¿ opiekunem uczynic›, to mu z
prawa wolno jest aby spoƒecznie zbawienia duszy jego niezapominali, a
takowy wyrok ma byc› zachowany gdy z¸ona me¿z¸a przez¸yje.

Rozdziaƒ 1. O wyste¿pnym przeciwko kro›lowi jegomos›ci
Jes›liby kto prawa kro›lewskiego, albo pana swego byƒ wyste¿pny,
przeciwko kro›lewskiemu majestatowi, albo panu swemu, takowy przewini gardƒo, a synowie jego i bracia miejsca ojcowskiego nieotrzymaja¿
dla szkaradnego wyste¿pku ojca ich, ale dzieci do›br ojczystych nie traca¿,
jes›li z ojcem w takowej zƒej radzie nie byli, tymz¸e sposobem bracia tego
to przeste¿pcy. A jes›liby byli w takowej radzie, tedy kaz¸dy wedle uczynku cierpiec› ma. Dzieci, albo synowie tych, kto›rzy wyste¿puja¿ przeciwko
majestatowi kro›la jegomos›ci i przeciw rzeczypospolitej, takz¸e dobra
ojczyste traca¿, albowiem w takowym przypadku wszystkie dobra spadaja¿ do skarbu kro›la Jegomos›ci.

Rozdziaƒ 2. O sƒugach i o kmieciach ormjan›skich
Naro›d ludzki pan Bo›g wolny stworzyƒ i uczyniƒ, wszakz¸e iz¸
potrzebni sa¿ panom sƒudzy dla sƒuz¸enia, dla ziemi i wody, sƒusznie jest
to prawo, kiedy kto›ry kmiec› panu swemu nic nieruszywszy od pana
swego moz¸e odejs›c›, gdzie chce. A jes›liby kto›ry pan cierpiec› tego niechcial wolno pus›cic› swego poddanego chca¿c onego zatrzymac› w swej
jurysdykcyi, tedy dzieci po s›mierci ojca swego, jes›li w pan›stwie tego to
pana niebyƒy spƒodzone, tedy maja¿ is›c› i przewies›c› sie¿ pod insze pany
gdzie zechca¿. To prawo rozumiec› sie¿ ma o kmieciach rodzaju
ormian›skiego, nie o inszych. A wsie i dzierz¸awy Ormian podlegƒe prawu
pospolitemu koronnemu.

Rozdziaƒ 3. O dzieciach ormian›skich wadza¿cych sie¿ z soba¿
Gdyby dzieci mie¿dzy soba¿ zwade¿ uczynili, a jedno drugie zabiƒo,
gdyby ono dziécie¿ miaƒo lat dwanas›cie, kto›re jest zabite, tedy gƒowe¿ ma
zapƒacic› jako za me¿zka¿ i czƒowieka zupeƒnego gƒowe¿. A jes›liby on zabity
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miaƒ mniej lat niz¸eli dwanas›cie, to jest dziesie¿c› albo jedynas›cie, tedy za
po›ƒ jego gƒowe¿ poƒowica gƒowy ma byc› zapƒacona. A jes›liby ono dziécie¿
zabite miaƒo mniej niz¸eli dziesie¿c› lat, tedy trzecia cze¿s›c› gƒowy ma byc›
zapƒacona. A jes›liby dziécie¿ maja¿c lat pie¿tnas›cie byƒoby me¿z¸obo›jca¿ i
wysta¿piƒoby przeciwko temu statutowi, tedy za zupeƒna¿ gƒowe¿ zapƒate¿
uczyni przyjacioƒom onego zabitego jako wyz¸ej opisano. Rozumiec› sie¿
ma to prawo o dzieciach ormian›skich, ale gdyby dziécie¿ ormian›skie
zabiƒo dziécie¿ katolickie, zasƒuz¸y karania wedƒug rodzaju i kondycyi
dziécie¿cia zabitego.

Rozdziaƒ 4. O dzieciach, gdy jedno drugiego obrazi
Gdyby dziécie¿ igraja¿c, jedno drugiego obraziƒo ba¿dz› chca¿c, ba¿dz› z
gniewu, tedy takowe rzeczy dobrze i pilnie wywiadowac› sie¿ winno takim
sposobem, jaki jest wywiadowac› sie¿ o zabitym. Tedy onego obraz¸onego
lata maja¿ byc› uwaz¸ane i w kto›rym czƒonek byƒby obraz¸ony, czyli w oko,
czyli w re¿ke¿, albo w noge¿, albo wedle takowego obraz¸enia i w jaki czƒonek
byƒa uczyniona rana, obraz¸onemu uczyniono nagroda¿ i kontentacya¿ za
lekarstwa i nakƒady przez tego, kto›ry obraziƒ. Kto›re prawo w uczynkach
dziecinnych sprawiedliwie znajdujemy. O dzieciach rodzaju ormian›skiego to prawo i inne cztéry artykuƒy niz¸ej be¿da¿ce rozumiec› sie¿ ma.

Rozdziaƒ 5. O dzieciach, gdyby jedno drugiego
w wodzie utopiƒo
Dzieci ka¿pia¿c sie¿ w wodzie, gdyby jedno drugie utopiƒo, tedy
se¿dziowie powinni takowy przypadek utopienia dobrze, a dowodnie
uwaz¸ac›, jes›liby ono utopienie staƒo sie¿ z z¸artu, albo z gniewu, albo ze
zƒego serca umys›lnie na to pochodza¿cego, albo jes›liby on utopiony sam
z siebie z przypadku utopiƒ sie¿ na gƒe¿bokos›ci wody, ani wspo›ƒka¿pia¿ce sie¿
z nim onemu tona¿cemu niemogli dopomo›dz; tedy se¿dziowie te wszystkie
przypadki dobrze obaczywszy, jes›liby sie¿ on sam z przypadku utopiƒ i z
nim kapia¿cy sie¿ ratowac› go niemogli, tedy za takowego utopienia
zapƒaty nie dadza¿. Ale jes›liby z jakiejkolwiek pomienionej przyczyny
byƒo utopione, tedy zapƒata gƒowy jego ma byc› uczyniona wedle porachowania lat onego utonionego, jako za gƒowe¿ zabitego.

Rozdziaƒ 6. O dzieciach, gdyby kto›re z wysokiego miejsca o jaki
zakƒad skoczyƒo i z takowego skakania obraziƒoby sie¿
Gdyby takowy przypadek mie¿dzy dziec›mi przytrafiƒ sie¿, z¸eby kto›re
dziécie¿ o zakƒad z wysokiego miejsca skoczyƒo, a z takowego skakania,
albo by sie¿ obraziƒo, albo umarƒo, tedy ten, kto›ryby daƒ przyczyne¿
takowej rzeczy, po›ƒ gƒowy zapƒaci. A jes›liby ten co skoczyƒ, albo ku
obraz¸eniu, albo ku s›mierci, tedy policzywszy lata onego obraz¸onego,
albo z onego skoku umarƒego, tak niech osa¿dza¿, jako wyz¸ej opisano jest
o przypadkach mie¿dzy dziec›mi.

Rozdziaƒ 7. O mƒodzien›cach, kto›rzyby sie¿ zaƒoz¸yli
o podniesienie jakiego cie¿z¸aru
Zwykli mƒodzien›cy zakƒad mie¿dzy soba¿ postanowiwszy i uchwaliwszy, rzecz jaka¿ cie¿z¸ka¿ od ziemi do go›ry podnosic› a z takowego pod-
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noszenia rzeczy cie¿z¸kiej, gdyby sie¿ kto z nich uraziƒ, tedy takowy,
kto›ryby pienia¿dze na takowy zakƒad poƒoz¸yƒ, jako ten, kto›ry daje przyczyne¿ do obraz¸enia, albo urazu, poƒowice¿ winy ma zapƒacic› jako za rzecz
krwawa, a przy tem i onemu obraz¸onemu szkode¿ i nakƒad na lekarstwa
zapƒacic› be¿dzie winien, a to dlatego tak opatrzono, aby jeden drugiego
nieprzywodziƒ do szko›d i do obrazy zdrowia.

Rozdziaƒ 8. O pianych ludziach
Jes›liby w pian›stwie przytrafilo sie¿, iz¸by jeden drugiego obraziƒ,
prawo przykazuje: iz¸ taki uczynek obraz¸enia popeƒniony w pijan›stwie
niema byc› przepuszczony, ani zniesiony, poniewaz¸ pian›stwo pierwszym
jest pocza¿tkiem do zƒego. Jes›li tedy piany kogo obrazi, o takowy
uczynek ma byc› rozsa¿dek sprawiedliwy, to jest: aby winny szkode¿ i
nakƒad obraz¸onemu na lekarstwa zapƒaciƒ. A jes›liby przez pijanego kto
byƒ zabity, tedy o takowym zamordowaniu przez sa¿d ma byc› pilne
badanie, to jest: jes›liby takowego zamordowania ze zƒego, a umys›lnego
przedsie¿wzie¿cia, albo z jakiejkolwiek innej przyczyny staƒo sie¿, to jest
jes›li jeden na drugiego wpo›lswarkach porwaƒ sie¿, albo czem tem daƒ
pocza¿tek, tedy wedle okolicznos›ci przyczyn w tej sprawie ma byc›
uczyniony rozsa¿dek, a potem wedle uczynku on przeste¿pca ma byc›
karany. Pomocnicy takowego uczynku z pian›stwa popeƒnionego pilnie
upatrzeni, maja¿ byc› tak karani, jako prawo nakaz¸e.

Rozdziaƒ 9. O znalezieniu skarbu podziemnego
Gdyby kto na swym dziedzicznym gruncie skarb znalazƒ pod ziemia¿, to jest zƒoto, albo srebro, a o takowym skarbie byƒaby pewna wiadomos›c› znalezienia, z¸e takowy skarb byƒ pierwszych kro›lo›w, do skarbu
kro›lewskiego takowy skarb tym sposobem nalez¸ec› be¿dzie, a znalezcy
takowego skarbu dziesie¿cina ma byc› dana. Tymz¸e tez¸ sposobem
dziesie¿cina z onego skarbu be¿dzie dana temu, na kto›rego gruncie
dziedzicznym byƒby znaleziony. A jes›liby sie¿ o tem dowiedziano, z¸eby
takowy skarb byƒ jakiego pana wielmoz¸nego, a takowych do›br dziedzicznych, w kto›rychby sie¿ znalazƒ takowy skarb pozostaƒby dziedzic,
albo potomek wƒasny; tedy takowy skarb ma sie¿ zostac› panu onego
gruntu dziedzicznego, na kto›rym on skarb znaleziony byƒby, a wszakz¸e
z takowego skarbu ksia¿z¸e¿cego, albo kro›lewskiego o znalezieniu ma byc›
inkwizycya i badanie za komissya¿ kro›la jegomos›ci.

Rozdziaƒ 10. O takim,
kto›ryby drugiego cia¿gna¿ƒ za brode¿
Gdyby sie¿ w zwadzie przytrafiƒo, iz¸by jeden drugiego cia¿gna¿ƒ za
brode¿, a zwƒaszcza mƒokos starszego; tedy to z prawa uchwalono, iz¸
takowy kto›ryby sie¿ waz¸yƒ starszego w leciech rwac›, albo cia¿gna¿c› za
brode¿, w takim przypadku ma byc› rozumiano, jakoby kogo obraziƒ.

Rozdziaƒ 11. O kryptach podziemnych, w kto›rych zboz¸a rozmaite
zwykli chowac›, jako sie¿ zachowuje w ziemi ormian›skiej
Gdyby kto otworzyƒ grube¿, albo do›ƒ podziemny, w kto›rymby jego,
lub cudze zboz¸a byƒy zachowane i do tej gruby wpus›ciƒby czƒowieka dla
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wybierania onego zboz¸a; a on czƒowiek do onej gruby wpuszczony, dla
onego wiatru zawartego bardzo s›cisƒego, umarƒby, tedy on, kto›ry tego
wpus›ciƒ, ma byc› tak sa¿dzony, jakoby onego czƒowieka sam swoja¿ re¿ka¿
zabiƒ. A jes›liby czƒowiek takowy tam wpuszczony byƒ obraz¸ony, tedy on,
kto›ry go wpus›ciƒ do onego doƒu, tamtego obraz¸onego szkody i nakƒady,
takz¸e na lekarstwa zapƒacie powinien, dlatego, iz¸ ten, kto›ry czƒowieka
wpus›ciƒ do onej gruby miaƒ nieco czasu zwlec i poczekac›, az¸by on wiatr
w onej grubie s›cisƒy i zawarty za otworzeniem onej gruby ztamta¿d
wyszedƒ. A gdyby juz¸ z onej gruby wiatr on wyszedƒ, a czƒowiek tam
wpuszczony obraziƒby sie¿, takowy przypadek urza¿d powinien podƒug
jego wƒasnos›ci i uczynku sprawiedliwos›c› upatrzyc›. To prawo o
Ormianach i ich najemnych sƒugach ma sie¿ rozumiec›.

Rozdziaƒ 12. O prawie kmiecym
Gdyby kto›ry Ormianin rozkazaƒ robotnikom, albo kmieciom robic›
nad starodawny zwyczaj, to jest, orac›, siac› i insze jakiekolwiek roboty,
ten kmiec› z takiej roboty niezwyczajnej obraziƒby sie¿, albo tez¸ i umarƒ;
taki pan niezwyczajnemi robotami poddany ciemie¿z¸a¿c, zgrzeszyƒ przeciwko panu Bogu. A jes›liby tez¸ kmiec› taka¿ niezwyczajna¿ robota¿
uraz¸ony, za lekarstwy z urazu uzdrowia¿ƒ, tedy pan jego onemu be¿da¿c
przyczyna¿ takowego urazu, szkody i nakƒady takz¸e za lekarstwa zapƒaci, a wie¿c jes›liby takowa obraza zdrowia tego czƒowieka, albo raczej
kmiecia przyniosƒa wieczna¿ chromote¿, albo niezdrowie, tedy zwierzchnos›c› urze¿dowa w takowym przypadku to nakaz¸e, co wedle s›wie¿tej sprawiedliwos›ci przychodzi.

Rozdziaƒ 13. O takim, kto›ryby nieuczciƒ
swego duchownego
Jest s›wie¿tych apostoƒo›w przykazanie i rozkazanie, iz¸ z¸aden swego
duchownego kapƒana sƒowy nieuczciwymi i sromotnemi szkalowac› niema, albowiem taki czƒowiek szkalowawszy swego duchownego, nieinaczej poste¿puje, jakoby samego pana Boga szkalowaƒ, gdyz¸ osoby duchowne sa¿ bogomodlcy do Boga i w sa¿dzie pan›skim sa¿ pos›rednicy i odpowiadacze za czƒowieka. Na to jest pismo s›wie¿te, iz¸ z¸aden swego duchownego niema obmawiac›, gdyz¸ s›wie¿ci apostoƒowie na takich wielkie
karanie skazali w swych ustawach, iz¸ kto duchownemu zƒorzeczy, jakoby samemu panu Bogu zƒorzeczyƒ, tak sie¿ ma rozumiec›. ™wie¿ta bowiem
Ewangielia mo›wi: kto wam be¿dzie zƒorzeczyƒ, mnie be¿dzie zƒorzeczyƒ.

Rozdziaƒ 14. O zƒe mo›wia¿cym na kro›la jegomos›ci,
lub kto›rego z rady koronnej
Gdyby kto wszetecznym jez¸ykiem s›miaƒ mo›wic› w tyƒ jakie zƒe mowy przeciwko kro›lowi jegomos›ci, albo radom koronnym, a dos›wiadczono
by sie¿ o takim wszeteczniku, gdyby takowa osoba byƒa duchowna, ma
byc› zƒoz¸ona z duchowien›stwa, a jes›liby byƒ s›wiecki, tedy za takowy swo›j
uczynek ma byc› wykle¿ty, a ten sa¿d nalez¸ec› ma biskupowi, albo wielkim
praƒatom i doktorom, albowiem kro›l jegomos›c› podƒug swego stanu
kro›lewskiego tez¸ nieco pokazuje po sobie boskiej wƒadzy i dlatego prawo
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postanowiƒ, aby kaz¸dy samego siebie i swa¿ wole¿ pohamowaƒ i na baczeniu miaƒ zwierzchnos›c› kro›lewskiej godnos›ci.

Rozdziaƒ 15. O niewolniku, albo sƒudze w naukach biegƒym,
kto›ry bez pozwolenia pana swego
miemo›glby sie¿ na kapƒan›stwo s›wie¿cic›
Gdyby sie¿ u kogo znalazƒ sƒuga albo wedle prawa, albo za prawem
kupna taki niewolnik w naukach wyzwolonych biegƒy i z onej nauki
godny na kapƒan›stwo, tedy takowy niewolnik niemoz¸e dosta¿pic› do
stanu duchownego bez osobliwego pozwolenia i wolnego puszczenia od
pana swego. Prawo albowiem przykazuje, z¸e sie¿ przezto niegodzi z¸alu i
boles›ci panu swemu przynosic›, albowiem takowa rzecz zlewa sie¿ na zepsowanie domu, a wszakz¸e, gdyby za pewna¿ rzecz wiedziano, z¸eby
takowy sƒuga byƒ godnym na kapƒan›stwo, jako byƒ godnym sƒuga
s›wie¿tego Pawƒa Onesimus, tedy takowy sƒuga z pozwolenia pana swego
be¿dzie mo›gl byc› przyje¿ty do stanu kapƒan›skiego na sƒuz¸be¿ boz¸a¿.

Rozdziaƒ 16. O sƒugach chrzes›cijan›skich
Gdyby chrzes›cijanin kupiƒ niewolnika, albo sƒuge¿ chrzes›cijanina,
tedy podƒug starego zakonu i nowego testamentu prawa, takowy sƒuga
szes›c› lat zupeƒnych panu swemu sƒuz¸yc› powinien, a sio›dmego roku
takowy niewolnik ma byc› wolno puszczony od pana swego. Ale nowe
prawo chrzes›cijan›skie tak postanowiƒo, z¸e takowy niewolnik natenczas
wolnym ma byc› z takowej niewoli, jako rychƒo pienia¿dze zan› dane wysƒuz¸y, jes›li tylko sam niewolnikiem kupiony jest, sam tez¸ tylko wolnym
be¿dzie. A jes›liby z z¸ona¿ pojmany byƒ i kupiony, tedy tez¸ z z¸ona¿ i dziec›mi
wolnym ma byc› wysƒuz¸ywszy, lub zapƒaciwszy pienia¿dze za nie dane. A
gdyby temu sƒudze, albo niewolnikowi pan z¸one¿ daƒ i potomstwo by z soba¿ mieli, tedy w takowym przypadku z¸ona tego niewolnika i z dziec›mi
ma zostawac› w dziedzictwie i w wiecznem pan›stwie pana swego, gdyby
tylko on niewolnik sam wolnos›c› i wolne puszczenie od pana swego miaƒ.
A jes›liby takowy pan chciaƒ wzia¿s›c› pienia¿dze za takowa¿ niewiaste¿, tedy
ta to niewiasta spoƒecznie z dziatkami swemi obojej pƒci ma byc› wolno
puszczona. A jes›li takowy niewolnik, albo sƒuga miaƒby dobra¿ wole¿ nic
sie¿ nieogla¿daja¿c na wyz¸sze kondycje przy panu swym pozostac›, tedy
pan be¿dzie powinien onego z z¸ona¿ i z dziec›mi przyja¿c› i do kos›cioƒa z tym
to niewolnikiem przyjs›c› i to dobremi ludz›mi takz¸e w kos›ciele be¿da¿cemi
os›wiadczyc›, i takowego os›wiadczenia list s›wiadeczny otrzymac› i miec› w
taki sposo›b, z¸e takowy niewolnik sƒuga odemnie do swej s›mierci niema
odchodzic›, a gdyby potem takowy sƒuga rozmys›liƒ sie¿ i chciaƒby z
takowej niewoli wolnym byc›, a pan jego o takowem rozmys›laniu jego
dowiedziaƒby sie¿, tedy pan niema onego niewolic› nad jego wole
rozmys›lna aby mu miaƒ sƒuz¸yc›, gdyz¸ Paweƒ s›wie¿ty tak mo›wi: z¸e wszyscy
sƒudzy niewolni sa¿ u Pana Boga wolnemi. Do tego czasu ani byƒ, ani jest
takowy zwyczaj w kro›lestwie niewolnych sƒug w niewoli chowania.
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Rozdziaƒ 17. O kupnych niewiastach chrzes›cian›skich
Gdyby kto z gwaƒtownej potrzeby co›re¿ swa¿ sprzedaƒ chrzes›cianinowi, niema co›re¿ sprzedawac› w niewole¿ wieczna¿. A jes›liby takowej
dziewki niewolnicy sƒuz¸ba niepodobaƒa sie¿ panu jej; tedy w takowym
przypadku ojciec one¿ be¿dzie mo›gƒ z onej niewoli wykupic› i pan on niema
mocy one swa¿ niewolnice¿ prze¿da¿c komu inszemu. A jes›liby takowe swa¿
niewolnice¿ chciaƒ dac› za z¸one¿ synowi swemu, tedy ma z pozwoleniem
byc› ojca tejto niewolnicy. A jes›liby ta niewolnica samemu panu, albo
jego synowi za z¸one¿ niepodobaƒaby sie¿, tedy ta niewolnica wysƒuz¸ywszy
lata za pienia¿dze za nie dane, wolna¿ be¿dzie juz¸ od onej niewoli bez pienie¿dzy. A gdyby ojciec onej niewolnicy przed laty wysƒuz¸enia sie¿ z
niewoli, chciaƒby ja¿ od pana jej wykupic›, powinien be¿dzie pan jej one
wydac› na okup nic tem nieszkodza¿c, gdyby jeszcze lata onej niewoli
niewyszƒy.

