PIERWSZY EDYKT STANOWIACY PRAWO
SPISANY PRZEZ WIELKA KAPITULE
ZAKONU OGLOWSKIEGO
POD PRZEWODNICTWEM WIELKIEGO
MISTRZA
Piotra II Zielenieckiego
w Zamku Sw. Krzysztofa w Ksiazewiezi, w sobote, dnia 12 grudnia
1254 r.

Lex est, quod notamus
Ad maiorem Dei gloriam
I
Religia państwa zakonu oglowskiego jest religia katolicka,
apostolska, rzymska.

II
Ksiestwo jest podzielone na dwie diecezje, Oglowska i Zieleniecka,
jest w nim jedno arcybiskupstwo i jedno biskupstwo.
Zwierzchnikiem nad biskupami jest arcybiskup oglowski.
III
Państwo jest podzielone na cztery komturie. Wladze w komturii w
imieniu Zakonu sprawuje marszalek (komtur).
IV
W imieniu Papieza wladze sprawuje Wielki Mistrz. Funkcja
Wielkiego Mistrza Zakonu nie moze byc dziedziczna w zadnej osobie.
V
Zakon podlega jedynie i wylacznie wladzy papieskiej. Musi
przestrzegac reguly zakonnej, ktora zostala przez Papieza
zatwierdzona.
VI
Wszyscy rycerze zakonni podlegaja wladzy Wielkiego Mistrza
Zakonu Oglowskiego i maja obowiazek zlozyc mu przysiege wiernosci
na Krzyz Chrystusowy. Wielki Mistrz pelni swoja funkcje
dozywotnio.
VII
Rzad jest w Gremium Wielkiej Kapituly. Ona sprawuje w calej
swojej zupelnosci urzedowania wladze wykonawcza. Przy niej jest
praw poczatkowanie. W imieniu Gremium wladze sprawuje Wielki
Mistrz Zakonu, przekazuje poddanym wole swoja ustnie i na drodze
wydawania edyktow stanowiacych prawo i dekretow okreslajacych ich
wykonywanie.

VIII
Zastepowanie Wielkiego Mistrza moze odbywac sie jedynie na
drodze dekretu. Dekret musi okreslac zakres wladzy zastepcy.
Zastepca Wielkiego Mistrza moze byc jedynie czlonek Gremium.
IX
Wielki Mistrz moze zdac na zastepce czesc swojej wladzy, ktorej jemu
samemu przez siebie sprawowac nie bedzie sie podobalo.
XX
Jezeli Wielkiemu Mistrzowi nie podoba sie mianowac zastepcy, moze
rozdzielic czesc swojej wladzy miedzy czlonkow Gremium Wielkiej
Kapituly. W tym przypadku Wielki Mistrz zawiaduje i zatwierdza
interesy czlonkow Gremium osobiscie, badz poprzez ustanowienie
sekretarza, ktory bedzie Wielkiemu Mistrzowi te interesy
przedkladal.
XI
Wielka Kapitula sklada sie ze stalych czlonkow zwanych gremium
oraz z kandydatow-czlonkow zgloszonych przez stalych czlonkow
Wielkiej Kapituly. Czlonkiem stalym Wielkiej Kapituly jest sie
dozywotnio, chyba, ze na wniosek czlonka Wielkiej Kapituly nastapi
jego wykluczenie na drodze tajnego glosowania. Bez podpisu i pieczeci
Wielkiego Mistrza wykluczenie czlonka Wielkiej Kapituly jest
niewazne. Kazdy staly czlonek kapituly moze zglosic dwoch czlonkow
kandydatow. Wielki Mistrz moze zglosic czterech czlonkow
kandydatow. Kadencja niestalych czlonkow trwa rok. Niestalych
czlonkow Wielkiej Kapituly zglosic trzeba na rece straznika pieczeci
do końca roku po ktorym ma nastapic jego kadencja. Kandydatowczlonkow kapituly zatwierdza i odwoluje Wielki Mistrz.

XII
Stalymi czlonkami Wielkiej Kapituly zwanej gremium sa:
1. Wielki Mistrz Zakonu Oglowskiego,
2. Mistrz Krajowy Zakonu Oglowskiego z Ksieciopora, zastepca
Wielkiego Mistrza,
3. Arcybiskup Oglowski,
4. Hrabia Pruzawski
5. Hrabia Zmijowski
6. Hrabia Litovski
7. Hrabia Dobrazewski
8. Hrabia Misiunowski
9. Hrabia Zaryszewski z Ksiazewiezi
10. Hrabia Glazowski z Zielenca
11. Wielki Marszalek – pelniacy funkcje ministra wojny
12. Straznik pieczeci – pelniacy funkcje ministra gospodarki i spraw
wewnetrznych
13. Wielki szpitalnik – pelniacy funkcje ministra dyplomacji
(zajmujacy sie rowniez dzialalnoscia charytatywna zakonu)
14. Wielki skarbnik – zajmujacy sie finansami państwa
15. Wielki mincerz – odpowiedzialny za opieke nad uzbrojeniem,
końmi i stanem twierdz
16. Wielki szafarz – odpowiedzialny za handel
Sklad gremium moze byc rozszerzony lub zmniejszony na wniosek
czlonka gremium tylko wtedy jesli zaglosuja za wnioskiem wszyscy
czlonkowie gremium.
Czlonkowie zasiadajacy okresowo:
Kandydaci - czlonkowie Kapituly.