Rozdziaƒ 18. O kupnych sƒugach pogan›skich
Gdyby kto›ry Ormjanin kupiƒ niewolnika albo niewolnice¿ sƒuz¸ebne
pogan›skie, a ci by niewolnicy pod czas takowej ich sƒuz¸by wiare¿ chrzes›cjan›ska¿ przyje¿liby, tedy tym sposobem sƒudzy oni niewolni, maja¿ byc›
wolnemi od swej niewoli, jakoby sie¿ za pienia¿dze za nie dane wysƒuz¸yli.
A jes›liby takowi sƒudzy niewolni poganie obojej pƒci niechcieli sie¿
pochrzcic›, tedy w takowym przypadku pan ich komu zechce be¿dzie mo›gƒ
zaprzedac›.

Rozdziaƒ 19. O takowym, kto›ryby biƒ ojca lub matke¿ swoja¿
Ktobykolwiek rodzice swoje biƒ, taki dla takowego swego niegodnego, a zƒego uczynku jest umarƒym u pana Boga, a to podƒug nauki
starego zakonu. A nowego zas› zakonu testament tem podobien›stwem
pokazuje, iz¸ ten, kto›ryby biƒ swe rodzice, do s›mierci swej ma pokutowac›.
A jes›liby w dziecin›stwie podnio›sƒ re¿ke¿, albo biƒ rodzice, tedy w takowym
przypadku maja to rodzice ogarna¿c›. A gdyby ten bija¿cy rodzice
uczyniƒby to zƒem sercem i umysƒem, a rodzice sami by to uznali; tedy
rodzice takowego syna z jego cze¿stego uczynku, maja¿ cze¿sto, a ge¿sto karac› przed duchownymi, a starszemi, a gdyby sie¿ z takowych uczynko›w
hamowac› niechciaƒ; tedy ojciec syna takiego krna¿brnego, a upornego
przes›ladowce¿ rodzico›w swych be¿dzie mo›gƒ i od siebie i od wszystkich
do›br swych wydziedziczyc›. A gdyby potem takowy syn tak
wydziedziczony do siebie i do serca swego zwro›ciƒ sie¿ i upokorzyƒby sie¿
jako sie¿ godzi rodzicom chca¿c pokutowac›, tedy w takowym przypadku
ojciec i matka maja¿ takiego syna do ƒaski swej ojcowskiej i macierzyn›skiej przyja¿c›.

Rozdziaƒ 20. ¢e kaz¸dy ma nosic› zƒy uczynek swo›j i zan› karanie
Gdyby ojciec albo syn w jakich poste¿pkach s›miertelnych albo pokarnych wyste¿pni znalez›liby sie¿, tedy ojciec za wyste¿pek syna swego
cierpiec› niema, tymz¸e sposobem syn za ojca z¸adna¿ miara¿ karany byc›
niemoz¸e, ale kaz¸dy wedle uczynko›w i wyste¿pko›w swych cierpiec› ma, a
tem samem prawo sie¿ wypeƒni w sprawiedliwos›ci i doskonaƒos›ci ku
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kaz¸dej osobie daja¿c kaz¸demu co jego jest. Od tej ustawy wyjmuje sie¿ wyste¿pek obraz¸onego Majestatu.

Rozdziaƒ 21. O tym, kto›ryby ukradƒ czƒowieka
W starym testamencie byƒo takie prawo, iz¸ ktobykolwiek ukradƒszy czƒowieka onego przedaƒ, a o takowej przedaz¸y byƒoby wiadomo,
takowy czƒowiek jest s›miertelny. Wszakz¸e w nowym zakonie chrzes›cijan›skim takie prawo ustanowione jest, iz¸ gdyby chrzes›cianin chrzes›cianina ukradƒszy zaprzedaƒ onego do inszej krainy, a takowy zƒy uczynek
po nim pokazaƒby sie¿, za czynienie za to pokuty nowy zakon niewskazuje takiego karac› na gardƒo, ale takowy ma byc› zatrzymany i w wie¿zieniu zachowany pod warunkiem pore¿ki, iz¸ ten zaprzedawca chrzes›cianina be¿dzie winien pienia¿dze za takowego zaprzedanego wzie¿te zas›
znowu nazad wro›cic› i takowego zaprzedanego czƒowieka powinien przywies›c› do gospodarza onego, u kto›rego byƒ ukradƒ czƒowieka i be¿dzie
winien onego przywro›cic›. A gdyby on czƒowiek zaprzedany jakokolwiek
z s›wiata zeszedƒ, tedy on przedawca be¿dzie winien one pienia¿dze za
tego czƒowieka od kupca powzie¿te onego gospodarzowi, u kto›rego onego
czƒowieka byƒ ukradƒ istotnie rzecza¿ sama¿ oddac› i zapƒacic›, a do tego
temu zƒodziejowi re¿ce maja¿ byc› ucie¿te, a na czole jego rozpalona¿
piecza¿tka¿ znak wiecznej sromoty, niesƒawy i bezecnos›ci ma byc› przycis›niony, atak ma byc› piecze¿towany, aby drudzy za jego takiem
ukaraniem od takowych uczynko›w hamowali sie¿. To prawo bywa
dopuszczone, gdy Omjanin drugiego Ormijanina zaprzeda, ale gdyby
Omjanin katolika zaprzedaƒ, o tem rozsa¿dek uczyni kro›l jegomos›c› i
takiego karac› be¿dzie, jako mu sie¿ be¿dzie zdaƒo.

Rozdziaƒ 22. O takim czƒowieku, kto›ryby obmawial swe rodzice
Ktobykolwiek rodzice swe nieuczciwemi sƒowy sromocic› chciaƒ, takowy jest umarƒy. A gdyby jakie rzeczy przeszƒe rodzico›w swych wyjawiƒ; tem samem grzeszy s›miertelnie wedƒug starego zakonu. A nowy zakon tego uczy, z¸e takowe obmawianie rodzico›w ro›wne jest temu, jakoby
kto podnosiƒ re¿ke¿ na rodzico›w, a iz¸by takowe rzeczy nieuczciwe przeciwko rodzicom w dzieciach byƒy us›mierzone i pohamowane, tak prawo
nakazaƒo, iz¸ takowe dzieci moga¿ byc› przez rodzico›w z wszelakich do›br
ruchomych i nieruchomych wydziedziczone. Synowie wyjawic› maja¿ i
wedle prawa i samej sƒusznos›ci przeste¿pstwa i wyste¿pki rodzico›w
swych, kto›reby popeƒnili przeciwko Majestatowi kro›la jegomos›ci i rzeczypospolitej, a w takowym przypadku synowie ormjan›scy karaniu nie
sa¿ podlegli.

Rozdziaƒ 23. O dwo›ch gdy sie¿ wadza¿,
a jeden drugiego z nich obrazi
Gdy sie¿ dwaj bija¿ bronia¿, a jeden drugiego obrazi, a obraz¸ony w
takowych ranach nieumarƒby, ale w onej chorobie ran lez¸a¿c, a potem
wstawszy z choro›b, chodziƒby o lasce, tak prawo skazaƒo, iz¸ ten, kto›ry
obraziƒ, be¿dzie winien obraz¸onemu szkody, lekarstwa i nakƒady
zapƒacic› z tak wiela¿ win pienie¿z¸nych sa¿dowi.
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Rozdziaƒ 24. O takim, kto›ryby sƒuge¿, lub sƒuz¸ebnice¿ zamordowaƒ
Gdyby kto sƒuge¿ swego, lub sƒuz¸ebnice¿ zamordowaƒ jakimkolwiek
naczyniem do zamordowania mianem, tedy sa¿d wine¿ krwi onej zabitej
ma szukac›. Od gospodarza wywiadowac› sie¿ powinien, jes›liby takowy
sƒuga byƒ chrzes›cianinem, albo jakiejkolwiek inszej sekty, lub odszczepienstwa, tedy on me¿z¸obo›jca be¿dzie winien jednako zapƒacic› gƒowe¿ zamordowanego sƒugi, lub sƒuz¸ebnicy tak chrzes›cianina, jako i inszej sekty. A jes›liby sƒuga, lub sƒuz¸ebnica ubici od pana, a od takowego ubicia
niezarazby pomarli, ale dzien› i wie¿cej dni lez¸eliby, a potem pomarli,
niema byc› w takowym przypadku za gƒowe¿ zapƒata, a to dlatego, iz¸ onego za swe pienia¿dze byƒ kupiƒ, a zatem sobie szkode¿ uczyniƒ, wszakz¸e za
to ma pokute¿ czynic›.

Rozdziaƒ 25. O takim, kto›ryby uczyniwszy zwade¿,
uderzyƒ biaƒa¿gƒowe¿ brzemienna¿
Gdyby sie¿ dwaj powadzili, a mie¿dzy soba¿ uderzyliby biaƒa¿gƒowe¿
brzemienna¿, a przez one uderzenie biaƒejgƒowy on pƒo›d bez czasu
wypeƒnionego odszedƒby, tedy poƒowice¿ gƒowy zapƒacic› ma me¿z¸owi tej
biaƒogƒowy, albo jako sie¿ be¿dzie mo›gƒ z me¿z¸em tej biaƒogƒowy zgodzic›, a
jes›liby ono dziécie¿ byƒo w zupeƒnos›ci w z¸ywocie z persona¿ czƒowiecza¿, a
za takowem uderzeniem odeszƒoby, tedy zaplata ma byc› uczyniona, jako
za ciaƒa¿ gƒowe¿. Wiadomo to albowiem jest w prawie boz¸em, iz¸ czy
doskonaƒy, czy niedoskonaƒy pƒo›d by byƒ w z¸ywocie, tedy skazaƒo prawo
boz¸e, iz¸ gƒowa za gƒowe¿ ma byc› dana. Ale prawo nowe pokazuje, z¸e
takowy przypadek wina¿ pienie¿z¸na¿, a pokuta¿ ma byc› nagradzany i
pƒacony. O czƒowieku ormjan›skim, kto›ryby brzemienna¿ biaƒogƒowe¿
uderzyƒ, to prawo rozumiec› sie¿ ma, u inszych miejsca niema.

Rozdziaƒ 26. O cudzym woƒe, kto›ryby kogo uderzyƒ
Gdyby czyjkolwiek wo›ƒ kogo uderzyƒ, a z takowego uderzenia,
czƒowiek umarƒby, dawne i stare prawo tak nakazywaƒo, iz¸ ten wo›ƒ miaƒ
byc› zabity, a jego mie¿so miaƒo byc› przedane, i one pienia¿dze za mje¿so
onego woƒu utargowane, miaƒy byc› ubogim rozdane, a do tego jeszcze
pan onego woƒu gƒowe¿ zamordowanego przez woƒu pƒacic› musiaƒ. A jez¸li
on wo›ƒ byƒ zawsze tak nieugƒaskany, i srogi, a gospodarz jego przez
sa¿siady byƒ napominany, aby takowego woƒu nieuskromionego, albo
nieugƒaskanego od siebie odbyƒ, a gospodarz by na takowe upominanie
sa¿siad niedbaƒ, a pod ten czas by on wo›ƒ nieuskromiony czƒowieka
jakiego do s›mierci zamordowaƒ, tedy on gospodarz woƒu s›miertelny jest
i za gƒowe¿ wine¿ zapƒacic› be¿dzie winien, jako prawo nakaz¸e, a wszakz¸e
ten gospodarz od s›mierci wolnym ma byc›. A gdyby tez¸ takowy wo›ƒ sƒuge¿
czyjego, albo sƒuz¸ebnice¿ obraziƒ, a gospodarz onego woƒu naƒogu
niewiedzialby, wolnym byc› ma. A jes›liby ten gospodarz wiedziaƒ o takim
naƒogu woƒu szkodza¿cego, a on wo›l obraziƒby kogo, tedy gospodarz
winien be¿dzie onemu obraz¸onemu zapƒacic› szkode¿ i lekarstwo.
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Rozdziaƒ 27. O panu, gdy obrazi sƒuge¿, albo niewolnika
Gdyby pan sƒudze swemu niewolnikowi oko wybiƒ, wedle prawa
takowy sƒuga wolnym ma byc› od niewoli kupnej, gdyby byƒ chrzes›cianin. A gdyby byƒ sƒuga on poganin, tedy prawo nakazuje, z¸e takowego
sƒuge¿ niewolnika ma prze¿dac za poƒowice¿ ceny kupna.

Rozdziaƒ 28. O tem, gdyby cielec cielca, albo wo›ƒ woƒu zabiƒ
A jes›liby wo›ƒ woƒu, albo cielec cielca zabiƒ czyjego, tedy on wo›ƒ, albo
cielce, kto›ry z¸yw zostanie, ma byc› przedany, a pienia¿dze z przedaz¸y
onego woƒu lub cielca powzie¿te, maja¿ mie¿dzy sie¿ na poƒy podzielic› oni,
czyje one bydƒa byƒy, i takie zabite bydle ma byc› na poƒy podzielone. A
jes›liby ten, kto›rego byƒ wo›ƒ nieuskromiony wiedziaƒ o takowym zƒym a
srogim zwyczaju swego woƒu i przez sa¿siady byƒ upominany, aby takowego bydle¿cia, to jest woƒu szkodza¿cego niechowaƒ, a on niedbaƒ na one
upomnienie, tedy za onego zabitego woƒu da z¸ywego onemu, komu jest
zabity i sam sobie woƒu zabitego wez›mie.

Rozdziaƒ 29. O doƒach i studniach
Ktobykolwiek otworzyƒ do›ƒ, alboby kopaƒ studnie¿, a niepokryƒby
onego doƒu albo studni, a tamby wpadƒo czyje bydle, tedy gospodarz
onego doƒu, albo studni zapƒacic› ma ono bydle, sko›re¿ tylko z onego
bydle¿cia sobie wzia¿wszy, a to podƒug prawa.

Rozdziaƒ 30. O czƒowieku, kto›ryby w do›ƒ wpadƒ
Me¿z¸czyzna, albo biaƒogƒowa gdyby wpadƒa w do›ƒ, albo w studnie¿ i
tamby umarƒa, jes›liby w dzien› wpadƒa, tedy poƒowice¿ winy krwawej za
gƒowe¿, ten czyj jest do›ƒ, albo studnia zapƒaci, a jes›liby w nocy wpadƒa w
ten do›ƒ, albo w studnie¿ tedy jako za caƒa¿ gƒowe¿, wine¿ ten zapƒaci czyj
do›ƒ, albo studnia jest. Kto›re prawo ma sie¿ s›cia¿gac› do ludzi obojej pƒci,
kto›rzyby tam wpadali w takowy do›ƒ, albo studnie¿. Toz¸ i o sƒugach, albo
sƒuz¸ebnicach rozumiec› sie¿ ma.

Rozdziaƒ 31. O bydle
Gdyby wo›ƒ zabiƒ krowe¿, albo insze jakie bydle rogate, albo barana,
a gospodarz niewiedziaƒby obyczaju onego woƒu, tedy poƒowice¿ za ono
bydle zabite zapƒacic› ma, a jez¸eliby ono bydle maƒe byƒo, tedy za nie
niepowinien nic dac›. A jes›li wielkie bydle zabite be¿dzie przez woƒu, tedy
takowa bydle zabite ma byc› przedane i pienie¿dzmi temi, czyje bydle
zabite byƒo na poƒy zaro›wno podziela¿ sie¿. A jes›liby gospodarz wiedziaƒ
onego woƒu nieuskromionego obyczaj szkodliwy i takowego woƒu od
siebie nieodprawiƒby, tedy zupeƒna¿ zapƒate¿ za bydle zabite zaplaci, tak
prawo uczy.

Rozdziaƒ 32. O koniach
Gdyby gospodarz miaƒ konia nieugƒaskanego, kto›ryby nogami i
ze¿bami ka¿sac› i obraz¸ac› ludzie miaƒ obyczaj, gospodarz onego konia
czƒowiekowi obraz¸onemu przez konia szkode¿ nagrodzi i nakƒad za
lekarstwa zapƒaci, a jes›liby opowiedziaƒ i przestrzegƒ takowego konia
obyczaj obraz¸enia, tedy poƒowice¿ szkody zapƒaci, tak prawo uczy. To co
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sie¿ ku kon›cu tego statutu mo›wi, rozumiec› sie¿ ma, jes›liby ten czƒowiek
Ormianin przyczyny do obraz¸enia koniowi swemu niedaƒ.

Rozdziaƒ 33. O koniu, kto›ryby miaƒ obyczaj obraz¸ac›
Jes›liby miaƒ kto konia, kto›ryby zwyczaiƒ sie¿ szkodzic› w domu
swym tak czeladzi jako i inszym, a opowiedziaƒby, aby sie¿ takowego
konia strzegli, a potem by on kogo obraziƒ, albo i zabiƒ w domu, tedy w
takowym przypadku gospodarz zostanie niewinnym. A jes›liby ludzie
tak domowi, jako i sa¿siedzi upominaliby onego, kto›ryby takowego konia
miaƒ, aby go niechowaƒ, a on by go nieodbyƒ, a on kon› obraziƒby kogo
szkaradnie, albo i zabiƒ, tedy prawo duchowne ma w to wejrzec›, jaka¿by
za to powinien odnies›c› pokute¿ i wine¿. Lepiej sie¿ podoba i dopuszczaja¿,
aby ten, kto›ryby konia takiego srogiego, a szkodliwego be¿da¿c od sa¿siada
upomniony nieodbyƒ, byƒ karany wedƒug rozdziaƒu 26 o wole srogim
wyraz¸onem karaniem.

Rozdziaƒ 34. O zƒodzieju w nocy w domu przydybanym
Gdyby kto zƒodzieja w nocy w domu swym znalazƒ i zamordowaƒ go
w domu, zostaje bez karania. A gdyby kto we dnie w domu swym
zƒodzieja znalazƒ i onego by zamordowaƒ, on me¿z¸obo›jca be¿dzie s›miertelny, a to podƒug nowego prawa, z¸e me¿z¸obo›jce¿ zƒodzieja nocnego niekarza¿,
ale me¿z¸obo›jce¿ zƒodzieja dziennego, albowiem zta¿d sie¿ znaczy me¿z¸obo›jstwo wiadome i dobrowolnie popeƒnione, sam ma byc› s›miertelnym i takie prawo jest postanowione o zƒodziejach nocnych i dziennych. A gdyby
kto w domu ba¿dz› w nocy, ba¿dz› we dnie zƒodzieja z jasna¿ rzecza¿ kradziona¿ pochwyciƒ, tedy ma takowego zƒodzieja z licem do sa¿du przywies›c›, a
jaka skarga na takiego zƒodzieja be¿dzie przed sa¿dem uczyniona, takiem
karaniem on zƒodziej przez dekret i wynalazek sa¿du karany be¿dzie.