Sekretarz Wielkiej Kapituly.
Przewodniczacym kapituly jest Wielki Mistrz lub sekretarz. Wielki
Mistrz moze rowniez wyznaczyc przewodniczacego sposrod gremium.
XIII
Wielki Mistrz zwoluje, odracza i wyznacza dzień na zgromadzenie
Wielkiej Kapituly. Kazdy czlonek gremium ma wolnosc wypowiedzi.
Decyzje Kapituly musza byc spisane, podpisane i opieczetowane przy
czym musi byc zapisane kto glosowal za a kto przeciw i dlaczego.
Zapisy te sporzadza sekretarz Kapituly. Bez podpisow i pieczeci
wszystkich czlonkow gremium decyzje sa niewazne. Bez podpisu i
pieczeci Wielkiego Mistrza decyzje gremium sa niewazne. Podpisy i
pieczecie czlonkow kapituly musza byc zlozone w czasie zgromadzenia.
Wielki Mistrz moze zlozyc swoj podpis i pieczec w pozniejszym czasie.
W czasie obrad zgromadzenia Kapituly jej czlonkom nie wolno opuscic
zgromadzenia dopoki nie zezwoli na to przewodniczacy Kapituly.
Czlonek Kapituly ktory naruszy porzadek obrad poprzez samowolne
opuszczenie zgromadzenia moze zostac wykluczony ze skladu Kapituly.
Decyzje Kapituly sa wazne jesli w jej zgromadzeniu zasiada co
najmniej polowa jej stalych czlonkow. Zapisy sporzadzone przez
sekretarza Kapituly sa przechowywane przez straznika pieczeci.
Czlonkow Kapituly obowiazuje dochowanie tajemnicy jesli obrady
zgromadzenia tego wymagaja. Za zlamanie tajemnicy czlonek Kapituly
zostanie ukarany o czym zadecyduje Wielka Kapitula poprzez
glosowanie. Oskarzycielem w czasie takiego zgromadzenia jest
przewodniczacy Kapituly. Wielki Mistrz moze zwolywac takze
mniejsze kapituly, zwolywane w okreslonym celu badz w okreslonym
miejscu. Mniejsze kapituly nie maja stalych czlonkow. Wielki Mistrz

zatwierdza przewodniczacego kapituly, czlonkow kapituly oraz
porzadek zgromadzenia. Czlonkami mniejszych kapitul moga byc
marszalkowie, komturowie, bajlifowie, mniejsi mistrzowie zakonni,
lokalni hrabiowie i zwierzchnicy kosciola. Postanowienia mniejszych
kapitul moga dotyczyc tylko lokalnego miejsca badz lokalnej sprawy do
ktorej omowienia zostaly zwolane. Postanowienia mniejszej kapituly
nie moga byc sprzeczne z ogolnym prawem boskim i stanowionym przez
Wielka Kapitule a ich wykonalnosc jest natychmiastowa, chyba, ze
okreslono inny termin wykonalnosci. Kazdy czlonek mniejszej kapituly
ma jeden glos. Decydujacy i ostateczny glos bez wzgledu na wynik
glosowania ma Wielki Mistrz.
XIV
Jesli czlonkowie gremium nie moga brac udzialu osobiscie w
zgromadzeniu Wielkiej Kapituly, moga wyznaczyc pelnomocnikow.
Pelnomocnicy musza byc wyznaczeni na 30 dni przed dniem
zgromadzenia i zatwierdzeni przez Wielkiego Mistrza. Kandydaciczlonkowie kapituly nie moga byc reprezentowani przez
pelnomocnikow.
XV
Zgromadzenie Wielkiej Kapituly bez udzialu Wielkiego Mistrza jest
niewazne. Niewazne sa rowniez postanowienia takiego zgromadzenia,
za wyjatkiem zgromadzeń w czasie wyborow nowego Wielkiego
Mistrza.
XVI
Wybor nowego Wielkiego Mistrza Zakonu.
Postanawiamy oto co nastepuje:

I.
Odchodzacy Wielki Mistrz ma przekazac swoj pierscień na rece
jednego ze swoich zastepcow, lub tez na rece innego, szczegolnie
zaufanego brata zakonu. Najlepiej jesli zrobi to osobiscie, jesli jednak
nie ma innej mozliwosci, moze to zrobic przez poslańca, ktory mu ten
pierscień dostarczy razem z zapieczetowanym pismem. A baczyc musi
na to, iz obdarowany pierscieniem staje sie zarazem pierwszym
elektorem dla wyboru i pierwszym kandydatem na nowego Wielkiego
Mistrza.
II.
Obdarzony pierscieniem ma to oglosic publicznie, najlepiej i najpewniej
na mszy swietej w katedrze swietego Wojciecha w Ksiazewiezi, tak
izby go najwiecej ludzi slyszalo, po czym w ciagu dni dziesieciu zwolac
gremium i mu przewodniczyc. W przeciwnym razie pierwszym
elektorem zostanie nie obdarowany pierscieniem, ktory bedzie mu
zabrany, ale pierwszy zastepca Wielkiego Mistrza, Mistrz Krajowy
Zakonu Oglowskiego z Ksiazewiezi, badz jesli go nie stanie, drugi
zastepca Wielkiego Mistrza, Mistrz Krajowy Zakonu
Oglowskiego z Zyzem, badz jesli i jego nie stanie, Straznik Pieczeci,
badz jesli go nie stanie, Wielki Marszalek, badz jesli i tego nie stanie,
Wielki Szpitalnik, badz jesli go nie stanie, Wielki Skarbnik.
III.
Obdarzony pierscieniem jest pierwszym elektorem, ktory ma wskazac
nastepnego, we dwojke maja wybrac trzeciego, w trojke czwartego i tak
az wybiora wszystkich trzynastu elektorow, przy czym wsrod nich:
jeden musi byc kaplanem, osmiu musi byc rycerzami, czterech