Rozdziaƒ 35. O prawie ogrodo›w i ro›l
Gdyby kto swa¿ wola¿ bydƒo w ogro›d czyj pus›ciƒ, albo na osianym polu i ono bydƒo uczyniƒoby szkode¿, tedy prawo takie jest, iz¸ jaka¿by szkode¿
one bydƒo w ogrodzie, albo w zboz¸u polnem rozmaitego rodzaju poczyniƒo, tedy on czyjeby bydƒo takowa¿ szkode¿ na ogrodzie, albo w zboz¸u be¿da¿ce onemu zapƒaci, jako dobrzy ludzie takowa¿ szkode¿ uznaja¿ i oszacuja¿.

Rozdziaƒ 36. O poz¸ogach i poz¸arach
Gdyby z kto›regokolwiek miejsca ogien›, albo poz¸ary wyszƒy i zaszkodziƒy, stodoƒyby popaliƒy, albo zboz¸a na polach jeszcze be¿da¿ce, tedy
takowy, od kto›rego ogien› wyszedƒ ma byc› karany slusznem karaniem.
Wszakz¸e sa¿d ma sie¿ pilno wywiadowac›, od kogo by on ogien› wyszedƒ,
czy zbliska, czy zdaleka, od przyjaciela, albo nieprzyjaciela, z przypadku, lub umys›lnie, od starego, lub dziecie¿cia. Gdyby kto takowe rzeczy
umys›lnie poczyniƒ, we dwo›jnaso›b onemu poszkodowanemu szkode¿ taka¿
nadgrodzi. Jes›liby zas› kto blisko gumna ogien› poƒoz¸yƒ i nieopatrzyƒby
onego ognia, aby z niego szkoda niebyƒa, a przez on niedozo›r szkode¿by
uczyniƒ, tedy on niedozorca onemu, kto›ryby szkode¿ z takowego ognia
miaƒ, we dwo›jnaso›b zapƒaci za szkode¿. A jes›liby zdaleka ogien› przyszedƒ, tedy poƒowice¿ takowej szkody, kto›ryby daƒ przyczyne¿ przez ogien›
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onemu, kto›ryby podja¿ƒ szkode¿ zapƒaci. A jes›liby takowy ogien› w popio›ƒ
obro›ciƒ bydƒo, albo szaty, tedy na takowego szkodnika prawo takie ma
byc› i takie karanie, jako ten rozdziaƒ uczy.

Rozdziaƒ 37. O wiernem schowaniu i wiernej re¿ce
Gdyby kto komukolwiek daƒ do wiernej re¿ki zƒoto, srebro i insze jakiekolwiek rzeczy i sprze¿t domowy jakikolwiek, a takowe rzeczy u onego wiernego pokƒadnika z domu jego byƒyby pokradzione, gdyby takowych rzeczy zƒodzieja on gospodarz z pewnym licem pojmaƒ, takowy zƒodziej szubienica¿ ma byc› karany. A gdyby takowy zƒodziej niebyƒ pojmany, tedy on rzeczy swoich jemu do wiernych ra¿k danych, u tego szukac›
be¿dzie, komu ich daƒ do schowania z dowowodem jasnym. A jes›liby jasnego dowodu powo›d niemiaƒ przeciwko onemu pokƒadnikowi swemu, tedy on pokƒadnik przez przysie¿ge¿ cielesna¿ sam odejdzie, z¸e do takowej
szkody rzeczy u siebie poƒoz¸onych niewiadomie, ani niedbale przyczyny
niedaƒ. A po uczynieniu takowej przysie¿gi wiecznie wolnym od onego na
sie¿ skarz¸a¿cego be¿dzie. A jes›liby ten, kto›ryby tak jako sie¿ powiedziaƒo
przysia¿gƒ, a potem znalazƒby sie¿ krzywoprzysie¿zca¿, tedy za kaz¸da¿ szkode¿ z osobna onych rzeczy poƒoz¸onych we dwo›jnaso›b zapƒacic› i on sam
krzywoprzysie¿zca¿ bez czci i bezecnym be¿dzie. A gdyby tez¸ kto niedawszy
nic chowac› do wiernego schowania potwarzyƒ kogo, jakoby mu co daƒ do
schowania, tedy takowy potwarca wiecznie ma byc› bezecny, jako kaz¸dy
potwarca, kto›ry o faƒszywe rzeczy drugiemu wiadomo trudnos›c› zadaje.
O Ormianach to prawo jako insze ma byc› rozumiane, to jest, gdyby
Ormianin byƒ pokƒadnikiem, tedy w jego prawie przez katolika ma byc›
patrzony. Zas› takz¸e przeciwnym obyczajem chrzes›cianin pokƒadnik
przez Ormianina, kto›ryby depozytu swego dochodziƒ, w swo›m takz¸e
prawie be¿dzie dochodziƒ, albowiem powo›d idzie za prawem winnego.

Rozdziaƒ 38. O bydle komukolwiek do schowania danem
Gdyby kto daƒ komukolwiek do schowania konie, woƒy, owce i insze
rozmaite bydƒo, a gdyby takowe bydƒo bylo, albo obraz¸one, albo gdyby
pozdechaƒo, albo przez kogo moz¸nego wzie¿te byƒo, a niktby niewiedziaƒ,
zka¿dby byƒ takowy przypadek, tedy on kto›ry chowaƒ bydƒo odejdzie
przysie¿ga¿ cielesna¿, z¸e niedaƒ przyczyny do obrazy, albo do s›mierci onemu bydƒu. A gdyby zas› u niego jakie bydle byƒo ukradzione, tedy stro›z¸
one bydle ukradzione zapƒacic› ma onemu, czyje byƒo. A jes›liby
niedz›wiedz›, wilk albo jakie okrutne zwierze bydƒo poobraz¸aƒ, albo
pojadƒ, tedy on stro›z¸ onemu, czyje bydƒo byƒo, ma pokazac› miejsce, a
pokazawszy ono miejsce, be¿dzie bez wszelakiej szkody z rozeznania
prawa, kto›re tez¸ prawo za wielka¿ sprawiedliwos›c› przyje¿ƒo. Ile na
Ormiany to prawo ma miejsce, kto›rzy przez chrzes›cianina obwinieni
tem prawem odejda¿, a chrzes›cianin obwiniony swem prawem tez¸
Ormianina odejdzie.

Rozdziaƒ 39. O tym, kto›ryby komu ore¿z¸a poz¸yczyƒ
Gdyby kto u przyjaciela poz¸yczyƒ ore¿z¸a, kto›ryby potem albo
zƒamaƒ, albo straciƒ, gdyby ten, kto›ry poz¸yczyƒ niebyƒ przy takowem
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zƒamaniu, albo przy zgubie takowego ore¿z¸a, tedy ten, kto›ry poz¸yczyƒ
ore¿z¸a, ma szkode¿ nagrodzic›, albo zƒamania, albo stracenia takowego
ore¿z¸a. A jez¸liby ten, czyj byƒ on ore¿z¸, byƒ obecnym przy zƒamaniu, albo
straceniu takowego ore¿z¸a, wolny on be¿dzie, kto›ry poz¸yczyƒ w takowym
przypadku. A gdyby kto koni, bydƒa i inszych rzeczy do uz¸ywania za
pewna¿ nagrode¿ u kogo naja¿ƒ, a takowa rzecz byƒaby obraz¸ona, albo
zdechƒa, a gospodarz onych rzeczy, jako wƒasny pan byƒby przy tem
obecnie, tedy takowy pan dla tej swej obecnos›ci szkodowac› ma, a nie
ten, kto›ry arendowaƒ, albo naja¿ƒ. A jes›liby pan wƒasny takowych rzeczy
obecnym nie byƒ przy obraz¸eniu, albo zgubieniu, tedy on, kto›ry takowe
rzeczy naja¿ƒ, albo arendowaƒ, powinien zapƒacic› szkode¿ onych rzeczy. A
takowe przyczyny w niniejszym rozdziale opisane urza¿d ormian›ski, pilnie baczyc›, uwaz¸ac› i rozbierac› be¿dzie. Mie¿dzy Ormiany to prawo jako i
insze zrozumiane i zachowane byc› ma. Lecz katolicy przez Ormiany
pozwani swem prawem sa¿dzic› sie¿ be¿da¿.

Rozdziaƒ 40. O takowym, kto›ryby cokolwiek
u drugiego na borg wzia¿ƒ
Gdyby kto u drugiego jakichkolwiek rzeczy na borg wzia¿ƒ, albo
onych do pewnego czasu poz¸yczyƒ a tenby, ktory czego na borg wzia¿ƒ,
albo poz¸yczyƒ, zuboz¸aƒ i dla onego ubo›stwa na czas zamierzony nie
mo›gƒby zapƒacic›, tedy za pomoca¿ prawa starego i nowego onemu
zuboz¸aƒemu takowa laska uz¸yczona jest: z¸e od wierzyciela z¸adnej
cie¿z¸kos›ci miec› nie moz¸e i lichwy jakiej od onego zuboz¸aƒego brac› niema,
ale ma onemu czas naznaczyc› i przewlec, aby mu tylko istotnie
wyz¸yczona¿ summe¿ zapƒaciƒ. A jes›liby taki zuboz¸aƒy onemu swemu
wierzycielowi przedtem cokolwiek lichwy dal, to sie¿ ma do cze¿s›ci istotnej summy rachowac›, albowiem przykazanie boz¸e nakazuje: iz¸ ten,
kto›ry jest wiary chrzes›cian›skiej, lichwy brac› niema. A jes›liby ten
zuboz¸aƒy dƒuz¸nik niezapƒaciwszy dƒugu zmarƒ, tedy potomkowie jego
z¸adnej lichwy pƒacic› niemaja¿ wierzycielowi, opro›cz istotnej sumy, kto›ra
przez potomki ma byc› zapƒacona wierzycielowi. To prawo mie¿dzy
Ormiany zachowane ma byc›, a rozumiane tym sposobem, gdy dƒuz¸nik z
przypadku nieszcze¿snego, a nie z swej przyczyny, albo z jakiej zƒos›ci
wpadnie w ubo›stwo, przez co wierzycielom swym nie mo›gƒby sie¿ uis›cic›.

Rozdziaƒ 41. O rzeczach zastawnych
Gdyby jeden u drugiego wzia¿ƒ w zastawie dom, albo ogro›d, albo
winnice¿, albo role¿, albo cokolwiek tym podobnego, a jes›liby ten, kto›ry
zastawiƒ cokolwiek z tych rzeczy mianowanych omieszkaƒby zapƒaty
uczynic› temu, komu obligowaƒ, tedy ten, kto›ry ma obligacye¿ na
kto›ra¿kolwiek rzecz od tego, kto›ry mu obligowaƒ, tylko istotna¿ summe¿
bez lichwy podnies›c› be¿dzie winien i takowy zastaw onemu wzia¿wszy
istotna¿ summe¿ przywro›ci. A jes›liby on dzierz¸awca zastawnik wie¿cej
poz¸ytku wzia¿ƒ z onych do›br zastawnych, niz¸eli summa istotna, tedy to
wszystko coby istotna¿ summe¿ przechodziƒo w sposo›b poz¸ytku jakiego
wro›cic› i do summy istotnej przyƒa¿czyc› i potem potra¿cic› be¿dzie
obowia¿zany. A jes›liby ten, kto›ry obligowaƒ, niemiaƒby takiego dostatku,

520

Польская версия Армянского Судебника по изданию Садока Баронча, 1869

aby mo›gƒ takowe dobra zastawne wedle potrzeby tych do›br naprawic›, a
on, kto›ryby w dzierz¸awnej obligacyi one dobra trzymaƒ, naprawiƒ swym
nakƒadem; tedy takowy nakƒad wyƒoz¸ony na poprawe¿ do›br, ten kto›ry je
trzyma w zastawie, do istotnej summy przyƒa¿czyc› ma, i tak one nakƒady
be¿da¿ jemu do gƒo›wnej summy przyƒa¿czone i przypisane na zapƒate¿, A
maja¿c w zastawie szaty i bydƒo, a takowe szaty, albo bydƒo w takowej
zastawie zepsowaƒoby sie¿, albo odeszƒo, tedy takowa¿ szkode¿ on
dzierz¸awca zastawnik do cze¿s›ci gƒo›wnej summy ma potra¿cic›. A jes›liby
w takowej zastawie, byƒo zƒoto, srebro, albo co innego tym podobne,
jes›liby przez kradziez¸, albo przez jakikolwiek przypadek zguby, u tego,
kto›ryby takowe rzeczy miaƒ w zastawie zgine¿ƒoby, tedy ten, kto›ryby
takowe rzeczy miaƒ w zastawie przysie¿ga¿ swa¿ cielesna¿ oczys›ci sie¿, jako
za jego przyczyna takowa zguba nie staƒa sie¿. A jes›liby takowe rzeczy z
jego przyczyny zgine¿ƒy, alboby on sam potaiƒ powiadaja¿c, z¸e mu
pogine¿ƒy, a to by sie¿ inaczej pokazaƒo, z¸eby takowe rzeczy miaƒ; tedy we
dwo›jnaso›b zapƒaci. A gdyby mu kto moz¸ny takie rzeczy wydarƒ, tedy
tego szkoda ma byc›, kto je zastawiƒ. A gdyby kto rodza¿ce drzewo w
prawie zastawnem trzymaja¿c wycia¿ƒ, albo pƒoty popaliƒ, gdyby sie¿ to
staƒo z wiadomos›ci, albo za wola¿ tego, kto›ry trzyma w zastawie, tedy
tego szkoda ma byc›. Takiez¸ podobne prawo jest o zastawnem bydle. A
jes›liby bydƒo be¿da¿c w zastawie byƒoby obraz¸one, albo z¸eby odeszƒo; tego
szkoda ma byc›, kto›ry takowej szkodzie opatrznie nie zabiez¸aƒ. A jes›liby
takowe bydƒo nieodeszƒo, tedy tego szkoda kto›ry je trzymaƒ i daƒ w
zastawe¿, albowiem to prawem opatrzono, z¸e kaz¸dy ma pilno strzedz
rzeczy sobie zostawionej, aby niezgine¿ƒa, a daleko wie¿cej prawo zakazuje, aby z¸aden nielichwiƒ. Mie¿dzy Ormiany ma byc› to prawo zachowane.

Rozdziaƒ 42. O takim, kto›ryby drugiego spaliƒ
Gdyby jeden drugiego popaliƒ z nieprzyjaz›ni, a zarazem na s›wiez¸ym uczynku poz¸ogi onej byƒby pojmany, tedy takowy czƒowiek, jako
przez ogien› zgrzészyƒ, tak tez¸ przez ogien› gina¿c› ma. A jes›liby tejz¸e gadziny zarazem nie byƒ pojmany, a po uczynku byƒby pojmany, takowy
ma byc› wie¿zieniem karany i pienie¿z¸na¿ wina¿ i do tego zapƒaci wszystkie
szkody, kto›reby przez taki ogien› przypas›c› mogƒy, a jes›liby takowy
zdrajca z swojej woli to uczyniƒ, szyja mu ma byc› wzie¿ta. Takowi, kto›rzy
ogniem pala¿, prawem pospolitem koronnem maja¿ byc› sa¿dzeni i karani.

Rozdziaƒ 43. O takim, kto›ryby komu w ogrodzie
urodzajne drzewo zepsuƒ
Wszedƒszy kto w ogro›d cudzy, a tamby zepsuƒ drzewo urodzajne
jakiegokolwiek rodzaju, a byƒby o to przekonany, prawo mo›wi: iz¸ taki
skazca drzewa urodzajnego, takowez¸ drzewo w onym ogrodzie ma
szczepic› i wszystkie szkody owocu onego drzewa wycie¿tego zapƒaci tak
dƒugo, az¸by ono drzewo nowowszczepione rodzic› pocze¿ƒo.

Rozdziaƒ 44. O koniach i o bydle
Gdyby kto komu zabiƒ bydle, albo konia, tedy jasne prawo jest, iz¸
ten, kto›ryby zabiƒ, ma zapƒacic› cene¿ onego zabitego konia, albo bydle¿cia
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onemu, komu szkode¿ uczyniƒ. A gdyby zabiƒ z jakiej nieprzyjaz›ni, nalez¸y
to urze¿dom pilnie wybadac›, a potem jako prawo uczy wedle skargi i
odpowiedzi stron dekret uczynic›.

Rozdziaƒ 45. O takim, kto›ryby dla ubo›stwa
poz¸ytek roli swej przedaƒ
Gdyby kto dla ubo›stwa zaprzedaƒ komu poz¸ytek, albo uz¸ytek z roli
swej polnej, tedy krewny onego przedawcy be¿dzie mo›gƒ bliskos›cia¿ brata
swego kupna uz¸ytku onej roli od cudzego odbic› i odkupic›, a sam byc›
onego uz¸ytku panem. A gdyby krewnego onego przydawcy niestaƒo, a
sam przedawca mo›gƒby miec› pienia¿dze na wykupno onego poz¸ytku, co
tez¸ i przed czasem uczynic› moz¸e. A gdyby nie mo›gƒ wykupic›, tedy on,
kto›ry zakupiƒ takowy poz¸ytek roli, be¿dzie winien za onem prawem
swem zakupnem do swego czasu dotrzymac›. A gdy potem czas wykupna przyjdzie, on dziedzic zas› be¿dzie mo›gƒ swe odkupic› i otrzymac›, a
takowej zaprzedaz¸y czas jest z prawa siedm lat. A jes›liby nad siedm lat
dzierz¸awca takowego uz¸ytku chciaƒ przydƒuz¸yc› prawdziwemu dziedzicowi, albo panu onej roli do wykupna, to ma zostawac› na dobrej woli
tego dzierz¸awcy. A gdyby do czasu siedm lat, on, kto›ry zaprzedaƒ
takowy uz¸ytek, albo kto›rykolwiek bliski krewny jego niewykupiƒ, tedy
po wyjs›ciu siedmiu lat zupeƒnych, juz¸ takowy zastawnik, albo
dzierz¸awca staje sie¿ prawdziwym dziedzicem onej rzeczy zakupionej i
takowy czas siedmiu lat w takiej sprawie ma byc› miany i zachowany za
zupeƒna¿, a nieodwoƒalna¿ dawnos›c›. Jes›liby inszego rodzaju umowa¿ on
dziedzic przedaƒby swoja¿ role¿, tedy podƒug stron z¸aƒoby i odporo›w sa¿d
rozsa¿dzi. Ta ustawa dopuszczona jest w dziedzictwach prawu
ormian›skiemu podlegƒych. Lecz gdy kto›remu Ormianinowi w prawie
miejskiem, albo ziemskiem koronnem lez¸a¿ce dziedzictwo bywa zastawione, albo jego uz¸ytek bywa zaprzedany, tedy wedle opisania prawa
onego, pod kto›remby byƒo ono dziedzictwo, takowa zastawa, albo
zaprzedanie uz¸ytku, ma byc› sa¿dzone. Toz¸ sie¿ ma rozumiec› o dawnos›ci,
o kto›rej takz¸e ma byc› rozsa¿dek czyniony wedle onych praw, pod kto›rem
takowe zaprzedanie zostaje.

Rozdziaƒ 46. O kupnie domu w mies›cie i o prawie onego miasta
Gdyby jeden drugiemu prze¿daƒ dom w mies›cie prawem miejskiem,
mo›gƒby bliz¸szy krewny do wyjs›cia jednego roku odbic› onego cudzego
kupca odliczywszy mu one pienia¿dze, za kto›re byƒ kupiƒ dom takowy. A
gdyby bliskiego onego nie byƒo, a on kupiec trzymaƒby i uz¸ywaƒ onych
do›br spokojnie rok caƒy i wie¿cej, po wyjs›ciu onego roku, ten kto›ry byƒ
kupiƒ, onego domu staje sie¿ prawdziwym dziedzicem i juz¸ on trzymac›
be¿dzie prawem dziedzicznym bez wszelkiego sprzeciwiania sie¿ wszystkich i kaz¸dego zosobna bliskich. A gdyby czƒowiek maje¿tny, ubogiemu
dom przedaƒ i rozƒoz¸yƒby mu czasy do wypƒacenia, a gdyby on czƒowiek
ubogi nie mo›gƒby zapƒaty za dom uczynic›, albo przemo›dz, tedy zas› moz¸e
on dom przedany nazad przedawcy przywro›cic›, a on takowy dom od niego przyja¿c› be¿dzie powinien bez wszelkiego wzbraniania sie¿. A domo›w
zas›, ro›l i ogrodo›w, kto›re na przedmies›ciu miasta lez¸a¿, prawo wykupna
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ich przez bliskie maja¿ miec› dawnos›ci przez siedm lat. Ormianie kupcy
i przedawcy domo›w, albo dziedzictwa nature¿ i zwyczaj prawa onego,
pod kto›remby domy, albo dziedzictwa podlegaƒy, zachowac› maja¿.