nierycerzami a wszyscy oni (elektorzy) musza byc z roznych komturii. I
musi to wszystko byc spelnione, izby wybor nowego Wielkiego
Mistrza byl wazny.
IV.
Po wybraniu wszystkich trzynastu elektorow i po zlozeniu przez nich
wszystkich przysiegi przed kaplanem, najlepiej i najpewniej na mszy
swietej w katedrze swietego Wojciecha w Ksiazewiezi, iz dokonaja
wyboru osoby najgodniejszej, cala Wielka Kapitula ma rowniez zlozyc
przysiege w takiz sam sposob, ze uzna wybranego przez wiekszosc
elektorow nowego Wielkiego Mistrza.
V.
Kandydatow na nowego Wielkiego Mistrza ma byc trzech:
Pierwszym bedzie ten, ktory zostal obdarzony pierscieniem przez
Wielkiego Mistrza,
Drugim bedzie pierwszy zastepca Wielkiego Mistrza, Mistrz
Krajowy Zakonu Oglowskiego z Ksiazewiezi, ale jesli jest to ta sama
osoba co obdarzony pierscieniem, jest to drugi zastepca Wielkiego
Mistrza, Mistrz Krajowy Zakonu Oglowskiego z Zyzem, ale jesli
go nie stanie, jest to Straznik Pieczeci, ale jesli go nie stanie, jest to
Wielki Marszalek, ale jesli go nie stanie, jest to Wielki Szpitalnik,
ale jesli go nie stanie, jest to Wielki Skarbnik.
Trzecim kandydatem bedzie wybrany wiekszoscia glosow przez
Wielka Kapitule w tajnym glosowaniu inny kandydat niz obdarzony
pierscieniem a takze inny niz pierwszy zastepca Wielkiego Mistrza,
Mistrz Krajowy Zakonu Oglowskiego z Ksiazewiezi. Ma to byc w
kazdym razie rycerz zakonu Sw. Wojciecha.

VI.
Wybor trzeciego kandydata musi gremium rozstrzygnac w ciagu dwu
dni od dnia zwolania gremium przez pierwszego elektora, czas ten mija
do zachodu slońca dnia drugiego. Jesli tego nie zrobiono w tym czasie,
kandydatow na nowego Wielkiego Mistrza bedzie dwoch.
VII.
Trzynastu elektorow zostanie zamknietych w oddzielnej sali zwana
elektorska, skad nie moga wyjsc dopoty, dopoki nie obiora nowego
Wielkiego Mistrza. Straz pod drzwiami pelnic bedzie siedmiu
straznikow przyslanych przez Wielkiego Marszalka za co on
odpowiada z cala surowoscia. Maja to byc: czterej rycerze zakonni,
dwaj nierycerze stanu godnego oraz jeden kaplan wyznaczony przez
arcybiskupa. Wszyscy oni maja miec ze soba specjalne listy polecajace
i pieczecie od Wielkiego Marszalka a kaplan od arcybiskupa. Nie
wolno wiecej nikomu innemu przebywac pode drzwiami, od czego
pilnowania jest ta straz. Nie wolno strazy nikogo wypuscic z sali
elektorskiej ani wpuscic do niej dopoki nie zakończy sie glosowanie.
Nie wolno im otwierac drzwi w tym czasie. Jadlo i woda maja byc
dostarczone do sali elektorow pod ich nadzorem w dostatecznej ilosci
zanim rozpocznie sie glosowanie. W tym calym czasie pozostali,
czlonkowie Gremium maja przebywac w swojej sali i oczekiwac na
wynik glosowania.
VIII.
Najpierw pierwszy elektor wyznaczy sposrod elektorow sekretarza.
Sekretarz bedzie czuwal nad porzadkiem glosowania. Jesli
kandydatow jest trzech, glosowań bedzie dwa: w pierwszym tajnym

glosowaniu elektorzy zaglosuja na wszystkich kandydatow, po czym po
zliczeniu glosow do drugiego glosowania przechodzi dwoch kandydatow
z najwieksza liczba glosow. W drugim tajnym glosowaniu decyduje
wiekszosc glosow. Wygra ten, ktory bedzie mial co najmniej siedem
glosow. Nikt nie moze wstrzymac sie od glosu. Jesli kandydatow jest
dwoch, glosowanie bedzie jedno i ostateczne.
IX.
Wybor nowego Wielkiego Mistrza ma zostac dobrze opisany przez
sekretarza a dokument podpisany i opieczetowany przez wszystkich
elektorow. Po sporzadzeniu dokumentu sekretarz uderza w drzwi trzy
razy, straznicy otwieraja je i wchodza po czym potwierdzaja na
dokumencie rowniez swoimi pieczeciami, ze wszystko odbywalo sie
zgodnie ze zwyczajem, iz nikt nie wchodzil ani nie opuszczal Sali
elektorskiej podczas glosowania, nikt nie komunikowal sie z
elektorami, nikt nie otwieral drzwi etc. etc. Potem elektorzy przechodza
z opieczetowanym dokumentem do Sali Gremium gdzie dokument o
wyborze nowego Wielkiego Mistrza zostanie odczytany przez
sekretarza Wielkiej Kapituly.
X.
Podczas gdy sekretarz odczytuje dokument o wyborze Wielkiego
Mistrza wszyscy stoja. Po odczytaniu dokumentu sekretarz Wielkiej
Kapituly zarzadza cisze trwajaca tylez, zeby odmowic w spokoju piec
razy modlitwe „Zdrowas Mario”, podczas czego wszyscy siadaja na
swoich miejscach. W tym tez czasie kazdy czlonek Gremium moze
zaprotestowac i wskazac naruszenie procedury wyboru Wielkiego
Mistrza. Bo jesli cokolwiek zostalo zrobione niezgodnie i inaczej niz w
sposob, ktory tutaj opisalismy, i chcemy aby byl przestrzegany w