Rozdziaƒ 47. O wodnym mƒynie
Gdyby kto przez ubo›stwo wodny mƒyn zaprzedaƒ do roku
zupeƒnego be¿dzie mo›gƒ bliski krewny takowy mƒyn prawem bliskos›ci
wykupic›, albo odbic›. Ale gdy caƒy rok wynidzie, a ten, kto›ry trzyma,
niebyƒby od bliskich przenagabany, juz¸ wie¿cej z¸adnej wolnos›ci, albo
prawa wykupna niebe¿dzie miec›, ale ten, kto›ry kupiƒ takowy mƒyn za
moca¿ dawnos›ci takowego mƒyna wiecznym i prawdziwym dziedzicem
staje sie¿, a to wedle prawa.

Rozdziaƒ 48. O kupnie konia
Przedaja¿c konia jeden drugiemu, kupno ono takiego konia ma sie¿
dziac› przy bytnos›ci dwo›ch, albo trzech s›wiadko›w, dlatego aby on kon›
niebyƒ kradziony, albo nie miaƒ starej chromoty, aby nie byƒ dychawiczny, albo nosaty, a gdyby sie¿ co z tych na takim koniu do sio›dmego dnia
pokazaƒo, tedy kupiec takowego konia podejrzanemu przedawcy zwro›cic› be¿dzie mo›gƒ. A jes›liby on kon› nic takiego po sobie do sio›dmego dnia
niepokazaƒ, tedy on targ konia onego targiem zostawac› ma. A gdyby on
kon› byƒ kradziony, tedy zawodca kupca onego konia swym groszem i
nakƒadem zasta¿pic›, oswobodzic› i bez szkody uczynic› jest winien.

Rozdziaƒ 49. O przedanym wole
Gdyby jeden drugiemu woƒu przedaƒ, takowy targ ma skon›czyc›
przed trzema s›wiadki, a ten kto›ry przedal woƒu takowego, wedle prawa
powinien be¿dzie oddac› onego woƒu onemu kupcowi do pƒuga, albo do woza ku dos›wiadczeniu, jako takowy wo›ƒ nie ma jakiej starej wady, ani
jest kradziony. A jes›liby takowy wo›l miaƒ jaka¿ szkodliwa¿ wade¿, do sio›dmego dnia moz¸e byc› onemu przedawcy zwro›cony. A gdy by byƒ kradziony i mo›wiƒby kto o niego, tedy kupiec ma sie¿ cia¿gna¿c› i brac› sie¿ do swego
pryncypaƒa zawodce¿; kto›ry zawodca winien onego swym groszem na
kaz¸dem miejscu zasta¿pic› i wolnym uczynic›, a to wedle prawa.

Rozdziaƒ 50. O przedanej krowie
Przedaja¿c jeden drugiemu krowe¿, powinien to kupcowi przyrzec,
z¸e takowa krowa zwykƒa na kaz¸dy rok cielna¿ bywac›. A gdyby sie¿ inaczej
na tej krowie pokazalo, niz¸eli on przedawca s›lubowaƒ, tedy takowa¿
krowe¿ w rok jeden zupeƒny kupiec przedawcy zwro›cic› moz¸e. A jes›liby
takowa krowa byƒa dobrze pƒodna¿, tedy targ ma miec› swo›j skutek.

Rozdziaƒ 51. O pszczoƒach
Przedaja¿c kto komu pszczoƒy w jesieni w ulu z miodem i
s›lubowaƒby on przedawca kupcowi, z¸e w takowym ulu tak wiele jest
miodu i mianowaƒby pewna¿ miare¿ i wyrazna¿ wielkos›c›, gdyby on kupiec
niechciaƒ dac› w tem wiary przedawcy, tedy powinien on ul otworzyc› i
mio›d pomierzyc›, a coby miodu miary niedostawaƒo, tedy tego przedawca, albo miodem doƒoz¸y, albo pienia¿dzmi dopƒaci. A gdyby do statku
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miodu niechciaƒ doƒoz¸yc›, tedy z onego targu nic niema byc›. A jes›liby zas›
on mio›d w ulu miare¿ one przechodziƒ, tedy kupiec przedawcy tego co by
miodu zbywaƒo wracac› niewinien, iz¸ w nadziei zysku, a nie szkody kupiƒ. A gdyby kto przedaƒ czasu wiosny dla roju pszczo›ƒ, tedy ten, kto›ry
odbierze takowe pszczoƒy, powinien postawic› w swym pszczelniku, chowaja¿c one do dziesia¿tego, albo dwudziestego dnia dla lepszej wiadomos›ci, az¸ali one pszczely wypuszczaja¿ ro›j, albo nie. A targ tych pszczo›ƒ
ma sie¿ dziac› przed dwoma, lub trzema s›wiadkami, a wcho›d i wycho›d
pszczo›ƒ, tak ma byc› naleziony, jako przy targu wymo›wiƒo sie¿. Jez¸eli
wcho›d i wycho›d pszczo›ƒ tak sie¿ znajdzie, jako sie¿ targ i umowa staƒa
mie¿dzy przedawca¿, a kupcem, tedy takowy targ ma miec› swo›j skutek, a
jes›liby mie¿dzy temi pszczoƒami co szkodliwego pokazaƒo sie¿, az¸eby albo
matka ich zdechƒa, miedzy czasem dziesie¿ciu a lub dwudziestu dni, tedy
be¿dzie mo›gƒ kupiec przedawcy takowe pszczoƒy nazad wro›cic›, a po wyjs›ciu dwudziestu dni, gdyby sie¿ co szkodliwego przytrafiƒo tym pszczoƒom, tedy takowa szkoda na kupca, a nie na przedawce¿ ma sie¿ s›cia¿gac›.

Rozdziaƒ 52. O naczyniu z gliny do nalania wina,
kto›re zowia¿ bania¿ winna¿
Gdyby jeden u drugiego kupiƒ naczynie gliniane dla nalewania
wina, a gdyby naczynie takowe do zupeƒnego roku nie ciekƒo, tedy targ
o takowe naczynie zawarty trzymany byc› ma. A jes›liby w takowem naczyniu byƒa jaka szkoda, a przez takowego kupca naczynia poznaƒaby
sie¿, tedy takowe naczynie zas› nazad przyja¿c› be¿dzie winien od kupca. A
jes›liby z takiego naczynia niewarownego wino wyciekƒo, tedy takowa
szkoda ma byc› na poƒy. A jes›liby takie naczynie przy pierwszym targu
byƒo caƒe, ale gdy ono wkopywano w ziemie¿ obraz¸ono, tedy przedawca w
tem niewinien. Toz¸ samo wedƒug prawa rozumiec› sie¿ ma o wielkiem i o
malem naczyniu.

Rozdziaƒ 53. O przedanym owocu drzewa rodza¿cego
Przytrafia sie¿ cze¿stokroc› niemaƒo ludziom zaprzedawac› owoce
drzew rodza¿cych w ogrodzie dla zarobku, jes›li zyska to szcze¿s›liwy jest,
jes›li szkodowac› be¿dzie, to jego nieszcze¿s›cie. A takowy targ przy bytnos›ci
trzech s›wiadko›w ma byc› i czas takowego targu trwa do dziesie¿ciu dni,
pod kto›rym kupiec moz¸e on targ zrzucic›, ale gdy one dziesie¿c› dni mina¿,
juz¸ on targ, targiem mocnym zostaje tak, z¸e juz¸ po wyjs›ciu onych
dziesie¿ciu dni umo›wiona¿ zapƒate¿ powinien zapƒacic›.

Rozdziaƒ 54. O najmie mƒyna
Gdyby kto zaarendowaƒ mƒyn przy s›wiadkach, powinien ten, kto›ry
arendowal onemu ustawic› i wymo›wic› miare¿, jaka¿ wielka¿ miare¿ miaƒby
dawac› ten, kto›ryby arendowaƒ. A jes›liby arendarz zyskaƒ co na arendzie, to jego zysk be¿dzie, i ten kto›ry arendowaƒ, ma dotrzymac› arendy
temu, kto›ry u niego naja¿ƒ, nieogla¿daja¿c sie¿ na zysk, ani takiego arendarza dla jego zysku, niema przewodzic› do jakiej utraty. Wszystkie tez¸
potrzeby do mƒyna ten, kto›ry arendowal dac› i naprawiac› ma, takz¸e tez¸
i zepsowane rzeczy wedle zwyczaju mƒynarskiego naprawi. A jes›liby zas›
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z niedbalos›ci tego, kto›ry naja¿ƒ mƒyn, jaka szkoda we mƒynie sie¿ staƒa,
jako w kamieniu, kole, albo z¸ƒobie mƒyn›skiem, albo w jakichkolwiek
przyprawach mƒyn›skich, albo z¸eby co ukradziono ze mƒyna, takowa¿
wszystka¿ szkode¿ arendarz ma zapƒacic›. A jes›liby takowy mƒyn zgorzaƒ
z przyczyny tego, czyj byƒ dziedziczny, jego azkoda be¿dzie, a jes›liby tez¸
z przyczyny arendarza ten mƒyn zgorzaƒ, tedy szkoda be¿dzie arendarzowa, a to podƒug prawa rozstrzygac› sie¿ ma.

Rozdziaƒ 55. O se¿dziu i duchownej osobie nieuczczonej
Jes›liby kto›rzykolwiek w mies›cie i jurysdykcyi wƒasnej przycia¿gne¿li
sie¿ do sa¿du, a sprawa byƒaby krwawa, albo o poswarki, z¸eby jeden
drugiemu sprzeciwiaƒ sie¿, tedy ma is›c› tam gdzie jest miejsce sa¿dowe, a
takowy jest sa¿d postanowiony od pana Boga i ludzi, na kto›rym sa¿dzie
zwykli siadac› duchowni i s›wieccy, kto›rzyby natenczas byli i przed niemi
skarge¿, powo›d albo aktor uczynic› ma przeciwko stronie obwinionej i
tam on sa¿d wysƒuchawszy stron skargi i odpowiedzi, mie¿dzy nimi
rozsa¿dza¿ to, co z prawa przyjdzie i obydwie strony takowy dekret przyja¿c› maja¿ i przeciwko niemu nic nie czynic› i po takowym dekrecie
sa¿dowym obydwie strony niemaja¿ ani na lewa¿, ani na prawa¿ strone¿
nakƒaniac› sie¿. A ktoby zas› dekretowi upornie i pyszne sprzeciwiac› sie¿
miaƒ, takowy czƒowiek umarƒy jest, albowiem w nowém prawie tak sie¿
pokazaƒo: iz¸ ktoby sie¿ sprzeciwiaƒ prawu i za nic by sobie miaƒ se¿dziego,
takowy umarƒy jest, albowiem nieposƒuszen›stwo uczynione przeciwko
wƒadzy sa¿dowej, takiej jest doniosƒos›ci, jakoby panu Bogu nieposƒuszen›stwo wyrza¿dziƒ, a to wedle prawa, kto›re tak skazuje. Co sie¿ tu
mo›wi jakoby dekretowi prawa orjman›skiego niemoz¸na ubliz¸ac›, ani sie¿
na prawo, ani na lewo skƒaniac›, to sie¿ ma rozumiec›, ile do oso›b ormjan›skich, kto›rzy jez¸eli zechca¿, moga¿ nieapellowac› od dekretu prawa
swego ormjan›skiego, ale czƒowiekowi katolikowi obcia¿z¸onemu w prawie ormjan›skim zostawiona jest zdrowa appellacja.

Rozdziaƒ 56. O miedzach albo granicach ro›l
Z rozkazu prawa z¸aden niema odmieniac› miedzy, albo granicy w
rolach sa¿siadowi swemu, kto›re miedzy potwierdzili przodkowie, a
potomkom, to jest synom zostawili po sobie dobra, aby tez¸ pan Bo›g dac›
raczyƒ wam potomkom ro›l i innych do›br z weselem bez krzywdy
bliz¸niego zaz¸ywac› tak bracia, jako i cudzy w sprawiedliwos›ci mieszkac›
spo›lnie sie¿ weselic›. Jako albowiem tobie od ojca twego zostawiono, takim prawem masz trzymac›, a cudzego dziedzictwa sobie nieprzywƒaszczaj. A jes›liby kto przed toba¿ co niesprawiedliwie wzia¿ƒ, w takowym
przypadku masz sie¿ udac› do sa¿du.

Rozdziaƒ 57. O s›wiadectwie
Wedƒug prawa wam przykazujemy, iz¸ jednego czƒowieka s›wiadectwo w prawie naszem ormjan›skiém nie jest waz¸ne, ani z¸adnéj mocy ma,
ale tylko dwo›ch, albo trzech dobrych me¿z¸o›w s›wiadectwo waz¸ne jest. A
gdyby kto chciaƒ przed sa¿dem niesprawiedliwie z nienawis›ci s›wiadczyc›,
a se¿dzia, albo prawo uznaƒoby to, z¸e on niesprawiedliwie s›wiadczyƒ, ma
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byc› osa¿dzony jako kaz¸dy zƒy czƒowiek, tak prawo uczy. Prawo tez¸ ukazuje, iz¸ s›wiadectwa tym obyczajem ma byc›: przed sa¿dem ormian›skim
ma dowodzic› na Ormjanina dwoma Ormjany, albo trzema dobrémi
ludz›mi, kto›rym by sie¿ godziƒo wierzyc›, nie moz¸e innych s›wiadko›w wodzic›, tylko z rodzaju ormian›skiego, tak prawo uczy. Gdy przysta¿pia¿
dwaj do prawa ormjan›skiego, niech kaz¸dy z nich przez sie¿ przedƒoz¸y
rzecz swoje¿, niemoz¸e prokuratora sobie za pienia¿dze jednac›, aby
niesprawiedliwos›cia¿ sprawiedliwos›c› przezwycie¿z¸yc› mo›gƒ, albowiem
takowa rzecz przeciwko Bogu i sprawiedliwos›ci s›wie¿tej jest.

Rozdziaƒ 58. O zabitym czƒowieku znalezionym na czyjej granicy
Gdyby na czyjej granicy, albo na polu byƒ znaleziony czƒowiek
zamordowany, a niewiedzianoby o me¿z¸obo›jcy, tedy se¿dzia z starszemi
miasta, kto›remuby ono miejsce najbliz¸ej przylegaƒo, maja¿ pilnie opatrzyc›, do czyjej granicy byƒoby najbliz¸ej ono miejsce i w kto›rego miasta
powiecie byƒoby to. A jes›liby me¿z¸obo›jcy nieznaleziono, kto›ry zamordowaƒ tego czƒowieka, tedy za gƒowe¿ tego czƒowieka zabitego z¸aden cierpiec› niema, ale onego zabitego bliscy i krewni be¿da¿ winni wywiadowac›
sie¿ o winnym me¿z¸obo›jcu, kto›rego gdy znajda¿, tedy takowy czƒowiek,
kto›ry zamordowaƒ, powinien byc› s›miercia¿ karany.

Rozdziaƒ 59. O nieposƒusznych dzieciach rodzicom
Gdyby u kogo byƒ syn nieposƒuszny i niechciaƒby byc› posƒuszny
rodzicom onego karza¿cym, tedy maja¿ takowego syna nieposƒusznego
przywies›c› do starszych i oskarz¸yc› go przed starszemi, iz¸ jest zƒy i
nieposƒuszny, to jest niezgodliwy i pijanica, takowego stary zakon kazaƒ
ukamienowac›. A prawo nowe takowy przypadek nieposƒuszen›stwa synowskiego przyro›wnywa do tego, jakoby rodzice swoje kto bil, a dla
takowego nieposƒuszen›stwa be¿da¿ mogli rodzice onego od wszelkiego
spadku dziecinnego po rodzicach oddalic›. To prawo mie¿dzy samemi
tylko Ormjanami i ich narodem ma miejsce.

Rozdziaƒ 60. O zƒych ludziach wyste¿pne uczynki czynia¿cych
Ktobykolwiek uczyniƒ jaki uczynek s›miertelny, albo pokarny, sam
za to ma byc› karany, to jest: iz¸ jes›liby co takiego ukradƒ, ma byc› szubienica¿ karany, i on trup zawieszony do nocy na szubienicy niema byc›
zostawiony, ale ma byc› takowe ciaƒo zdie¿te i pochowane, tak stare
prawo uczy. Ale wedle naszego nowego prawa postanowiono: iz¸ gdyby
kto co zƒego uczyniƒ, a w tem byƒ przekonany s›wiadectwem trzech
dobrych ludzi osiadƒych, taki to co zasƒuz¸yƒ ma cierpiec›, to jest: jes›liby
byƒ zƒodziejem, ma byc› obwieszony. A jes›liby byƒ rozbo›jnik i gwaltownik pokoju i bezpieczen›stwa pospolitego, ma byc› s›cie¿ty, tak prawo uczy
karac› takowe zƒe uczynki. Sprawy kryminalne, albo pokarne nienalez¸a¿
do se¿dzio›w ormjan›skich, gdyz¸ w takich Omijanie lwowscy sa¿ podlegli
prawu miejskiemu magdeburskiemu.

Rozdziaƒ 61. O karaniu zƒodziejo›w
Prawo nasze niedopuszcza zabijac› zƒodzieja, albo me¿z¸obo›jce¿ okrutnika, ani nikogo inszego godnego s›mierci, az¸eby pierwiej byƒ prawem i
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dowodnemi s›wiadectwy przekonany. A jes›liby jeden drugiemu zadaƒ to,
jakoby on miaƒ byc› okrutuik i zabijaƒ ludzi, a tegoby niedowio›dƒ, tedy
takowy winuja¿cy niedowodza¿c, sam w tem zostaje, i wielkiem karaniem
takowego czƒowieka niedowodza¿cego tego, coby komu zadawaƒ prawo
karac› ma. A jez¸liby Ormjanin Ormjanina osƒawiƒ, jakoby byƒ poganin i
niewierny, a niedowio›dƒ by tego przeciwko niemu, tedy przez se¿dzio›w
ma byc› karany jako zƒy obmowca wie¿zieniem i wina¿. A jes›liby sie¿ kto w
nocy gwaƒtownie wƒamaƒ do domu czyjego i gospodarzowi w domu szkoda przez zƒodziejstwo, albo przez gwaƒt staƒaby sie¿, tedy zgoƒa taki
s›miercia¿ karany byc› ma.

Rozdziaƒ 62. O gwaƒcicielu biaƒejgƒowy, z¸ony albo dziewczyny
Gdyby kto na drodze pochwyciƒ czyja¿ z¸one¿, albo co›re¿, a takowa
co›rka byƒaby panna, alias dziewica¿ i one¿by zgwaƒciƒ, tedy takowy
gwaƒtownik s›mierc› zasƒuz¸yƒ. A jes›liby uczynku niepopeƒniƒ; tedy przecie
winnym be¿dzie i ma byc› przez se¿dzio›w karany wie¿zieniem i wina¿ dla
uczciwos›ci.

Rozdziaƒ 63. O takim, kto›ryby jaka¿ rzecz znalazƒ
Gdyby kto ida¿c droga¿, obaczyƒ bydle, albo jakie zwierze bƒa¿kaja¿ce
sie¿ czyjekolwiek, jes›liby sa¿siada byƒo, godzi sie¿, aby mu bez nagrody
zwro›ciƒ. A jes›liby takie bydle byƒo z daleka, czƒowieka nieznajomego,
tedy ono bydle przez tego, kto›ry one wprzo›d widziaƒ, albo znalazƒ
bƒa¿kaja¿ce sie¿, ma byc› wzie¿te w dom onego, kto›ry je znalazƒ i ma to
opowiedziec› sa¿siadom, z¸e bydle znalazƒ bƒa¿kaja¿ce sie¿ nieznajomego
czƒowieka i ma ono bydle chowac› tak dƒugo, po›ki sie¿ gospodarz albo pan
onego bydle¿cia niezjawi, a gdy ten gospodarz zjawi sie¿ i wƒasnos›c› onego
bydle¿cia dowiedzie, tedy ma mu je zwro›cic› z nagroda¿ nakƒado›w. Tak w
kaz¸dej rzeczy znalezionej zachowac› sie¿ i czynic› prawo uczy, to jest w
pienia¿dzach, srebrach i innych wszelakich rzeczach, albowiem prawo
nasze cbrzes›cian›skie nakazuje, z¸e kaz¸da rzecz znaleziona ma byc›
zwro›cona¿ temu, czyja jest bez trudnos›ci. Dobre to prawo tego
doƒoz¸ywszy, z¸e ma os›wiadczyc› sa¿siadowi i urze¿dowi zamkowemu lub
miejskiemu, z¸e bydle cudze, albo zwierze ma u siebie znalezione.