kazdym szczegole, to caly wybor nowego Wielkiego Mistrza bedzie
niewazny. Winny temu bedzie potepiony i ukarany w taki sposob,
jakby wystapil przeciwko Regule Zakonu. Jesli winnym jest nie
rycerz, o jego losie zadecyduje Wielka Kapitula a on sam do tego
czasu ma byc pojmany i wtracony do lochu. Gdyby cos takiego mialo
miejsce, w takim tez razie wszystko co nastapilo od momentu powolania
pierwszego elektora musi zostac powtorzone na nowo i od poczatku a
obecny wynik wyborow jest niewazny.
XI.
Zglosic zastrzezenia moze kazdy z czlonkow Gremium i poddac pod
glosowanie Wielkiej Kapituly waznosc wyborow. Jesli jednak nie
bedzie mial na to dosc dowodow ani swiadkow, ktorych natychmiast
nalezy przesluchac, on sam zostanie ukarany w taki sposob jakby
wystapil przeciwko Regule. On sam wtedy, jesli nie jest rycerzem, ma
zostac natychmiast pojmany i wtracony do lochu a o jego losie
zadecyduje Wielka Kapitula. Biada mu jesli to co uczynil uczyni
poslugujac sie falszywymi dokumentami i swiadkami! Biada tez tym
swiadkom, ktorzy podziela los jego! Jesli nikt nie zglosi niczego i minie
w spokoju chwila ciszy, niech juz potem kazdy zamilknie na wieki, bo
nie bedzie mial zadnego innego czasu na protesty a o tym wszystkim co
zaszlo w czasie wyborow zabrania sie mowic kazdemu i wszedzie.
XII.
Po chwili owej ciszy, jesli nikt sie nie odezwal, sekretarz Wielkiej
Kapituly zarzadzi odspiewanie piesni Te Deum laudamus. Po tym
wszyscy udadza sie do kosciola, gdzie przed oltarzem, w obecnosci
kaplana Straznik Pieczeci wreczy nowemu Wielkiemu Mistrzowi
pieczec a pierwszy elektor pierscień. Jesli nowym Wielkim Mistrzem

jest Straznik Pieczeci, pieczec wreczy mu sekretarz Wielkiej
Kapituly. Jesli nowym Wielkim Mistrzem jest pierwszy elektor,
pierscień wreczy mu sekretarz Wielkiej Kapituly. Wszyscy obecni
elektorzy i czlonkowie Wielkiej Kapituly zloza na koniec przysiege
wiernosci Wielkiemu Mistrzowi.
XIII.
Ale poniewaz państwo nie moze zostac ani na chwile bez wladzy, po
smierci Wielkiego Mistrza, az do czasu wyboru nowego Wielkiego
Mistrza o czym tu opisujemy, wladze sprawowac bedzie pierwszy
zastepca Wielkiego Mistrza, Mistrz Krajowy Zakonu
Oglowskiego z Ksiazewiezi, badz jesli go nie stanie, drugi zastepca
Wielkiego Mistrza, Mistrz Krajowy Zakonu Oglowskiego z
Zyzem, badz jesli go nie stanie, Straznik Pieczeci, badz jesli go nie
stanie, Wielki Marszalek, badz jesli go nie stanie, Wielki
Szpitalnik, badz jesli go nie stanie, Wielki Skarbnik. Jesli tak by
sie jednak stalo, ze zaden z nich nie bedzie mogl w zaden sposob
wypelnic wladzy, bedzie ja pelnil obdarzony pierscieniem pierwszy
elektor az do wyboru nowego Wielkiego Mistrza. Gdyby tak sie
stalo, izby i jego zabraklo, wtedy Wielka Kapitula wyznaczy sposrod
siebie pierwszego elektora, ktory bedzie postepowal dalej zgodnie z
opisanym tutaj prawem wyboru Wielkiego Mistrza a do chwili jego
wyboru bedzie wypelnial jego obowiazki.
XVII
Obrady Wielkiej Kapituly odbywaja sie zgodnie z jej porzadkiem,
zatwierdzonym przez Wielkiego Mistrza. Jesli sprawy wymagaja

glosowania, kazdy czlonek gremium ma dwa glosy a kandydaciczlonkowie po jednym. Nikt nie moze oddawac glosu w swojej sprawie.
Decyduje wiekszosc glosow. Nad porzadkiem obrad i glosowania
czuwa sekretarz Wielkiej Kapituly.
XVIII
Marszalkowie komturii mianowani sa przez Wielkiego Mistrza i
stanowia wladze nie tylko w samym miescie – siedzibie komturii ale
takze poza nim, do granic ziem przynalezacych do nastepnej. Komturom
podlegaja bajlifowie (wojtowie) miast i soltysi wsi.
XIX
Marszalkowie miast zalezni sa bezposrednio od Wielkiego Mistrza
(posrednio od straznika pieczeci) i wykonuja polecenia Wielkiego
Mistrza, nadzoruja miasta i wsie. Okazuja sie listem, ktory oddaje w
ich rece wladze sadownicza, wladze nad milicja miejska, nad czescia
wojsk zacieznych, nad poborcami podatkowymi. W razie potrzeby
marszalkowie dostaja listy z rozkazami dotyczacymi zwolania
pospolitego ruszenia, zarzadzenia przygotowaniami do obrony czy do
wymarszu wojska. W sprawach wojskowych marszalkowie musza
wykonywac polecenia Wielkiego Marszalka Ksiazewiezi, ktory w
imieniu Wielkiego Mistrza sprawuje wladze nad wojskiem.
XX
Marszalek ma czterech zastepcow zwanych bajlifami. Jeden z nich
zajmuje sie sprawami wojskowymi, drugi gospodarczymi, trzeci
prowadzi kancelarie, czwarty prowadzi sprawy sadowe. Za finanse
komturii odpowiada przed Wielkim Mistrzem osobiscie marszalek.
Skarge na dzialania marszalka i jego urzednikow mozna zlozyc na rece
straznika pieczeci.

XI
Najwiekszym marszalkiem sposrod wszystkich jest marszalek miasta
Ksiazewiezi zwany Marszalkiem Wielkim.
XXII
Iustitia omnibus! Kazdy czlek wolny moze pozwac kazdego drugiego
przed sad, jesli stala mu sie krzywda w obliczu Dekalogu Bozego i w
obliczu prawa moze przed sadem dochodzic swoich praw. Audiatur et
altera pars - sedzia winien przesluchac strony i swiadkow jesli tacy sa,
po czym rozpatrzyc sprawe zgodnie z prawem Boskim i ludzkim oraz
wlasnym sumieniem.
Pozwany, pozywajacy i swiadkowie winni sa skladac przysiege swojej
prawdomownosci albowiem nulla sine Deo mens bona Est. Swiadkow
zaprzysiega sedzia. Bez przysiegi zeznania sa niewazne.
Jesli swiadkiem sa innowiercy, tedy przysiegaja kazdy podlug swojej
wiary.
XXIII
Jesli ktokolwiek pozwie czlowieka przed sad, ten zobowiazany jest
stawic sie. Jesli pozwany uchyla sie, sedzia moze nakazac straznikom
by przyprowadzili go sila.
XXIV
Jesli pozwany uchyla sie, albo ucieka, sedzia moze nakazac osadzic go
w areszcie do czasu ogloszenia wyroku.
XXV
Jesli zawada jest choroba, albo starosc, pozwanego i pozywajacego
moze reprezentowac pelnomocnik. Pelnomocnik musi byc czlekiem
wolnym. Tenze musi miec pelnomocnictwo spisane na pismie, z
pieczecia. Za zeznania pelnomocnika przed sadem odpowiada

udzielajacy pelnomocnictwa.
XXVI
Gdy strony procesujace sie osiagna consensus przez ugode, niechaj sad
to oglosi. Jesli nie osiagna ugody, niechaj kazdy swiadczy w swojej
sprawie. Nastepnie sad ma 10 dni na zastanowienie sie w sprawie i
zbadanie jej. Potem oglosi wyrok lub zarzadzi dodatkowe
przesluchanie. Jesli ktoras ze stron nie zdolala sie stawic, niechaj
sedzia oglosi werdykt z korzyscia dla strony obecnej albowiem absens
carens.
XXVII
Nec loqueris contra proximum tuum falsum testimonium.
Osoba, ktora swiadczyla w sprawie i ktorej udowodni sie wine dania
falszywego swiadectwa, zostanie ukarana na przymusowe roboty
trwajace od 360 dni do 5 lat. Jesli krzywoprzysiezca jest rycerz,
moze kare odsluzyc w choragwi. Przez ten czas przysluguje mu strawa
ale nie ma prawa do spozywania posilku wespol z prawymi rycerzami,
ma obowiazek spowiadania sie nie rzadziej niz raz w tygodniu, nie ma
prawa do zoldu a zbroje i broń ma miec wlasna. Jesli jest to rycerz
zakonny traci w tym czasie swoj plaszcz.
Jesli ktos zglosi sie jako swiadek w sprawie, albo rozwazajacy sprawe
i nie da swego swiadectwa, niechaj zostanie zapisany jako nieuczciwy i
niezdolny do ponownego stawania w charakterze swiadka.
Abominatio Domino labia mendacia qui autem fideliter agunt placent
ei.
XXVIII
Jesli ten, ktory pozwal lub pozwany uwaza, ze sedzia nieslusznie
odrzucil pozew albo ze zostal niesprawiedliwie osadzony a nie jest

rycerzem zakonnym, moze zlozyc skarge na sedziego do Marszalka.
Jesli bajlif sadowy Marszalka nie rozstrzygnie sprawy lub podtrzyma
wyrok sedziego, moze zlozyc skarge do Wielkiej Kapituly.
Jesli jest rycerzem zakonnym, moze zlozyc skarge do Wielkiej
Kapituly bezposrednio. Postanowienia Wielkiej Kapituly sa
ostateczne, jednakowoz prawo laski i zmiany wyroku pozostaje przy
Wielkim Mistrzu Zakonu w kazdym czasie.
XXIX
Jesli kto nie wykona prawomocnego wyroku sedziego zostanie
ukarany grzywna w wysokosci od 10 denarow do 10 grzywien srebra
zaleznie od majetnosci lub aresztem w wysokosci 30 dni po czym
wyrok nakazany musi wykonac. Albowiem iudex est lex loquens a
iustitia civitatis fundamentum.
XXX
Zabrania sie toczenia pojedynkow, ktore mialyby rozstrzygac spory.
Zabicie w takim pojedynku bedzie takoz samo traktowane jak
morderstwo a okaleczenie takoz samo jak uczynienie innej szkody.
XXXI
Jesli skarga na sedziego lub bajlifa sadowego Marszalka nie wplynie
do zachodu slońca siodmego dnia od dnia, w ktorym oglosil on wyrok,
wyrok ten utrzymany jest w mocy i nie mozna go skarzyc.
XXXII
Sedziowie niech sadza sprawiedliwie, zgodnie z prawem Boskim i
ludzkim i zgodnie z sumieniem swoim, albowiem lustitias vestras
iudicabo oraz aequitas sequitur legem. Kary niech beda takie jak
uczynki – tak, aby nie mowiono potem: „zbrodnie popelnil a prawie go