Rozdziaƒ 64. O tym, kto›ry z drugim w droge¿ idzie
Gdy kto z kim w droge¿ wyjedzie, a jednemu z nich jakikolwiek
przypadek przydaƒby sie¿, to jest: albo w szwankowaniu konia, albo
przez zapadnienie w mos›cie konia, albo gdyby wo›z cie¿z¸ki w bƒocie
zagrza¿zƒ i takowy wywro›cony z trudnos›cia¿ by z bƒota mo›gƒ byc›
wycia¿gnie¿ty, albo gdyby sie¿ wywro›ciƒ i zƒamaƒ, tedy towarzysz on
podro›z¸ny, niema od swego towarzysza, kto›remuby sie¿ jaki przypadek
staƒ, odjez¸dzac›. A gdyby odjechal, moz¸e go o to do prawa pocia¿gac›,
kto›rego sa¿d ma, karac› wedle prawa i s›wie¿tej sprawiedliwos›ci.

Rozdziaƒ 65. O sposobie noszenia szat
Prawo uczy, iz¸ me¿z¸czyznie niegodzi sie¿ chodzic› w biaƒogƒowskiej
szacie, tymz¸e tez¸ sposobem biaƒejgƒowie w ubiorze me¿zkim chodzic› niegodzi sie¿. Takowa rzecz albowiem przeciwna panu Bogu dlatego, iz¸ z ta-
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kowego sposobu chodzenia wiele zƒego powstac› moz¸e. Takowi przeste¿pcy, gdyby znalezieni byli przez kaznodzieje¿ i se¿dziego maja¿ byc› karani.

Rozdziaƒ 66. O buduja¿cym dom nowy
Ktoby budowaƒ dom nowy i chciaƒby okoƒo domu swego na go›rze
ganek zbudowac›, tedy tak ma ten ganek zbudowac›, aby nikt z takowego
ganku niespadƒ, potrzeba bowiem, z¸eby sie¿ to tak trzymaƒo, z¸eby sie¿ ta
przygoda w niczyjem domu nietrafiƒa. A jes›liby kto z takowego ganku
spadƒ z przyczyny diabelskiej, gospodarz onego nic za to cierpiec›
niemoz¸e i niema, ale duchowna¿ pokute¿ ma za to przyja¿c›.

Rozdziaƒ 67. O takowym, kto›ryby
w cudze zboz¸e wszedƒ z sierpem
Gdyby kto wszedƒ na cudze zboz¸a polne, tedy niema takiego zboz¸a
sierpem z¸a¿c› na swo›j poz¸ytek, wszakz¸e jes›liby co re¿ka¿ wyrwaƒ, to moz¸e
uczynic›, a jes›liby cos› szkodliwie sierpem z¸a¿ƒ, a gospodarz znalazƒby onego, albo zastaƒ na swem zboz¸u, tedy szkode¿ one gospodarzowi ma zapƒacic›.

Rozdziaƒ 68. O takowym, kto›ryby do cudzej winnicy wszedƒ
Gdyby kto do cudzej winnicy wszedƒ bez woli pana onej winnicy,
moz¸e jago›d winnych tak wiele urwac›, ile mu sie¿ podoba, ale nic z onej
winnicy wynies›c› niema, albowiem sprawiedliwem prawem zakazano, iz¸
winnice bez pozwolenia ich pano›w wƒasnych niemaja¿ byc› przez nikogo
psowane, z kto›rych nikt ani w worze, ani w innem jakiem naczyniu
cokolwiek wynies›c› niema prawa. A jes›liby kto z winnicy cokolwiek
wzia¿ƒ, a przez gospodarza winnicy w tém byƒby przekonany, natenczas
szkode¿ gospodarzowi ma zapƒacic›.

Rozdziaƒ 69. O nowoz¸eniu
Gdyby kto nowa¿ z¸one¿ poja¿ƒ, takowemu nie be¿dzie godziƒo sie¿ jechac›
na wojne¿, dlatego, aby sie¿ mu tam co przeciwnego i szkodliwego niestaƒo, i dlatego takowego nowoz¸en›ca prawo od wojny wolnym czyni, aby
z swa¿ nowa¿ z¸ona¿ oblubienica¿ weseliƒ sie¿ w domu swym ubogim,
albowiem pan Bo›g miƒuje i niedozwala, aby w ich domu tak rychƒo po
weselu cokolwiek przykros›ci albo smutku, miaƒo sie¿ przytrafic›, dlatego
takowemu nowoz¸en›cowi z¸aden za zƒe miec› niema. Ormjanin posiadaja¿cy ziemstwo, dla kto›rego do wyprawy wojennej jest obowia¿zany, z tej
ustawy korzystac› nie moz¸e i niepowinien.

Rozdziaƒ 70. O z¸arnowym mƒynie
Prawo nakazuje, z¸e mƒyn z¸arnowy niemoz¸e byc› zastawiony, tak z
wierzchnego jako i spodniego, albo niz¸szego kamienia, albowiem sie¿
tém ubodzy z¸ywia¿, a przeste¿pca tego prawa ma byc› przez prawo karany
i pows›cia¿gniony, aby tego mƒyna niezastawiaƒ.

Rozdziaƒ 71. O dƒugu prostym bez zastawy
Be¿da¿c kto komu dƒuz¸nikiem bez fantu, a na czas powierzonego
dƒugu niemo›gƒby zapƒacic›, tedy prawo zakazuje z¸e sie¿ niegodzi wierzycielowi grabic› dƒuz¸nika w domu jego dla zapƒaty nieuczynionej. A jes›liby
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dƒuz¸nik z dobrej swej woli fant, albo zastaw jaki chciaƒ dac› wierzycielowi, tym sposobem wierzyciel be¿dzie mo›gƒ wzia¿s›c›. Gdyby czƒowiek
ubogi przycis›niony potrzeba¿ nagla¿ daƒby wierzycielowi jaki zastaw,
tedy taki zastaw niema zostawac› na noc u kredytora, ale wierzyciel
takowy zastaw ma zwro›cic› nazad temu, kto mu daƒ i czas mu sƒuszny
naznaczyc›, aby wedƒug swego stanu ubogiego mo›gƒ to wypƒacic›.

Rozdziaƒ 72. O prawie sƒuz¸ebnej czeladzi
Prawem to postanowiono, z¸e sie¿ niegodzi sƒuz¸ebnikowi i sƒuz¸ebnicy
myta z sƒuz¸by ich odejmowac›, albo zwlekac›, albowiem naje¿temu sƒudze,
albo sƒuz¸ebnicy, gdy czas jego sƒuz¸by wynidzie, myto jego zasƒuz¸one do
zachodu sƒon›ca ma byc zapƒacono przez gospodarza, dlatego, iz¸ ubogi
jest, i w tem jego zawisƒa nadzieja utrzymania swego, aby wzdychania
o to do pana Boga niewypuszczaƒ, zka¿dby byƒ grzéch, aby z powodu
ubo›stwa swego niepoddaƒ sie¿ jakiej niewoli, dlatego rzecz jest niegodna,
aby jego zasƒuz¸one myto ku zapƒacie nie byƒo mu dane.

Rozdziaƒ 73. Od wdo›w zastawy nie maja¿ byc› brane
Prawem to opatrzono, z¸e od wdo›w, ani szat, ani inszych rzeczy
ruchomych w zastawie brac› sie¿ niegodzi, choc›by sie¿ w inszym prawie
fanty od wdo›w brac› w zastawie godziƒo, tedy w prawie naszem ormian›skiem to jest zakazano, iz¸ odziez¸a wdowom jest potrzebna, a tez¸ z boz¸ego przykazania miƒosierdzie ma byc› miane przeciwko wdowom, jako tez¸
pan Bo›g z¸ydom w Alkairze, albo Egipcie uczyniƒ.

Rozdziaƒ 74. O biaƒejgƒowie, kto›raby rozwadzaƒa
dwo›ch ludzi zwadliwych
Gdyby sie¿ dwaj mie¿dzy soba¿ wadzili, a biaƒogƒowa mie¿dzy nie
wbiegƒa dla rozwadzenia chca¿c onemu pomo›dz, kto›rego przemagano,
albo kto›ryby upadƒ, a niemoga¿c› inaczej onych zwadliwych od siebie rozerwac›, a tego przemagaja¿cego za czƒonek wstydliwy chwyciƒa, tedy
prawo nakazuje, iz¸ takowej biaƒejgƒowie ta re¿ka ma byc› ucie¿ta, kto›ra¿ sie¿
dotkne¿ƒa takowego czƒonka, a jes›liby sie¿ prawo ƒaskawie nakƒoniƒo do
tego, tedy biaƒogƒowa moz¸e re¿ke¿ swa¿ odkupic›.

Rozdziaƒ 75. O takim, kto›ryby umarƒego wykopaƒ
i onego obdarƒ
Ktobykolwiek umarƒego z grobu wykopaƒ i onego by zƒupiƒ, gdyby
na s›wiez¸ym uczynku byƒ pojmany, takowy ƒupiez¸ca na gardle ma byc›
karany za takowy uczynek, a jes›liby niebyƒ pojmany na takowym
s›wiéz¸ym uczynku, a potemby zwro›ciwszy sie¿ ku sobie przed ksie¿dzem
spowiadaƒby sie¿ tego, tedy spowiednik jego, ma jemu pokute¿ naznaczyc›
wedle wyste¿pku jego, dla kto›rego grzechu do jego s›mierci ma byc› oddzielony od spo›lnictwa chrzes›cian›skiego, i takowego grzesznika prawo
rozumie tak, jak jednego me¿z¸obo›jce¿.

Rozdziaƒ 76. O takim kto›ryby drugiego z przypadku zabiƒ
Ida¿c kto droga¿ niebe¿da¿c nikomu nic winien, tak z¸eby tez¸ z¸adnego
nieprzyjaciela na sie¿ nie miaƒ, a w tém do niego zbo›jcy niespodziewanie

529

Польская версия Армянского Судебника по изданию Садока Баронча, 1869

wyskoczyli i jes›liby kto›rego z onych rozbo›jniko›w bronia¿c zdrowia swego
zabiƒ, wedle prawa takowy uczynek me¿z¸obo›jstwa kos›cio›ƒ s›wie¿ty niepoczyta za jaki uczynek me¿z¸obo›jstwa, kto›reby sie¿ stac› miaƒo niechca¿cy i
nieumys›lnie. A jes›liby sie¿ tez¸ takowy przypadek przytrafiƒ na ksie¿dza,
tedy kos›cio›ƒ s›wie¿ty zaro›wno takowy przypadek rozsa¿dza. Wszakz¸e ten,
kto›ry popeƒniƒ takowy grzech przygodny ma sie¿ spowiadac› i pokute¿ na
sie¿ przyja¿c›. Gdyby w takowym przypadku byƒa duchowna osoba, tedy to
jego kapƒan›stwu niema nic szkodzic›, a jez¸eliby byƒ w takowym przypadku me¿z¸obo›jstwa s›wieckim, tedy moz¸e kos›cielne sakramenta przyjmowac›.

Rozdziaƒ 77. O takim, kto›ryby dzieci nie karaƒ
i swawolnie chowaƒ
Ktoby dzieciom swym dopuszczaƒ ro›s›c› swawolnie, albo rozpustnie
i niedaƒby ich do nauki, albo do c›wiczenia rzemiosƒa be¿da¿c ubogim,
prawo przykazuje, z¸e takowe rodzice maja¿ dac› dzieci swe do c›wiczenia
nauk, albo rzemiosƒa, aby potem, gdy dorosna¿, mogli byc› godni albo
kapƒan›stwa, albo dobrego i uczciwego rzemiosƒa. A jes›liby takowy ojciec
dlatego dzieci swych na c›wiczenia niedaƒ, iz¸ z¸ywot mniszy, albo zakonny jest ostry i wedle zakonu ma byc› chowany, takowy ojciec jest przekle¿ty, albowiem i wedle prawa i wedle boz¸ego przykazania przykazano,
aby ojciec dzieci swe w nalez¸ytej karnos›ci i bojaz›ni przykazania boz¸ego
chowaƒ, aby przeciwko prawu boz¸emu nie dziaƒali.

Rozdziaƒ 78. O dzieciach odchodza¿cych od rodzico›w
Kto›rebykolwiek dzieci mieli rodzice chrzes›cjan›skie i takowi rodzice
przykazania boz¸e zupeƒnieby zachowali, takz¸e ciz¸ rodzice dziatki swe podƒug swego obyczaju przy sobie maja¿ c›wiczyc› tymz¸e sposobem i rozkazowac›, a takowe dzieci gdyby rodzicom swym niechciaƒy byc› posƒuszne,
ich dobre i zdrowe rady lekce sobie waz¸a¿c, takowe dzieci sa¿ przekle¿te.
Pan Bo›g tez¸ przykazuje, gdyby tez¸ kto›rzy rodzice dzieci swych
nienauczali z¸yc› uczciwie, boz¸ego przykazania nauczyc› sie¿; tedy
takowych rodzico›w niedbaƒych dzieci moga¿ opus›cic›, ale sie¿ to tych
czaso›w cze¿stokroc› przytrafia, z¸e od dobrych a uczciwych rodzico›w, zƒe,
a rozpustne dzieci oddalaja¿ sie¿, dlatego tez¸ takowe dzieci sa¿ przekle¿te.

Rozdziaƒ 79. O takim, kto›ry jedzie na wojne¿
Ten, kto›ryby jechaƒ na wojne¿ i tamby zabiƒ czƒowieka, takowe
me¿z¸obo›jstwo z ustaw i nauki s›wie¿tych Ojco›w niebyƒo grzechem. Co i my
takz¸e chowac› rozkazujemy, wszakz¸e takowy me¿z¸obo›jca powinien
spowiadac› sie¿ i naznaczona¿ pokute¿ wypeƒnic›, tak prawo uczy.

Rozdziaƒ 80. O prawie rzemies›lniko›w
Gdyby rzemies›lnik cokolwiek ukradƒ u kogo w rzemios›le swém,
gdy mu co do zrobienia daja¿ i byƒby w tom przekonany, tedy z sromota¿
i niesƒawa¿ one rzecz we dwo›jnaso›b zapƒacic› ma, a jes›liby sie¿ o tem niedowiedziano, tedy takowy sam ma byc› s›wiadomy swego uczynku i sumienia. Ormianie mie¿dzy soba¿ to prawo zachowuja¿, a jes›liby Ormjanin
rzemies›lnik, kto›remu inszej nacyi rzemies›lnikowi dal co robic›, a on by
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mu co ukradƒ; tedy wedle prawa, w kto›rem siedzi on rzemies›lnik be¿dzie
karany.

Rozdziaƒ 81. O dziécie¿ciu zepsowanym w naturze
Gdyby sie¿ u kogo urodziƒo dziécie¿ albo gƒuche, albo jaki inszy
niedostatek maja¿ce z natury, tedy takowe dziécie¿ uƒomne z natury
niewste¿puje do spadku w dobra rodzico›w swych jako uƒomny w naturze.
A jes›liby po narodzeniu onemu dziécie¿ciu jaka obraza w naturze przytrafiƒa sie¿, to jest: chromota, s›lepota, tra¿d, albo szalen›stwo, albo jaki
inszy przypadek, iz¸ maja¿c rozum niedoƒe¿z¸nym by byƒ ku sprawowaniu i
obchodu spraw swoich, a bracia jego byliby tej nadziei, iz¸ mu pan Bo›g
da tak na zdrowiu jego, jako i na dostatkach ratunek; tedy jego cza¿stke¿
ojczysta¿ i macierzysta¿ bracia jego zachowac› maja¿ tak dƒugo, az¸by mu
pan Bo›g daƒ lepsze zdrowie. Jes›li ozdrowieje, tedy jego cze¿s›c› ojczysta
onemu ma byc› dana i naznaczona, a jes›liby juz¸ do zdrowia nieprzyszedƒ,
tedy z takowej jego cze¿s›ci bracia jego onego z¸ywic› i potrzebami wszystkiemi do jego ostatniego z¸ywota opatrzyc› powinni.

Rozdziaƒ 82. O prawie kupieckiem
Kupiec jeden drugiemu kupcowi jakiekolwiek towary przedaja¿c, a
ten kupiec przedawca wiedziaƒby, z¸e jego towar jest faƒszywy i zgniƒy, a
przecie wiedza¿c o takowym zepsutym towarze swoim, ten towar
chwaliƒby i chwala¿c dobroc› takowego towaru, falszywieby przysia¿gƒ, to
jest z¸e tak miaƒ mo›wic›: mo›j towar dobry jest, a zatemby kupca oszukaƒ,
a potemby ten kupuja¿cy ufaja¿c jego zalecaniu w takowym towarze faƒsz
albo zdrade¿, i zgniƒos›c› znalazƒ, a toby os›wiadczyƒ ludz›mi wiarygodnemi
o znalezieniu takowego faƒszu i zgniƒos›ci w owym towarze, prawo nakazuje: iz¸ takowe towary faƒszywe i zgniƒe temu, kto›ry je przedaƒ, maja¿
byc› nazad zwro›cone. Takiez¸ prawo ma byc› zachowane, gdyby komu kto
bydƒo, konie i inne bydle¿ta przedaƒ, a s›lubowaƒby mu pod obowia¿zkiem
prawdy, z¸e takowe bydƒo i inne rzeczy niemaja¿ do siebie wady, a potemby kupiec inaczej znalazƒ, tedy jako sie¿ wyz¸ej powiedziaƒo o towarze,
temz¸e prawem takowy przypadek rozsa¿dzony byc› ma, a nietylko
przedawcy takowe rzeczy zgniƒe i zƒe maja¿ byc› przywro›cone, ale tez¸ i ten
z dekretu sa¿dowego ma byc› o to karany.

Rozdziaƒ 83. O granicach dziedzictwa
Gdyby kto›rzy sa¿siedzi mieli mie¿dzy soba¿ granice¿, mie¿dzy domy, a
rola¿ polna¿ i sprzeczaliby sie¿ o ziemie¿, to jest temi dwoma sƒowy: moje,
twoje; prawo tego niepokazuje, aby o takowa¿ rzecz miaƒa przysie¿ga
przychodzic›, ale obydwie strony z swej strony be¿da¿ powinni postawic›
s›wiadko›w wiarygodnych. A kto›rakolwiek strona be¿dzie miaƒa wie¿cej
s›wiadko›w sprawiedliwie s›wiadcza¿cych, prawo tej stronie takowa¿
granice¿ przysa¿dzic› ma.

Rozdziaƒ 84. O szpitalach
Jes›liby kogo urza¿d postanowiƒ starszym w szpitalu, aby opatrywaƒ
ubogie w szpitalu lez¸a¿ce, obmys›laja¿c im potrzeby do z¸ywnos›ci i do odziez¸y, a jes›liby takowy szpitalny uwiedziony ƒakomstwem przywƒaszczyƒby
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sobie cokolwiek ubogie w gƒodzie chowaja¿c zamiast okazania litos›ci, aby
niedostatku i glodu niecierpieli, takiego urza¿d surowo i bez miƒosierdzia
ma karac›.

Rozdziaƒ 85. O prawie klasztoro›w
Gdyby kto z wysokiego rodu ludzi, albo z dworu kro›la jegomos›ci,
z¸oƒnierz, syn koronny, szlachcic, albo jacy sƒuz¸bowi z¸oƒnierze najechali
wsie klasztorne i tamby chcieli miec› lez¸a¿, rozumieja¿c to, iz¸ klasztorne
miejsce lepsze do lez¸y mogliby miec›, a potem weszliby do klasztoru
chca¿c tam miec› lez¸a¿, z be¿bny, piszczaƒkami, biaƒogƒowami; tedy przeor
onego klasztoru ma tego bronic› i z nimi ukƒadnie i uczciwie ma mo›wic›,
napominaja¿c i prosza¿c, aby sie¿ od onego swego przedsie¿wzie¿cia zatrzymali. A gdyby nic niedbali na one upominania, pros›by i z¸a¿danie przeorowo i w tym klasztorze uczyniliby sobie lez¸a¿, takowi sa¿ od pana Boga
i od s›wie¿tych Ojco›w przekle¿temi, czego sƒuchac› strach jest, albowiem
klasztor jest miejscem ustanowionem dla z¸ycia Ojco›w s›wie¿tych, bo toz¸
powinni pana Boga prosic› za szcze¿s›liwe zdrowie i powodzenie kro›la
jegomos›ci i za wszystkie chrzes›ciany, bo tez¸ tym osobom do klasztoru
wolno wchodzic› wszakz¸e nie tym sposobem, jako sie¿ wyz¸ej powiedziaƒo,
ale z bojaz›nia¿ boz¸a¿ na modlenie sie¿ panu Bogu, z ofiara¿ i dla otrzymania odpustu.

Rozdziaƒ 86. O zepsowaniu okre¿tu, albo ƒodzi na morzu
Gdyby sie¿ okre¿t blisko miasta rozbiƒ, godzi sie¿ onego miasta
ludziom ratowac› i wydz›wigna¿c› dobra onego w zginieniu morskiem. A
jes›liby oni mieszczanie przegotowali sie¿ do wyratowania do›br przez dalsze rozbijanie okre¿tu, nie maja¿ tego czynic›, albowiem takowego okre¿tu
rozbicie wielce jest szkodliwe panu onych do›br przez rozbicie tona¿cych.
A jes›liby niechcieli z dobrej woli ratowac› takich rzeczy, tedy dziesia¿ta¿
cze¿s›c› onych do›br ci pomagacze maja¿ wzia¿s›c› za nagrode swego ratunku.
A jes›liby dziesia¿ta cze¿s›c› wydaƒa sie¿ im za maƒa¿, tedy pia¿ta¿ cze¿s›c› do›br
tych za ratunek wezma¿, a ostatek onemu wro›ca¿, kto›ry jest wƒasnym
panem onych do›br gdyz¸ sie¿ to na morzu cze¿stokroc› przytrafia. Ale wedle
prawa ormian›skiego to sie¿ zachowuje, iz¸ za takowy ratunek nie godzi
sie¿ nic brac›.

Rozdziaƒ 87. O posadzeniu wsi na surowym korzeniu
Jes›liby kto wies› nowa¿ na surowym korzeniu posadziƒ, tego nie
moz¸e uczynic› bez konsensu kro›la jegomos›ci i gdy takowa wies› osadzona
be¿dzie obywatelami, tedy najprzo›d maja¿ pokazac› miejsce i grunt na
budowanie kos›cioƒa, potem kaz¸demu na mieszkanie plac maja¿ wydzielic›, role, ƒa¿ki i insze potrzeby domowe, aby kaz¸dy wiedziaƒ na czem
siedzi. A gdyby kto chciaƒ osadzic› pusta¿ wies›, ma tam napierwiej osadzic› obywatele, albo kmiecie tem prawem i zwyczajem, na kto›rem takowa
wies› wprzo›d byƒa osadzona.

Rozdziaƒ 88. O zdawaniu do›br nieruchomych
Kaz¸dy targ ma byc› w swojej mocy zachowany, gdyby kto kupiƒ,
albo przedaƒ dobra nieruchome dziedziczne. Gdyby ojciec i matka
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chcieli komu takowe dobra nieruchome dziedziczne przedac›, niemoz¸e to
byc› bez wiadomos›ci dzieci, braci, innych bliskich, kto›rzyby po nich
spadek brac› mieli w takowych dobrach i takowa sprzedaz¸ niech sie¿
dzieje ze wszelakiem pozwoleniem i s›wiadectwem. A jes›liby syn, kto›rego ojca wƒasnego, chciaƒby dobra swe nieruchome przedac›, tedy onych
przedac› niemoz¸e bez wiadomos›ci ojca, stryja lub inszych krewnych. A
jes›liby takowe dobra bez s›wiadectwa oso›b wyz¸ej mianowanych byƒy
przedane, tedy wƒas›ni potomkowie i bliscy be¿da¿ onego kupca mogli
prawem bliskos›ci od tych do›br odstrychna¿c›. A jes›liby takowe dobra byƒy
zapisane z pozwoleniem, rada¿ i s›wiadectwem pomienionych oso›b i
takowa przedaz¸ staƒaby sie¿ z jakiego ubo›stwa, tedy do wyjs›cia jednego
roku bliz¸si be¿da¿ mogli onego kupca od takowych do›br za prawem
bliskos›ci odbic›. A gdyby z¸adna gwaƒtowna potrzeba nie byƒa tego, dla
kto›rejby przedaz¸ takowych do›br staƒa sie¿, tedy kontrakt takowego kupna ma w swojej mocy zostawac›, kto›rej przedaz¸y zeznanie ma sie¿ dziac›
przed sa¿dem ormian›skim i pod piecze¿cia¿ tego se¿dziego zapis rezygnacyi
i kupna do›br takowych ma byc› otrzymany i jako listy i munimenta pod
piecze¿cia¿ kro›la jegomos›ci pozwolono i dane, kaz¸demu kontrakt doskonaƒy czynia¿; tak tez¸ zapisy pod piecze¿cia¿ se¿dziego ormian›skiego na to
dane, takz¸e maja¿ miec› wszelaka¿ moc dlatego, iz¸ tez¸ takowy urza¿d z wƒadzy kro›la jegomos›ci pochodzi. To prawo ma miejsce ile do narodu ormian›skiego osobliwie gdyz¸ ich se¿dzia jest wo›jt miejski prawa magdeburskiego.

Rozdziaƒ 89. O rozdziale mie¿dzy bracia¿
Gdy bracia mie¿dzy soba¿ po s›mierci ojca dobra ojczyste ruchome i
nieruchome zaro›wno rozdzielic› by chcieli, najprzo›d przedtém, niz¸eliby
takowy dziaƒ tym sposobem mie¿dzy niemi miaƒ byc›, maja¿ ci to bracia po
s›mierci ojca swego odƒoz¸yc› posag i cza¿stke¿ z¸onom ich. Posag we wszystkich rzeczach takowy, jaki i jak wielki ich z¸ony od ojco›w swych przyniosƒy do domu ich braci i tak potem takowy ich posag odƒoz¸ywszy z¸onom, pomienieni bracia wszystkich do›br ojczystych dziedzicznych mie¿dzy soba¿ sƒuszny i ro›wny podziaƒ uczynia¿. A jes›liby kto›ry brat przed
dziaƒem cokolwiek od ojca wzia¿ƒ, to wszystko do dziaƒu ro›wnego poƒoz¸yc›
ma i kaz¸dy z braci po dziale be¿dzie cza¿stki swej panem i dziedzicem tak
albowiem sprawiedliwos›c› prawa pokazuje.

Rozdziaƒ 90. O karaniu zƒodzieja
Prawo nakazuje kaz¸dego zƒodzieja z rzecza¿ kradziona¿ jawna¿ do
sa¿du przywiedzionego szubienica¿ karac›.

Rozdziaƒ 91. O prawie zƒodziejo›w i rozbo›jniko›w
Gdyby kto miaƒ zƒodzieja i rozbo›jnika z ich pomocniki pojmac›,
kos›cio›ƒ onych niebroni, ale prawo one karze s›miercia¿, albowiem
zƒodzieje i rozbo›jnicy z swemi pomocniki zawsze s›miercia¿ karani bywaja¿. Tymz¸e sposobem, gdyby kto czƒowieka okradƒ, albo rozbiƒ sposobem
rozboju, tedy wedle starego i nowego prawa takowi na gardle s›miercia¿
maja¿ byc› karani.
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Rozdziaƒ 92. O sƒudze posƒanym od pana w potrzebie pan›skiej
Gdyby pan sƒuge¿ swego posƒaƒ w potrzebach spraw swoich w droge¿,
gdzie sie¿ rozmaite przygody przytrafiaja¿ i gdyby sie¿ onemu sƒudze na
onej drodze co przeciwnego przytrafiƒo, u sƒuga on wymawiaƒ sie¿ z
takowej jazdy, a pan jego do tego jako sƒuge¿ swego przymusiƒ, a tak
gdyby sie¿ na takiej drodze co onemu sƒudze staƒo, pan jego, kto›ry go do
tejz¸e drogi przymusiƒ, be¿dzie winnym. A jes›liby sƒuga bez wiadomos›ci
pan›skiej na takowa¿ droge¿ jechaƒ, i tamby sie¿ znalazƒ w jakiej przygodzie, pan jego be¿dzie bez szkody i niewinny.

Rozdziaƒ 93. O tym, kto›ryby cudzego sƒuge¿ posƒaƒ
w swej potrzebie
Gdyby kto sƒuge¿ cudzego posƒaƒ w potrzebie swej wƒasnej, a
takowemu sƒudze w onej drodze przytrafiƒoby sie¿, iz¸ by zgina¿ƒ, tedy ten,
kto›ry posƒaƒ w ona¿ droge¿ bez woli pana jego winien jest krwi jego.
Prawo albowiem tak nakazuje, z¸e z¸aden niemoz¸e rozkazac› sƒudze cudzemu, albo drugiemu, kto›ry swego wƒasnego niema. Se¿dzia tedy pilnie
badac› powinien, jakim sposobem sƒuge¿ onego na taka¿ droge¿ niebezpieczna¿ posƒaƒ, albo z jakiej przyczyny takowa s›mierc› mu przyszƒa.

Rozdziaƒ 94. O prawie sƒug najemnych
Gdyby kto miaƒ sƒuge¿ najemnego, a ten sƒuga rzekƒby panu, aby go
posƒaƒ na jego wƒasna¿ potrzebe¿, a pan by mu tego niedopus›ciƒ, a on sƒuga
nic niedbaja¿c na zakazanie pana swego, szedƒby po swej potrzebie, a na
tej drodze umarƒby, tedy w takowym przypadku pan niewinny be¿dzie.
A jes›liby pan tego sƒuge¿ posƒaƒ w droge¿ swa¿ wola¿, a insi ludzie nieradziliby mu, aby go posƒaƒ, a temu sƒudze w takowem posƒaniu cokolwiek przeciwnego na drodze przytrafiƒo sie¿, tedy pan tym sposobem
winien be¿dzie zƒej przygodzie onego sƒugi.

Rozdziaƒ 95. O bydle zaje¿tem na osianem polu
Gdyby czyje bydƒo na zboz¸a ozime, lub letne wyszƒo, ten czyje sa¿
zboz¸a, niema takiego bydƒa jakokolwiek bic›, albo one obrazic›, ale takie
bydƒo do obory zagnac›. A gdyby ten, takowe bydƒo, na czyje zboz¸e
weszƒo, zabiƒ, ma takowe bydle zabite zapƒacic›. A gdyby os›lepiƒ takowe
bydƒo, alboby mu ro›g zbiƒ gwaƒtownie, albo ogo›n urzna¿ƒ, alboby ono w
noge¿ ochromiƒ, urza¿d sa¿dowy pilno o takowym przypadku ma sie¿
wywiadywac› i oszacowawszy kto›rykolwiek z tych przypadek, ten kto›ry
przysta¿piƒ prawo niniejsze, tedy czwarta¿ cze¿s›c› onego bydle¿cia zapƒacic›
be¿dzie winien. A gdyby gospodarzowi onego bydƒa przedtem w sposo›b
napomnienia powiedziano byƒo, aby pod dobra¿ straz¸a¿ bydƒo swe chowaƒ,
aby szkody zboz¸u nieczyniƒo, a onby bydƒa swego niews›cia¿gna¿ƒ,
se¿dziowie opatrzyc› maja¿ takowy przypadek wedle s›wiadectwa
sa¿siedzkiego, i wedƒug tego s›wiadectwa takowy przypadek osa¿dzic›.

Rozdziaƒ 96. O tym, kto›ryby czyjego konia postraszyƒ
Gdyby kto pod kim konia chca¿cy postraszyƒ tak, z¸eby onego
czƒowieka na koniu siedza¿cego od onego postrachu z siebie rzuciƒ, a on
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czƒowiek rzucony umarƒby; takowy przypadek nieinaczej ma byc›
sa¿dzony, jedno jako o zabita¿ gƒowe¿ i jako prawo opisane nakaz¸e za
gƒowe¿, tedy on kto›ry postraszyƒ be¿da¿c przyczyna¿ takowego przypadku
zapƒaci gƒowe¿ powinnym i bliskim. A gdyby ten spadƒszy s konia
zostaƒby z¸yw, aleby sie¿ obraziƒ w kto›rykolwiek czƒonek ciaƒa, on kto›ry
przestraszyƒ, szkode¿ i lekarstwa zapƒaci choc›by tez¸ to z¸artuja¿c uczyniƒ.
A jes›liby sam kon› bez postrachu ludzkiego przestraszyƒ sie¿ i czƒowiekaby z siebie zrzuciƒ, a potem on zrzucony, alboby umarƒ, alboby sie¿
obraziƒ, o to nikt ani szkody, ani trudnos›ci miec› nie be¿dzie, albowiem
konie niemaƒo maja¿ srogich zwyczajo›w i jakobykolwiek co sie¿ z tych
przydaƒo, prawo wedƒug potrzeby sprawy, to co wedle prawa i sprawiedliwos›ci s›wie¿tej przyjdzie, nakaz¸e.

Rozdziaƒ 97. O umys›lnem, albo przypadkowem zabiciu czƒowieka
Me¿z¸obo›jstwo nieumys›lne takim sposobem bywa, gdyby kto drwa
ra¿bia¿c siekiera¿, a siekiera z razu onego spadƒaby i czƒowieka
kto›regokolwiek zabiƒby. Takz¸e gdyby kamien›, albo drzewo ktokolwiek z
go›ry niechca¿c zrzuciƒ i tamby tez¸ czƒowieka zabiƒ, albo mistrz
towarzysza z niebaczenia uderzyƒ, albo ojciec syna, albo pan sƒuge¿, albo
sƒuz¸ebnice¿, albo brat brata, albo ktokolwiek niechca¿c zabic›, zabiƒby
kto›rymkolwiek sposobem z tych mianowanych, albo gdyby konie z
wozem rozbiegƒy sie¿ i czƒowieka zabiƒy, albo gdy mys›liwi na postrzelenie zwierza les›nego, albo polnego strzelaja¿ tym sposobem, aby strzaƒa¿
zwierze zabiƒ i ona strzaƒa wypuszczona do zwierza czƒowiekaby zabiƒa,
takowe zabicie czƒowieka ma sie¿ rozumiec› za nieumys›lne. A umys›lne
zas› zabicie takowe bywa, gdy jeden drugiego goni umys›lnie, aby go
zabiƒ, a ten, kto›regoby tak goniƒ obro›ciwszy sie¿, onego kto›ry go goniƒ
zabiƒby, albo gdyby rozbo›jnicy, albo ƒupiez¸cy po drogach z swych miejsc
zdradliwych wyskoczywszy, chca¿c kogo jada¿cego zamordowac› i jechaliby sobie bezpiecznie, a ci zas› bronia¿c zdrowia swego, oneby rozbo›jniki
pozabijali, albo gdyby kto be¿da¿c na wyprawie wojennej nieprzyjaciela
swego domowego tam znalezionego chca¿cby zabiƒ, albo gdyby kto komu
w nocy zasta¿piƒ na drodze umys›lnie onego zabic›, albo gdyby zƒa z¸ona
me¿z¸a umys›lnie struƒa, albo gdyby kto kogo z nienawis›ci otruƒ, albo
zabiƒ. Tedy témi sposoby wyz¸ej mianowanymi bywa popeƒnione
me¿z¸obo›jstwo dobrowolne, tak jakoby mieczem byƒo uczynione. A jes›liby
ktoba¿dz¸ me¿z¸czyzna, lub biaƒogƒowa tym sposobem kogo zabili ro›wne ich
jest prawo o zapƒate¿ gƒowy wedle prawa opisanego.

Rozdziaƒ 98. O rzekach po wsiach biez¸a¿cych
Gdyby kto z rzeki pospolitej biez¸a¿cej przez wies›, przywio›dƒby wode¿
do swego ogrodu i odprawiwszy swa¿ potrzebe¿ onej wody tak przywiedzionej nieopatrzyƒby i tak potem ona woda nieopatrzona szkode¿by
uczyniƒa sa¿siadowi, a o takowem prowadzeniu wody sa¿siadom swym
niepowiedziaƒby, takowa¿ szkode¿ on, kto›ry wode¿ przywio›dƒ zapƒacic› ma,
a ci, kto›rzyby mieli takowa¿ szkode¿ maja¿ oni ludz›mi dowies›c› i os›wiadczyc› i zatem wedle takowego poste¿pku prawo nakaz¸e one szkode¿
uczyniona¿ zapƒacic›.
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Rozdziaƒ 99. O niedoskonaƒych lekarzach
Cze¿stokroc› to przytrafia sie¿, iz¸ Fizycy, alias ci, kto›rzy sie¿ przyrodniczemi rzeczami bawia¿, zwykli dawac› ludziom lekarstwa i zatem idzie,
iz¸ albo z nieumieje¿tnos›ci zƒe daja¿ lekarstwa czƒowiekowi, albo gdy tez¸
doktor poseƒa nieumieje¿tnego towarzysza do swego pacjenta chorego,
albo tez¸ nieuka jakiego, a z tych wyz¸ej mianowanych sposobo›w
czƒowiekby umarƒ, tedy gƒowa ma byc› zapƒacona wedƒug prawa pisanego
i takowy medyk i jego dyscypuƒ, albo towarzysz winien jest karania,
albo zapƒacenia gƒowy. A gdyby chory pacyent niechciaƒ sƒuchac› rady i
rza¿du swego lekarza i umarƒby, tedy lekarz w takowym przypadku
be¿dzie niewinnym.

Rozdziaƒ 100. O takim, kto›regoby mimo jego woli gdzie posƒano
Gdyby kto kogo przymuszaƒ bez jego woli, aby wlazƒ na drzewo
rodza¿ce, z¸eby z niego miotaƒ owoc, albo gdyby przez rzeke¿ wezbrana¿
rozkazaƒ niechca¿cemu is›c›, albo by tez¸ rozkazaƒ na konia¿ nieosiodƒanego
i nieugƒaskanego wsia¿s›c›, albo w jakich inszych przypadkach podobnych, gdyby sie¿ co takiego trafiƒo, iz¸by ten, kto›rego przymuszano umarƒ,
tedy takowy przymuszaja¿cy winien jest gƒowy onego, kto›rego do
czynienia rzeczy niepodobnych zbraniaja¿cego sie¿ przymusiƒ.

Rozdziaƒ 101. O najemnikach
Gdy do jakiej roboty ujednaja¿ wespo›ƒ najemniko›w, a mie¿dzy takiemi najemniki jeden z nich mniejby robiƒ, niz¸eli drugi; tedy tak wedle
prawa ma byc›; iz¸ gdy kto wie¿cej robi z nich, tedy mu wie¿ksza¿ zapƒate¿
dac›, a to wedƒug roboty, a on, kto›ry mniej robiƒ, mniejsza¿ tez¸ nagrode¿
wez›mie.

Rozdziaƒ 102. O prawie pastucho›w
Gdy sie¿ pastuchy jednaja¿ pas›c› jakiekolwiek bydƒo, albo trzode¿, tedy maja¿ pilno pas›c› i wiernie strzedz, aby jaka szkoda od zwierza¿t srogich, lub drapiez¸nych w trzodzie niebyƒa. A gdyby za zƒem strzez¸eniem
pastucho›w szkoda jaka w bydle onej trzody byƒa, albo za niebytnos›cia¿
pastucha; tedy on pastuch takowa¿ szkode¿ ma zapƒacic›. A gdyby sie¿ co
takiego przy pastuchu staƒo, czegoby obronic› niemo›gƒ, tedy powinien
przywies›c› gospodarza, kto›remu staƒa sie¿ szkoda na miejsce onej szkody.
A gdyby z trzody jakie bydƒo z przyczyny pastucha zgine¿ƒo, tedy pastuch
ono bydle zapƒaci. A gdyby sie¿ jaka szkoda od samego pastucha stala, to
jest: albo przez uderzenie kijem, albo kamieniem, albo przez jakiekolwiek cis›nienie drzewa byƒoby bydle obraz¸one, albo zabite; tedy zapƒaci
sam szkode¿. A jes›liby sie¿ tez¸ same bydle¿ta pozabijaƒy; tedy takowy przypadek prawo wedle sprawiedliwos›ci rozezna.