nie ukarali” albo: „za rzecz mala a nadmiernie go ukarali”. Albowiem
ne quid nimis. Jednakowoz jesli facta loquuntur tedy niech kara bedzie
odpowiednia do czynu.
Sedzia niech nie rozstrzyga pochopnie, albowiem nemo sapiens nisi
patiens, obowiazek ma wszystkich swiadkow przesluchac i sprawe
dokladnie rozeznac. Zanim wyda wyrok, musi byc przekonany o jego
slusznosci albowiem facta non praesumuntur, sed probantur.
Finis coronat opus: jesli odbyla sie choc jedna rozprawa w jakiejs
sprawie, musi byc i jej koniec. Ubi lex, ibi poena aczkolwiek sedzia
uniewinni jesli winy nie znajdzie.
Lex dilationes exhorret. Na wydanie wyroku badz uniewinnienia
sedzia ma dni czternascie od przesluchania ostatniego swiadka w
sprawie lub od ostatniej rozprawy, na ktorej ostatni swiadek mial sie
byl stawic.
Kara bedzie sciecie dla kazdego sedziego, ktoremu udowodni sie branie
lapowek za przychylne werdykty. Jego majatek, majatki jego zony i
nieletnich dzieci zostana sprzedane a pieniadze ze sprzedazy zasila
skarb państwa. Marszalek w ktorego miescie byl ten sedzia
poinformuje o tym zdarzeniu bezposrednio Wielka Kapitule i przed
nia rozliczy sie ze sprawy.
Akta sprawy, zeznania swiadkow i wyrok badz uniewinnienie sadu
musza byc spisane i opieczetowane. Jeden egzemplarz pozostaje w
sadzie, ktory go wydal, drugi sad odesle do kancelarii straznika
pieczeci. Uzasadnienie wyroku badz uniewinnienia ma byc napisane
pod nimi, bez zbednej zawilosci, albowiem magnum in
parvo, aczkolwiek tak, aby czytajacy mogl wszystko rozeznac.
Wynagrodzenie sedziego, sekretarzy i sledczych sadu okresla edykt

wielkanocny Wielkiej Kapituly. Sedziowie otrzymuja wynagrodzenie
ze skarbu Wielkiego Mistrza i odpowiadaja za przestepstwa przed
Wielka Kapitula.
XXXIII
Doprowadzenie kogos do smierci, kogokolwiek, kto nie bylby skazany,
jest zabronione.
Ktokolwiek dopuscilby sie czynu takiego bedzie sadzony za
morderstwo.
XXXIV
Zabicie napastnika w obronie wlasnej, czy to w dzień czy to w nocy,
jesli napastnik zagraza zyciu lub okaleczeniem jest bez kary. Sprawa
taka powinna byc dokladnie zbadana przez sedziego a swiadkowie w
miare mozliwosci znalezieni i przesluchani. Jesli nie ma swiadkow, sad
przyznaje racje temu, ktory zabil napastnika, zaprzysiegajac jego.
XXXV
Kazdy szlachetnie urodzony jest zarazem rycerzem. Nie kazdy rycerz
jest szlachetnie urodzonym, jednakowoz poprzez bohaterstwo, sluzbe
Bogu i Zakonowi oraz dekret Wielkiego Mistrza o nadaniu pasa
rycerskiego staje sie rycerzem o pelnych prawach. Toz samo rycerze
zakonni, ktorzy takze nie musza byc szlachetnie urodzonymi a wyroznia
ich sluzba Bogu i Zakonowi sa rycerzami o pelnych prawach.
Jesli kto ponadto podaje sie za szlachcica, a inny by temu przeczyl,
wtedy nalezy poswiadczyc swe pochodzenie piecioma mezami ze swego
rodu, ci maja zlozyc przysiege, „iz ten jest brat nasz i z pokolenia ojcow
naszych jest”.
XXXVI
Non occides.

Gdy udowodni sie morderstwo meza, niewiasty czy dziecka wtedy
skazuje sie sprawce na co najmniej 15 lat wiezienia. Moze byc skazany
na wiecej, nawet do końca dni swoich. Jesli sprawca jest rycerz, moze
kare odsluzyc w choragwi. Przez ten czas przysluguje mu strawa ale
nie ma prawa do spozywania posilku wespol z prawymi rycerzami, ma
obowiazek spowiadania sie nie rzadziej niz raz w tygodniu, nie ma
prawa do zoldu a zbroje i broń ma miec wlasna. Jesli jest to rycerz
zakonny traci w tym czasie swoj plaszcz.
Jesli skazany zbiegnie z wiezienia lub z choragwi, zostanie zabity przez
sciecie.
Gdy dwoch, trzech, czterech albo wiecej byloby oskarzonych o
morderstwo, to wszyscy beda karani, jednakze ustanawiamy, aby tylko
jeden byl o morderstwo oskarzony i ukarany, pomocnicy jego moga sie
z zarzutu morderstwa i zadania ran oczyscic przez dobrych swiadkow.
Jesli im oczyszczenie sie nie uda, wtedy takze maja byc ukarani za
morderstwo.
Jesli kto podzegal do morderstwa i przez to sie ono dokonalo i zostalo
to dowiedzione, odpowiada przed sadem takze samo jakoby to on sam
zamordowal.
XXXVII
O smierci bez przyczyny.
Jesli ktos przygodna smiercia z tego swiata zejdzie czy to przez upadek
z drzewa czy utoniecie, czy w jakikolwiek inny sposob, wtedy
postanawiamy aby w takich przypadkach o takiego czlowieka, zadna
skarga nie byla wnoszona. Takze wtedy gdy nie wiadomo kto zabil,
postanawiamy by nikt nie byl pociagany do odpowiedzialnosci bez
podania dowodow winy. Przyjaciele zabitego moga wniesc sprawe do