Rozdziaƒ 103. O dobrach kos›cioƒom odkazanych
Gdyby odkazaƒ kto na poboz¸ne uczynki winnice¿, dom, mƒyn, role i
insze tym podobne rzeczy, kto›remukolwiek kos›cioƒowi, a takowy kos›cio›ƒ
z przypadku nieszcze¿snego zgorz¸aƒby, ba¿dz› we wsi, ba¿dz› w mies›cie
byƒby takowy kos›cio›ƒ, tedy z takowych odkazo›w kos›cielnych za wiado-
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mos›cia¿ biskupa docho›dy maja¿ byc› zbierane, a z takowych zbieranych
dochodo›w, zas› znowu kos›cio›ƒ ma byc› zbudowany. A jes›liby takowy
kos›cio›ƒ na dawném miejscu niemo›gƒ byc› zbudowany i naprawiony, dlatego iz¸ tego kos›cioƒa ludzie parafianie na insze miejsce przenies›li swe
mieszkanie i na onem inszem miejscu ma byc› zbudowany z takowych
dochodo›w onemu odkazanych. Wszakz¸e sie¿ to ma zawsze za wiadomos›cia¿ i pozwoleniem biskupa dziac›.

Rozdziaƒ 104. O prawie kupco›w i kramarzy
Kupcy a kramarze w sprawie towaro›w swoich tak sie¿ zachowac›
maja¿ i be¿da¿ powinni jako im krol jegomos›c› z rada¿ swa¿ ustawi tak w
miastach, miasteczkach, we wsiach i na kaz¸dej drodze. Najprzo›d sie¿ ma
to dogla¿dac›, aby wagi, funty, miary i libry rozmaite, jakotez¸ i ƒokcie byƒy
sprawiedliwe i prawdziwe, a rzeczy zas› do sprzedaz¸y tak maja¿ byc›
ustawione¿, jako czas tego wymagac› be¿dzie, postawiwszy i przyƒoz¸ywszy
tez¸ do tego straz¸, aby pilno tego dogla¿dali i przestrzegali, aby w tem
nikomu niebyƒa krzywda. A jes›liby sie¿ kto znalazƒ, kto›ryby w takowej
mierze, wadze, funtach i librach komukolwiek krzywde¿, albo zƒodziejstwo uczyniƒ, tedy ten, kto›ry krzywde¿ uczyniƒ, we czwo›rnaso›b ma zapƒacic›
i bezecnym zostanie, aby z niego inszym byƒ przykƒad, aby od takowych
rzeczy wystrzegali sie¿ i onych nieczynili. Takz¸e tez¸ gdyby kto potajemnie monete¿ pienie¿z¸na¿ kuƒ, albo zƒota¿ nas›ladowaƒ, a dowiedziawszy sie¿ o
takim monetarzu; tedy mu te re¿ce, kto›remi zgrzeszyƒ, maja¿ byc› ucie¿te.
Celnikom tez¸ prawo przykazuje, aby od kupco›w cƒa ƒaskawie wybierali
i onych aby nieciemie¿z¸yli, a do kto›rego miasta kupiec przyjedzie i w
onem miejscu kupiectwo towaro›w sprawowaƒby, tamz¸e cƒo zapƒaci, a w
drodze wycia¿gac› cƒo od towaro›w prawo broni. A wybierania tez¸, albo
wycia¿gania cla¿ z¸aden stanowic› niemoz¸e, jeno przez kro›la i jego rade¿. A
jes›liby kto›rzykolwiek z pano›w cƒa trzymali, tedy innym sposobem cƒa
wycia¿gac› niemaja¿; jeno jako od kro›la ustawa onego cƒa jest wyrzeczona.
Prawo tez¸ postanowiƒo, iz¸ w rzeczach do z¸ywnos›ci ludzkiej na kaz¸dy
dzien› potrzebnych do jedzenia i picia tak maja¿ byc› ustawione, jako on
rok rodzajny byƒ i zatem wszystkie inne rzeczy, a to pochodzic› ma z
wƒadzy i ustawy kro›lewskiej, a takowe ustawy kaz¸dy ma wcale i nienaruszenie zachowac› tak bogaty jako i ubogi i z¸aden kupiec przeciwko
tym nic swa¿ wola¿ ani czynie, ani stanowic› niema, jedno jako raz ta
ustawa postanowiƒa. Ta ustawa rozumiec› sie¿ ma i zachowac› z powaga¿
urze¿do›w wojewodo›w, kto›rzy upatruja¿, aby sprawiedliwe byƒy wagi,
funty, libry, miary i oni to stanowia¿. A jes›liby kto›ry Ormianin w rzeczy
kradzionej, albo w kowaniu pienie¿dzy znalazƒ sie¿, prawem miejskiem
magdeburskiem, kto›remu prawu Ormianie w pokarnych sprawach
podlegli, be¿dzie karany. A co sie¿ tyczy cƒa, na to komory sa¿ postanowione, w kto›rych cƒo opƒacac› nalez¸y.

Rozdziaƒ 105. O prawie wszystkich rzemies›lniko›w
Wszyscy rzemies›lnicy przyjmuja¿ roboty albo w kupie, albo kaz¸dy z
osobna uczyniwszy umowe¿ od swej roboty. A jez¸liby rzemies›lnik nie
wedle woli onego, komu robiƒ rzecz one zrobiƒby, albo by one rzecz sobie
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dana¿ zepsuƒ; prawo rozkazuje, iz¸ on rzemies›lnik drugi raz one rzecz,
jako czyja jest rozkaz¸e mu naprawic› za jedna¿ nagroda¿. A gdyby drugi
raz niechciaƒ naprawic›, nalez¸y to prawu miec› i opatrzyc› , aby szkode¿
onej rzeczy zƒe zrobionej stra¿ciƒ od onej nagrody pierwiej umo›wionej. A
gdyby rzemies›lnik z rzeczy sobie do zrobienia danej cokolwiek sobie
potajemnie przywƒaszczyƒ, czworako to ma zapƒacic›. A gdyby zas› rzecz
sobie dana¿ do roboty jakokolwiek straciƒ, tedy one rzecz zgubiona¿
zapƒaci. A gdyby tez¸ rzemies›lnik sukna i tym podobne rzeczy do roboty
sobie danéj dƒugo u siebie chowaƒ i takowe rzeczy przez mole i myszy
byƒyby popsowane, albo pogryzione; tedy w takowym przypadku
rzemies›lnik zapƒaci wszystka¿ szkode¿. A gdyby rzemies›lnik rzecz one
zastawiƒ, ma ja¿ zaraz wykupic›. A jes›liby takowa rzecz u rzemies›lnika z
czyjejkolwiek nieprzyjaz›ni przez co zgorzaƒa; tedy rzemies›lnik zostaje
bez szkody, a ies›liby z przyczyny samego rzemies›lnika takowe rzeczy w
popio›ƒ sie¿ obro›ciƒy, tedy takowe rzeczy rzemies›lnik zapƒaci. Jes›liby
Ormianin rzemies›lnik rzeczy sobie do robienia danéj, cokolwiek potajemnie przywƒaszczyƒ, prawem miejskiem magdeburskiem be¿dzie o to
sa¿dzony, albowiem w prawie o zƒodziejstwo sami Ormianie takowemu
prawu miejskiemu magdeburskiemu sa¿ podlegli.

Rozdziaƒ 106. O rzemies›lnikach,
kto›rzy naczyniem pano›w swoich robia¿
Rzemies›lnicy robia¿c naczyniem pano›w swych, a gdyby sie¿ jakie naczynie w robocie pan›skiej zepsuƒo, szkoda pan›ska be¿dzie. A gdyby onem
naczyniem rzemies›lnik swa¿ rzecz a nie pana onego naczynia robiƒ, a
takowe naczynie zepsuƒby, tedy szkode¿ panu onego naczynia zepsowanego na jego wƒasnej robocie, a nie na pan›skiej uczyniona¿ zapƒaci.
A jes›liby robotnik naczynie jakie do roboty u pana zaarendowaƒ do robienia wƒasnéj roboty, a ono naczynie w robocie zepsuƒoby sie¿, tedy szkoda onego pana be¿dzie, dlatego iz¸ panu zapƒate¿ uczyniƒ za rzeczy naje¿te.

Rozdziaƒ 107. O nabywaja¿cych jakie dobra na wojnie
Be¿da¿c kto na wojnie, a zdobyƒby sie¿ na jakie dobra, takowemi
dobrami, ten kto›ry ich zdobyƒ be¿dzie mo›gƒ szafowac› podƒug woli swo›j,
nikomu onych do›br niewracaja¿c. Prawo albowiem wojenne od kro›lo›w i
ksia¿z¸a¿t osobliwemi wolnos›ciami jest uszlachcone, gdyz¸ tez¸ i prawo
duchowne uczy, z¸e sie¿ godzi z takowych do›br jaƒmuz¸ny czynic›,
albowiem takie dobra tym sposobem nabyte niero›wnaja¿ sie¿ rzeczom
kradzionym, albo zrabowanym.

Rozdziaƒ 108. O dawnos›ci dƒugu
O dƒug trzydzies›ci lat milcza¿c i onego prawem niedochodza¿c, juz¸
wiecznymi czasy milczec› ma, a jes›liby pod ten czas o takowy dƒugu kto
swego dƒuz¸nika upomniaƒ i na to by miaƒ dowodne s›wiadectwo, tedy ten
wierzyciel, albo jego potomkowie onego dƒuz¸nika, albo jego potomki
be¿da¿ mogli do prawa pocia¿gna¿c› i molestowac› nic nieszkodza¿c sobie
dawnos›cia¿. A jes›liby w takowym dƒugu zastawa jaka dana byƒa wierzycielowi i one by wzia¿ƒ, a przez trzydzies›ci lat zupeƒna taka zastawa
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niebyƒaby wykupiona¿; tedy takowa tak zastawiona, drugiemu obraca
sie¿ w rzecz dziedziczna¿ i na wƒasnos›c› onego trzymaja¿cego.

Rozdziaƒ 109. O takim, kto›ryby kupiƒ jaka¿ rzecz i daƒby zadatek
Gdyby kto kupiƒ dobra jakiekolwiek i uczyniƒby targ o nie i daƒby
jaka¿kolwiek cze¿s›c› zapƒaty onemu przedawcy, a przedawca kupcowi
wierzyƒby zapƒaty, prawo tak uczy: iz¸ takowe dobra przez przedawce¿
niemoga¿ byc› nikomu innemu przedane, tylko ich ten dzierz¸awca be¿dzie,
kto›ry pierwiej kupiƒ, a jes›liby kupiec z swej dobréj woli odsta¿piƒ targu
onych do›br; tedy w takowym przypadku moz¸e komu inszemu takowe
dobra przedac›, wszakz¸e pod s›wiadectwem, iz¸ on kupiec pierwiej na to
pozwoliƒ.

Rozdziaƒ 110. O sprzedaz¸y do›br z prawem wykupna
Gdyby kto kupuja¿c jakie dobra i dawszy cze¿s›c› pienie¿dzy, potemby
sie¿ rozmys›liƒ, z¸e targu trzymac› niechce, tedy taki inaczej targu zepsuc›
nie moz¸e, az¸by dwojakie pienia¿dze wedle onego targu zapƒaciƒ, a ten,
kto›ry kupiƒ dobra, a chciaƒby zas› odsta¿pic› targu kupionych do›br, ten
one cze¿s›c› pienie¿dzy, kto›ra¿ daƒ, traci.

Rozdziaƒ 111. O pienia¿dzach na zastaw danych
Gdyby kto u drugiego na zastaw pienia¿dze wzia¿ƒ, naznaczywszy
oraz pewny dzien› zastawy onej wykupna, a gdyby on czas naznaczony
przeszedƒ, a on zastawnik fantu, albo zastawy w pienia¿dzach poƒoz¸onej
niewykupiƒby, prawo uczy, z¸e takowy zastawnik ma byc› upomniony
raz, drugi i trzeci, aby zastaw swo›j wykupiƒ i pienia¿dze zapƒaciƒ. A
gdyby niechciaƒ wykupic›, tedy ten, kto›ry zastawe¿ trzyma, przyzwawszy
do siebie dwo›ch s›wiadko›w, ma takowa¿ zastawe¿ przedac›. A jez¸eliby
takowa¿ zastawe¿ za wie¿ksza¿ sume¿ przedaƒ, niz¸eli on miaƒ, a toby sie¿
s›wiadkami wywiodƒo, tedy takowy przedawca zastawy be¿dzie winien
temu, kto›ry daƒ fant w zastawe¿ wynosza¿ca¿ sume¿ one, kto›ra¿ wzia¿ƒ nad
swa¿ istotna summe¿ na zastaw dana¿ zwro›cic›.

Rozdziaƒ 112. O takim, kto›ry co komu obiecuje
Gdyby kto rzecz jaka¿ ormjan›ska¿ [Wr.1916: armjenska] w kto›rejkolwiek sprawie przyja¿ƒ, ku urza¿dzeniu i odprawieniu onej, a on, kto›ry
go zmo›wiƒ na one posƒuge¿ rozrza¿dzenia takowej sprawy obiecaƒ mu za
to dosyc› uczynic›, a ten rozrza¿dziciel takowej sprawy, gdyby one oprawe¿
przywio›dƒ do tego stopnia wedle woli tego, kto›ry mu ja¿ zleciƒ za nagroda¿ za jego prace¿, on kto›ry go zmo›wiƒ, to co mu obiecaƒ zapƒacic› be¿dzie
winien. A gdyby onej sprawy do tego stopnia nieprzywio›dl, tedy przecie
ten, kto›ry onego zmo›wiƒ za prace¿ i staranie one, kto›re w tem miaƒ, ma
sie¿ z nim zgodzic›, tak jako jego praca i staranie wymagac› be¿dzie.

Rozdziaƒ 113. O synu, kto›ryby dƒug zrobiƒ bez woli ojcowskiej
Gdyby ojciec miaƒ syny, albo co›rki, a kto›rykolwiek z nich bez
wiadomos›ci i woli ojcowskiej uczyniƒby jaki dƒug, a wtémby umarƒ, albo
uciekƒ do inszej ziemi, dƒugu onego niezapƒaciwszy, prawo tak znalazƒo;
iz¸ do zapƒaty takowego dƒugu, ani ojciec, ani bracia nie sa¿ obowia¿zani,
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jeno on, kto›ry jest wƒasny dƒuz¸nik, a nie kto inszy ma zapƒacic›. Takz¸e i
szkoda niezapƒaconego dƒugu onego ma byc›, kto›ry dƒug zrobiƒ, z tem
atoli zastrzez¸eniem: iz¸ jez¸eliby za z¸ywota ojcowskiego takowy dƒuz¸nik
umarƒ, a ojciec za jego z¸ywota nic by mu niezapisaƒ, tedy ani ojciec, ani
bracia do zapƒaty tego dƒugu nie sa¿ obowia¿zani. A jes›liby po s›mierci
ojcowskiej on dƒuz¸nik wzia¿ƒ cza¿stke¿ dziedziczna¿ ojczysta¿, albo
macierzysta¿, a niezapƒaciwszy onego dƒugu umarƒby, tedy takowego
dƒugu wierzyciel dochodzic› moz¸e i owszem ma z cza¿stki do niego
nalez¸a¿cej, a nie z cze¿s›ci braci lub sio›str pocia¿gna¿c›.

Rozdziaƒ 114. O gos›ciach,
kto›rzyby towary swe zƒoz¸yli w gospodzie
Gdy gos›c› jaki przyjedzie z towarem do gospody i stro›z¸e sobie
zmo›wi dla strzez¸enia takowych towaro›w swych i on stro›z¸ przyja¿ƒby na
sie¿ wszelaka¿ pilnos›c› strzez¸enia onych towaro›w i pod jego straz¸a¿ szkoda
w onym towarze jakimkolwiek sposobem staƒaby sie¿; tedy takowa¿ szkode¿ on stro›z¸ zapƒacic› ma. A jes›liby gos›c› bez straz¸y onych towaro›w i rzeczy swoich ani gospodarzowi niezleciƒ, ani ich komu niedaƒ do strzez¸enia, sam siebie niech winuje, i onego samego szkoda ma byc›, wyja¿wszy
przygodne przypadki, kto›reby niepochodziƒy z przyczyny gos›cia lub
stro›z¸a.

Rozdziaƒ 115. O sierotach
Gdyby po s›mierci czyjejkolwiek ojca dziatki niedorosƒe zostaƒy, a
zostaƒby dƒug ojczysty, lub macierzysty niezapƒacony, tedy w takowym
przypadku dƒuz¸nicy przeciwko niedorosƒym czynic› niemoga¿, az¸by one
dzieci maƒe lat zupeƒnych i rozumu doszƒy. Wszakz¸e dobra wszystkie
niedorosƒych siéro›t, luboby byƒ dom, albo rola, albo tym co podobnego,
sami se¿dziowie maja¿ najmowac› i one czynsze najemne z onych do›br
zbierac› dota¿d, az¸ takowe dzieci przyjda¿ do lat zupeƒnego rozumu, to jest
me¿z¸czyzna ma byc› w opiece do lat dwudziestu, biaƒogƒowa zas› tak dƒugo
w opiece ma byc›, az¸ wƒasnego me¿z¸a nabe¿dzie, kto›ry ma¿z¸ jej be¿dzie
opiekunem i gdy ona me¿z¸a opiekuna nabe¿dzie, dobrami swemi podƒug
woli szafowac› be¿dzie, wszakz¸e za pozwoleniem i wiadomos›cia¿ me¿z¸a
swego jako opiekuna.

Rozdziaƒ 116. O dziedzictwie i o spadku w dobra po rodzicach
Gdyby kto umarƒ bez testamentu i zostawiƒby po sobie syny i co›rki
wƒasne, tedy ro›wny dziaƒ do›br wszystkich ojczystych i macierzystych
dostac› i przyjs›c› ma tak na syny, jako i na co›rki ro›wnym dziaƒem i spadkiem. A jes›liby testament uczyniƒ i dobra dziedziczne synom odkazaƒby,
a jeszcze za z¸ywota swego co›rki w dobrach swych oddzieliƒby, a synom
wie¿cejby naznaczyƒ niz¸eli co›rkom, to na jego woli ma zostawac›. A gdyby
syno›w niemiaƒ, jeno same co›rki, we wszystkie dobra ojczyste i macierzyste wste¿puja¿ i wste¿powac› maja¿, zupeƒnem prawem. A gdyby kto
umarƒ, kto›ryby niemiaƒ syno›w, lub co›rek, a miaƒby brata, albo od brata
wnuki, tedy ci w takowym przypadku jego potomkami be¿da¿. A jes›liby
od brata, albo bratowych syno›w niemiaƒ; tedy siostra; albo pƒo›d
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siostrzyn nasta¿pi. A jes›liby kto niepƒodnym byƒ i miaƒby w czwartym
stopniu krewnych, a dowiedliby, z¸e sa¿ wƒas›ni jego bliscy do spadku tak,
jakoby prawo nakazaƒo, tedy w takowym stopniu bliskos›ci sukcedowac›
be¿da¿ w dobra onego zmarƒego bez potomnos›ci.

Rozdziaƒ 117. O krwi ludzkiej be¿da¿cej nieoszacowanej
Gdyby kto krew ludzka¿ gwaƒtownie i swywolnie przelaƒ, niemasz
oszacowanej krwi ludzkiej ceny, dla tego, iz¸ pan Bo›g raczyƒ stworzyc›
czƒowieka na wyobraz¸enie swoje i nikt niemoz¸e wskrzesic› czƒowieka
zabitego, jeno sam pan Bo›g, a pienia¿dze wzie¿te najprzo›d za s›w. Jo›zefa,
a potem za pana Jezusa, Boga i stworzyciela s›wiata, niech z¸aden nie
rozumi za rzecz godna¿ i sƒuszna¿, albowiem bracia s›w. Jo›zefa przedali za
dwadzies›cia srebrnych groszy, a pana Jezusa Judasz przedaƒ z¸ydom za
30 groszy srebrnych, byƒy albowiem takowe zapƒaty niesƒuszne, zƒe i
zƒos›liwe. Wszakz¸e sie¿ to do prawa i sprawiedliwos›ci s›cia¿gac› moz¸e, gdyby kto Ormianina zabiƒ, za gƒowe¿ jego ma zapƒacic› 365 zƒotych, a to z tej
przyczyny podobien›stwa rozumnego, iz¸ w kaz¸dym czƒowieku jest czƒonko›w 365 i dlatego takowa srogos›c› postanowiona jest w prawie, aby
me¿z¸obo›jstwa ludzi jakiegokolwiek stanu i kondycyi niedziaƒy sie¿ i aby
w tém byƒa srogos›c i pohamowanie i aby w pokoju kaz¸dy bezpieczen›stwie z¸yƒ. To prawo miejsce ma, gdyby Ormianin Ormianina zabiƒ, a
gdyby zas› inszej nacyi Ormianina zabiƒ, albo Ormianin w inszej nacyi,
prawem pospolitem miejskiem, w kto›rem siedzi, albo koronnem maja¿
byc› karani.