sadu i po oplaceniu kosztow sedzia wyznaczy straznikow, ktorzy
przeprowadza dochodzenie. Maja tez prawo sprawce poszukac wedlug
prawa i oskarzyc przed sadem.
Jesli udowodnione zostanie, iz smierc nastapila z winy nieumyslnej,
zabojca winien jest wynagrodzic rodzinie zabitego. Sedzia orzeknie
wysokosc grzywny, nie moze byc ona jednak nizsza niz wartosc siedmiu
koni rycerskich ani wyzsza niz pietnastu koni. Gdyby zabojca nie mial
czym zaplacic, musi grzywne odpracowac na rzecz rodziny zabitego badz
na rzecz miasta. Wtedy tez sedzia okresli ile dni i godzin dziennie ma
pracowac ale nie mniej niz 90 i nie wiecej niz dwa lata. Jesli zabojca
jest rycerz toz samo moze odsluzyc w pulku zacieznym. Przez ten czas
przysluguje mu strawa ale nie przysluguje mu zold a zbroje i broń ma
miec wlasna. Jesli jest to rycerz zakonny traci w tym czasie swoj
plaszcz.
XXXVIII
Furtumque non facies
Gdyby kto uczynil kradziez drugiemu, a dowioda mu tego sadownie, za
szkode ma zadoscuczynic poszkodowanemu, tak jak w przypadku
kazdej innej szkody.
Kazda szkoda poczyniona drugiemu i udowodniona w sadzie musi
zostac naprawiona.
Jesli szkoda dotyczy uszczerbku na zdrowiu obywatela, sad orzeknie
grzywne na rzecz poszkodowanego. Grzywna nie moze byc nizsza niz
wartosc konia rycerskiego ani wyzsza niz wartosc siedmiu koni. Jesli
uszczerbek dotyczy niewolnika i powoduje utrate jego wartosci,
wyrzadzajacy szkode odda poszkodowanemu swojego niewolnika w
podobnym zdrowiu i wieku lub zaplaci jego rownowartosc. Jesli

szkoda dotyczy jakiegokolwiek mienia, rzeczy ruchomej czy nieruchomej,
musi zostac naprawiona w dwojnasob tego, ile byla warta.
Sprawca szkody ma 30 dni na jej naprawienie. Po tym czasie
poszkodowany moze skarzyc sprawce a sedzia orzeknie podwojenie
dotychczasowej kary o ile pierwszy wyrok w sprawie jest prawomocny.
Jesli minie nastepne 30 dni sedzia nakaze nastepne podwojenie kary
o ile poprzedni wyrok jest prawomocny. Jesli sprawca nadal uchyla sie
od naprawienia kary, sedzia wysle do majatku sprawcy straznikow,
ktorzy wezma z tego majatku tyle dobr, aby pokryly zasadzone
odszkodowanie dla poszkodowanego oraz kare za uchylanie sie od
wyroku (siedem talarow) na rzecz sadu. Jesli sprawca nie posiada
majatku w dostatecznej wartosci aby zaspokoic roszczenia, sedzia skaze
go na roboty. Wtedy tez sedzia, zgodnie ze swym sumieniem okresli ile
dni i godzin dziennie ma pracowac ale nie mniej niz 30 i nie wiecej niz 5
lat. Jesli zlodziejem jest rycerz toz samo moze odsluzyc w pulku
zacieznym. Przez ten czas przysluguje mu strawa ale nie ma prawa do
spozywania posilku wespol z prawymi rycerzami, ma obowiazek
spowiadania sie nie rzadziej niz raz w tygodniu, nie ma prawa do zoldu
a zbroje i broń ma miec wlasna. Jesli jest to rycerz zakonny traci w
tym czasie swoj plaszcz.
XXXIX
Sluszne jest aby kazdy dobry czlowiek zlego unikal. Niektorzy zli albo
nieczysci, ani Boga sie nie boja, ani doczesnych cierpień, cudzym zonom
albo pannom gwalt uczyniwszy czci je pozbawiaja. Postanawiamy
przeto, ze gdy kto dziewke, jakiegokolwiek stanu bez jej albo rodziny
zgody zniewolil, a byloby to dowiedzione, tedy ukaranie jego ma zalezec
od milosierdzia tej dziewki i jej bliskich. Gdy kto dziewce, mezatce,