Rozdziaƒ 118. O zakƒadaniu apellacyi od sa¿du do kro›la jegomos›ci
Prawem sƒusznem i wƒasnem nakazano: iz¸ gdyby sie¿ komu w
sa¿dzie i w jakiej kontrowersyi sprawy to przytrafiƒo, z¸eby rozumiaƒ, iz¸
przez dekret se¿dziego, albo wo›jta i starszych ormian›skich w sa¿dzie ich
ormian›skim wedle takowych ich artykuƒo›w i jakich przygodnych spraw
byƒby ukrzywdzony i obcia¿z¸ony; on ukrzywdzony ma i moz¸e w takowym
przypadku rozumianego swego ukrzywdzenia appellowac› nigdzie
indziej jeno do kro›la jegomos›ci. A kro›l jegomos›c› wedƒug tych praw
pisanych ten przypadek appellacyi be¿dzie raczyƒ osa¿dzic› i kaz¸demu z
Ormian wolno be¿dzie appellowac› do kro›la jegomos›ci tak bogatemu, jako
i ubogiemu, gdyz¸ Ormianie przez ksia¿z¸e¿ta i kro›le, a nie przez jakie
miasta sa¿ uprzywiliowani i wyje¿ci przez przywileje kro›lo›w ichmos›cio›w
i przedniej jurysdykcyi kro›la jegomos›ci wedle ich przywilejo›w sa¿ poddani i onej przylegli, a z¸adnej inszej i tak zatem ten, kto›ry im prawa
nadaƒ, ma one, a nie kto inszy sa¿dzic› wedle samej sprawiedliwos›ci.

Rozdziaƒ 119. Se¿dzia niema sa¿dzic› jednej strony bez drugiej
Kaz¸dy se¿dzia ormian›ski wysƒuchawszy skargi jednej strony, niema
onej sprawy sa¿dzic›, jeno przy obecnos›ci obojej strony, a kto›ra strona be¿dzie miaƒa wie¿ksze dowody s›wiadko›w, se¿dzia wysƒuchawszy stron skargi i odpowiedzi i dowody s›wiadko›w, dekret mie¿dzy stronami uczyni i on
im opowie i to co z prawa be¿dzie nakaz¸e mie¿dzy stronami skarza¿cemi
sie¿, kto›re s›wiadczenie w sprawach ma byc› przez trzech s›wiadko›w.
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Rozdziaƒ 120. O formie i porza¿dku odprawiania
sa¿du ormian›skiego
Sprawiedliwos›c› wymaga i kaz¸dy wedle prawa wiedziec› ma: iz¸ sam
se¿dzia z¸adnej sprawy be¿da¿c prywatna¿ osoba¿ sa¿dzic› niema; ale w swem
prawie ormian›skiem, ma miec› dwunastu me¿z¸o›w dobrych i prawa ormian›skiego s›wiadomych. Jes›liby dwunastu me¿z¸o›w takich miec›
niemo›gƒ, niech ma szes›ciu, jes›liby szes›ciu miec› niemo›gƒ, tedy niech ma
czterech, a tym sposobem ma odprawiac› sa¿d, a nie inaczej. ¢aden tez¸
se¿dzia niema w tej sprawie radzic›, kto›ra¿ sam ma sa¿dzic›, albowiemby na
siebie znaczne podejrzenie s›cia¿gna¿ƒ.

Rozdziaƒ 121. O takim, kto›ryby nieuczciƒ sa¿du
Gdyby kto nieuczciƒ sa¿du ormian›skiego, ore¿z¸em, lub sƒowy obraziƒ;
tedy takowy ma byc› karany przez sa¿d wedle wyste¿pku. Maja¿ albowiem
strony wiedziec›, iz¸ do sa¿du nieprzychodza¿, aby ro›z¸nice jakie uczynic›,
ale aby kaz¸dy spokojnie i pokornie szukaƒ swej sprawiedliwos›ci, a gdy
jedna strona skarz¸y, lub odpowiada, druga strona niech sƒucha nie
przerywaja¿c, ani psuja¿c mo›wia¿cego i skarz¸a¿cego; a wedle skargi i
odpowiedzi stron, se¿dzia dekret albo przemowny, albo skuteczny
wyrzecze, tak jako przed nim przez strony be¿dzie wywiedziono. A kaz¸dy
se¿dzia ma wƒadze¿ karac› i poprawiac› wszystkie wyste¿pne w sa¿dzie wedle
ich wyste¿pko›w to jest wie¿zieniem i winami.

Rozdziaƒ 122. O takim, kto›ryby prawnie pozwany
niestana¿ƒ przed wo›jtem
Ktoby przez jakikolwiek znak wo›jta ormian›skiego trzy kroc› byƒ
wezwany, a niedbalby i nie stana¿ƒ; tedy za pierwszy raz trzy grosze
przypadnie wo›jtowi, za drugim razem szes›c› groszy przypadnie wo›jtowi,
a gdyby za trzecim razem niestana¿ƒ; tedy i szes›c› groszy przypadnie
wo›jtowi i wie¿zienie podejmie i tak dƒugo w wie¿zieniu ma byc› trzymany,
az¸ be¿dzie wyre¿czony przez osiadƒe pore¿czniki, iz¸ potem stanie do prawa
i rzeczy osa¿dzonej dosyc› uczyni, i tamz¸e onym pore¿cznikom wespo›ƒ z
tym, kto›rego wyre¿czyli, ma byc› naznaczony termin we trzy niedziele do
postawienia onego przed prawo ormian›skie i do odpowiedzi i do usprawiedliwienia sie¿ onemu i o co wine¿ daja¿. A jes›liby do sa¿du kto be¿da¿c
pozwany trzykroc› upornie nie stana¿ƒ odƒoz¸ywszy za kaz¸dy raz wine¿
wo›jtowi i starszym ormian›skim po szes›c› groszy, upada w swej sprawie,
a tak przekonany albo dobra, albo pienia¿dze be¿dzie przymuszony dac›
onemu, kto›ry przeciw niemu prawo przewio›dƒ, wszakz¸e fanty moz¸e
zapƒacic› swemu zwycie¿zcy. A jes›liby do›br, albo pienie¿dzy, albo towaro›w
niemiaƒ, tedy ma mu byc› czas naznaczony do zapƒaty wedle artykuƒo›w
wyz¸ej opisanych.

Rozdziaƒ 123. O uczynieniu sprawiedliwos›ci gos›ciowi
Kaz¸demu gos›ciowi czwartego dnia z jego krzywdzicielem, lub
dƒuz¸nikiem wszelka sprawiedliwos›c› prawem przez wo›jta i starsze ormian›skie ma byc› uczyniona w kaz¸dej krzywdzie, a wykonanie, albo
egzekucya rzeczy osa¿dzonej, tak sie¿ ma dziac›, jako wyz¸ej opisano, a
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takowa egzekucya ma sie¿ dokon›czyc› i wykonac› przez urza¿d i jurysdykca¿, kto›remi takowy zwycie¿z¸ony podlega.

Rozdziaƒ 124. O niewiastach do prawa powoƒanych
Gdyby jaka niewiasta do kto›regokolwiek sa¿du byƒa pozwana, tedy
maƒz¸onek jej, albo przyjaciele i krewni moga¿ za nia¿ w prawie zasta¿pic› i
czynic› ba¿dz› do wygrania, ba¿dz› do stracenia sprawy, maja¿c do tego
porza¿dne i dostateczne peƒnomocnictwo, kto›remu peƒnomocnictwu
wiara w sa¿dzie ma byc› dana, az¸eby i w tych oszukan›stwa i zdrady nie
byƒo, se¿dziowie maja¿ tego przestrzegac›, to jest: kto›ryby sie¿ najbliz¸szy
byc› powiadaƒ i chciaƒby sie¿ wdac› w sprawe¿ onej niewiasty, chca¿c jej
sprawe¿, albo do wygrania, albo do stracenia przywies›c›. Takowy przy
bytnos›ci jej ma najprzo›d dowies›c› peƒnomocnictwa pokrewien›stwa
swego, o kto›remby wa¿tpic› niepotrzeba w prawie, albo sa¿dzie, a gdyby
sie¿ to niedowiodƒo, a jakimkolwiek sposobem zdrady kto›rakolwiek
niewiasta w swej sprawie upadƒaby, tedy takowe oszukan›stwo w
takowym przypadku, a nie innym szkodzic› jej nie be¿dzie mogƒo.

Rozdziaƒ 125. O przysie¿dze
Prawo pisane ormian›skie tak uczy: gdyby kto›rykolwiek czƒowiek
Ormianina prawem ormian›skiem przywio›dƒ do czynienia przysie¿gi
cielesnej, tedy on Ormianin z¸adnym s›wiadkiem nie be¿da¿c podparty, o
jaka¿kolwiek rzecz, ba¿dz› wielka¿ ba¿dz› maƒa¿ sam przysie¿z¸e. A takowa
przysie¿ga odprawic› sie¿ ma w kos›ciele na s›w. krzyz¸u, a nigdzie indziej
przy obecnos›ci wo›jta ormian›skiego z onemi me¿z¸ami, kto›rzy z nim zwykli w sa¿dzie zasiadac›, a gdy czas przyjdzie na krzyz¸ s›wie¿ty palce poƒoz¸yc›,
tedy aktor, albo powo›d przysie¿ge¿ czynia¿cemu ma trzykroc› wode¿ na re¿ce
nalac›, potem ten, kto›ry ma przysie¿ge¿ czynic›, wykona przysie¿ge¿ wedle
skargi i kontrowersyi. Tymz¸e sposobem po zmarƒej re¿ce, gdyby jeden
drugiego o jaka¿ rzecz obwiniƒ, tedy obwiniony sposobem jako wyz¸ej
uczyniwszy sam tylko przysie¿ge¿, bez s›wiadka sam siebie oczys›ci.
____________________________________
Kto›re wszystkie i kaz¸de z osobna rzeczy tak jako sie¿ opisaƒy ograniczone i poprawione chca¿c miec› za wdzie¿czne i mocne, z pewnej wiadomos›ci naszej i deliberacyi, jako z pozwolenia rad naszych stanu obojga
tak potwierdzic› i pochwalic› umys›lilis›my, jakoz¸ aprobujemy i potwierdzamy, tak jako onych do tego czasu uz¸ywali i one trzymali. Tym sposobem, iz¸ gdy Ormianin be¿dzie aktorem, albo powodem prawa pozwanego
ma nas›ladowac›. A gdzieby zas› Ormianin byƒ pozwany i oskarz¸ony, wedle praw pomienionych ormian›skich przez wo›jta miejskiego lwowskiego
z starsze¿mi ormian›skiemi be¿dzie sa¿dzony, wyja¿wszy cztery artykuƒy w
inszym lis›cie naszym opisane, w kto›rym Ormiany same lwowskie pozwane, tak jako oskarz¸ono prawu miejskiemu magdeburskiemu podalis›my i podlegƒe miec› chcemy. A nad te cztery artykuƒy, prawem swem
ormian›skiem be¿da¿ sa¿dzeni, w kto›rem one tak zostawujemy i
zachowujemy, jako one do tego czasu w uz¸ywaniu i possesyi byli. Na co
wszystko dla lepszego s›wiadectwa i wiary tego wszystkiego piecze¿c›
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nasza jest zawieszona. Dziaƒo sie¿ to i Dan w Piotrkowie na sejmie walnym w sobote¿ bliska¿ przed niedziela¿ Quinquagesimae Roku Pan›skiego
Tysia¿cznego Pie¿c›setnego Dziewie¿tnastego, a kro›lowania naszego roku
trzynastego, przy bytnos›ci przewielebnych takz¸e i wielebnych Ojco›w w
Chrystusie Panu, Jana Gniez›nien›skiego kos›cioƒa metropolitan›skiego
arcybiskupa i prymasa oraz legata stolicy apostolskiej, Macieja Kujawskiego, Jana Poznan›skiego, Fabiana Warmin›skiego, Piotra Przemyskiego i kro›lestwa naszego podkanclerz, biskupo›w. Ro›wnie tez¸ wielmoz¸nych, czcigodnych i urodzonych: Krzysztofa z Szydƒowca wojewody i starosty krakowskiego i kro›lestwa naszego kanclerza, Jana z Lubran›ca
poznan›skiego, Mikoƒaja z Da¿browicy se¿domirskiego, Jarosza z £aska
sieradzkiego, Jana Jaranda z Brudzowa ƒe¿czyckiego, Otty z Chodcza
ruskiego jeneraƒa, Mikoƒaja z Myszyc pƒockiego i Andrzeja z Te¿czyna lubelskiego wojewody. I tez¸ £ukasza z Go›rki poznan›skiego starosty wielkiej Polski jeneraƒa, Mikoƒaja z Szydƒowca sandomirskiego i koronnego
podskarbiego, Mikoƒaja Jordana z Zakliczyna wojnickiego i wielkiego
rza¿dcy zamku krakowskiego, zatorskiego i os›wie¿cimskiego starosty. Jana Przere¿bskiego sieradzkiego, Adama z Drzewicy radomskiego kasztelano›w, Jana Latalskiego gniez›nien›skiego, krakowskiego i ƒe¿czyckiego,
Jana Czarnkowskiego Skarbimirskiego, Andrzeja Krzyckiego s›wie¿tego
Mikoƒaja pƒockiego i sieradzkiego kos›cioƒo›w proboszczo›w, sekretarzo›w
naszych i kanoniko›w krakowskich, Stanisƒawa Chroberskiego chora¿z¸ego, krajczego i podczaszego dworu naszego, Sylwestra Oz¸arowskiego
podkomorzego naszego i zawichostkiego, Mikoƒaja Obornickiego koniuszego naszego i kos›cian›skiego starosto›w i przy innych bytnos›ci niemaƒo dygnitarzach, urze¿dnikach, a dworzanach naszych, przy wszystkich be¿da¿cemi s›wiadkami wiarygodnemi Nam wiernie miƒemi. Dan
przez re¿ce przerzeczonego wielebnego w Panu Chrystusie Ojca Piotra
biskupa przemyskiego i kro›lestwa naszego podkanclerza wiernie Nam
miƒego, Piotr biskup i podkanclerz. Relacya tegoz¸ wielebnego w Panu
Chrystusie Ojca Piotra biskupa Przemyskiego i podkanclerza koronnego [potwierdzona jest].
Ïðèìå÷àíèå Ìèðîíà Êàïðàëÿ:
Â ñâîåé ïóáëèêàöèè (Corpus Iuris Polonici annos 1506-1522 continens.
Typis mandavit adnotationibus O. Balzer. – Cracovie, 1906. – Vol.3. – Pars.1. –
S. 403-414) Îñâàëüä Áàëüöåð ïåðå÷èñëÿåò ãîðàçäî áîëüøå ñïèñêîâ Àðìÿíñêîãî ñòàòóòà íà ïîëüñêîì ÿçûêå. Áîëüøèíñòâî èç íèõ íàì óäàëîñü íàéòè
è èäåíòèôèöèðîâàòü. Âîò èõ îáíîâëåííûé ñïèñîê ñî ññûëêàìè íà ñîâðåìåííûå àðõèâû è áèáëèîòåêè:
1. Biblioteka Zakƒadu Narodowego im. Ossolin›skich we Wrocƒawiu. – Re¿kopisy, sygn. 1916, k. 22-116v (1523 ãîä).
2. Biblioteka Raczyn›skich w Poznaniu, rkp. 16 (17), 92 kartki (I ÷åòâ. 17 â.).
3. Biblioteka Muzeum Narodowego w Rapperswilu, rkp. 76 (11 N 19.6),
kartki 10-60v (1631-1634 ãã.).
4. Archiwum kapitulne orza¿dku grecko-katolickiego w Przemys›lu, rkp. 1
(MS iuris 51), kartki 121v-155v (1636 ã.).
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Ôðàãìåíò êîììåíòàðèÿ
è òåêñò ïðèñÿãè íà ïîëüñêîì ÿçûêå
Dom sa¿dowy nazywaƒ sie¿ Tadaraz¸dan, sa¿d Tadaran, izba zas› w
kto›rej sa¿dy duchowne odprawiano: Huc. Sa¿d skƒadaƒ sie¿ z wo›jta i dwunastu radnych, kto›rzy zwykƒe godnos›ci te az¸ do s›mierci piastowali.
Wybo›r starszych odprawiaƒ sie¿ na pocza¿tku roku kaz¸dego po rannej
wotywie w kos›ciele odprawionej.
Wo›jt obrany skƒadaƒ przysie¿ge¿ tres›ci naste¿puja¿cej:
Ja N. N. przysie¿gam panu Bogu wszechmoga¿cemu Ojcu, Synowi i
Duchowi s›wie¿temu, Najs›wie¿tszej Maryi Pannie Matce boz¸ej, Ojcu memu s›wie¿temu Grzegorzowi Os›wiecicielowi i wszystkim ™wie¿tym
Pan›skim byc› posƒusznym z moja¿ gmina¿ kro›lowi, staros›cie lub dziedzicowi miasta i rozkazom biskupa, lub proboszcza miejscowego, obiecuje¿
byc› wiernym i gmine¿ dla dobra miasta powie¿kszyc›, prawa onego w
caƒos›ci zachowac› i wszystkie processa dobrze wyprowadziwszy sprawiedliwy dekret wydac› wedƒug mego sumienia bez przekupstwa i
ogla¿dania sie¿ na osoby. A gdybym tej przysie¿gi niedotrzymaƒ, niech mie¿
skarz¸e prawdziwy sa¿d boski i niewinna me¿ka Chrystusa w tom i w
przyszƒem z¸yciu. Amen.
Podobnie przysie¿gali radcy, czyli se¿dziowie. Obierano tez¸ Subdelegata, kto›ryby w razie choroby mo›gl zasta¿pic› miejsce wo›jta. Ro›wnie
tez¸ wyznaczony byƒ pisarz sa¿dowy czyli notaryusz dobrze obznajomiony
z prawami.

5. Biblioteka Dziaƒyn›skich w Ko›rniku, rkp. P. 42, k. 16v-80v (1658 ã.).
6. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. – Відділ
рукописів. – Ф. 5 (Оссолінських), спр. 2117, арк. 10зв.44. (ІІ пол. 17 в.).
7. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkp. 1765, k. 10-47 (II ïîë. 17 â.).
8. Biblioteka Dziaƒyn›skich w Korniku, rkp. P. 143, k. 13-68 (I ïîë. 18 â.).
9. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkp. 2030, s. 30-88 (I ïîë. 18 â.).
10. Biblioteka Krasin›skich w Warszawie, rkp. 678, s. 14-78 (I ïîë. 19 â.).
11. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. – Від
діл рукописів.  Ф. 45 (Дідушицьких), оп. 1, спр. 164, k. 941 (I ïîë. 19 в.).
12. Biblioteka Raczyn›skich w Poznaniu, rkp. 17 (18), k. 42-42v. (1636 ã.).
13. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. – Від
діл рукописів.  Ф. 5 (Оссолінських), спр. 2117, арк. 9495 (ІІ пол. 17 в.).
14. Biblioteka Krasin›skich w Warszawie, rkp. 678, s. 167-169 (I ïîë. 19 â.).
15. Biblioteka Zakƒadu Narodowego im. Ossolin›skich we Wrocƒawiu. – Re¿kopisy, sygn. 267, s. 211-213.
Рукописи 1214, датированные 1595м и более поздними годами, содер
жат лишь введение и заключительную запись – без 124 статей.
Рукопись 4 не найдена.
Рукописи 10 и 14 утрачены: библиотека Красиньских в Варшаве сгоре
ла в 1944 г.

545