wdowie lub jakiejkolwiek innej niewiescie, na drodze, na polu, w lesie, w
domu, we wsi itd. gwalt uczyni, a ona zaraz potem wskaze gwalciciela,
a znaki gwaltu beda na niej widoczne, co swiadkowie potem
poswiadcza, taki gwaltownik na naszej i przyjaciol tej niewiasty lasce
ma pozostac. Jesli taka bedzie wola skrzywdzonej, sedzia w imieniu tej
skarze gwaltownika na chloste, kare wiezienia nie mniejsza niz 180 dni
i nie wieksza niz 5 lat i zaplacenie grzywny w wysokosci nie mniejszej
niz wartosc siedmiu koni rycerskich. Jesli gwaltownikiem okazal sie
rycerz toz samo moze odsluzyc w pulku zacieznym. Przez ten czas
przysluguje mu strawa ale nie ma prawa do spozywania posilku wespol
z prawymi rycerzami, ma obowiazek spowiadania sie nie rzadziej niz
raz w tygodniu, nie ma prawa do zoldu a zbroje i broń ma miec wlasna.
Jesli jest to rycerz zakonny traci w tym czasie swoj plaszcz.
A gdyby kobieta potwarczo kogos oskarzala, a znakow gwaltu na niej
nie znaleziono, tedy ten kogo skarza ma sie odprzysiac szescioma
swiadkami takimi jako i on, a ta co potwarczo oskarzala ma byc
skazana kara taka jakiej zadala dla oskarzonego. Albowiem ab alio
exspectes, alteri quod feceris.
XL
Juz Pismo Swiete swiadczy, ze syn nie ma cierpiec za grzechy ojca,
ani ojciec za grzechy syna. Przeto chcemy, zeby ojciec za zlego syna, ani
syn za ojca, ani brat za brata, ani przyjaciel za przyjaciela nie ma
cierpiec, chyba zeby ojciec z synem albo brat z bratem w jednym zlym
uczynku udzial brali. Wowczas kazdy wedlug winy ma byc ukarany.
XLI
Kara smierci przez sciecie bedzie karany kto podniesie reke na
Wielkiego Mistrza, gremium Wielkiej Kapituly badz dopusci sie

innej laesa maiestas. Ten, ktory kolaborowal z publicznymi wrogami,
lub wydal obywatela publicznym wrogom bedzie musial poniesc kare
sciecia. Takoz samo bedziemy karac zolnierzy, ktorzy okryja sie
hańbiacymi czynami na polu bitwy i oddadza pola wrogowi. Albowiem
amor patriae nostra lex.
XLII
Et quisquis scandalizaverit unum ex his pusillis credentibus in me
bonum est ei magis si circumdaretur mola asinaria collo eius et in mare
mitteretur.
Ktokolwiek krzywdzil dzieci bedzie, swoje lub cudze, glodzil je bedzie,
ponizal, bil do krwi lub nastawal na ich niewinnosc, podlegal bedzie
karze chlosty (nie mniej niz 50 razow) lub wiezienia (nie mniej niz 90
dni).
XLIII
W sprawach pobicia szlachcica lub rycerza taki zwyczaj ma byc
zachowany: gdyby rycerz rycerza, albo szlachcic szlachcica uderzyl lub
zranil tedy szlachcicowi tak urazonemu, od drugiego szlachcica nalezy
sie kara jednego wiardunka. A gdyby szlachcic uderzyl kogos, kto nie
cieszy sie prawem rycerskim, tedy za taka rane zaplaci dwanascie
szkojcy. Gdyby zas nie mozna bylo dociec ktory z awanturnikow jest
winien, wszyscy zaplaca po po jednym szelagu do skarbca Zakonu.
XLIV
Dziecko urodzone w dziesiec miesiecy po smierci ojca nie bedzie moglo
po nim legalnie dziedziczyc.
XLV
Kiedy dokonana jest umowa i przeniesienie aktu wlasnosci i zostala
dopelniona formalna deklaracja przed sedzia, ma ona moc wiazaca.

Ani belki, ktora jest wbudowana w dom, ani nawet kolka ze sciany, nie
mozna mu wowczas stamtad zabrac.
XLVI
Zajecie przez zasiedzenie majatku ruchomego wymaga jednego roku
dla jego przejecia, ale zajecie majatkow i domow dwa lata.
XLVII
Jesli ktos zostal zabity podczas nocnej kradziezy, slusznie zostal
zabity. Jesli kradziez zostanie przeprowadzona noca, a wlasciciel
zabije wlamywacza, bedzie uwazane, ze zrobil to slusznie. Bezprawiem
jest zabic zlodzieja za dnia chyba, ze on broni sie bronia. Ale nawet,
kiedy on przyszedl z bronia, to dopoki jej nie uzyje i nie zacznie walczyc,
nie wolno go zabic. Nawet gdy ow opiera sie, najpierw trzeba zawolac
kogos, kto moze uslyszec i przyjsc z pomoca.
XLVIII
Jesli ktokolwiek podpali i zniszczy w ten sposob budynek, las, albo
halde zboza trzymana w poblizu domu, niechaj bedzie zwiazany,
wychlostany i zabity przez spalenie na stosie pod warunkiem, ze uczynil
ow czyn karalny z rozmyslna zlosliwoscia, ale jesli dowiedzie, ze stalo
sie to przypadkiem, lub przez niedbalstwo, zobowiazany jest do
naprawienia szkody, zas, gdyby byl na to zbyt biedny, otrzyma
stosowna, lzejsza kare.
XVIX
Kazdy oskarzony przed sadem ma prawo do obrony. Jesli sam nie
potrafi sie bronic, moze wybrac kogos, kto bedzie go bronil.
Pelnomocnik ten musi byc czlekiem wolnym. Tenze musi miec
pelnomocnictwo spisane na pismie, z pieczecia. Za zeznania

pelnomocnika przed sadem odpowiada udzielajacy pelnomocnictwa.
L
Jesli niewolnik dokona kradziezy, albo wyrzadzi jakas krzywde za
wiedza jego pana, powodztwo o odszkodowanie bedzie wobec jego
pana.
LI
Z czleka wolnego, obywatela państwa, nikomu nie wolno uczynic
niewolnika. Niewolnik, ktory jest, moze wykupic sie z niewoli przy
czym wysokosc oplaty jaka konieczna jest do wykupu opisana jest co
roku przez Wielka Kapitule edyktem wielkanocnym. Niewolnik moze
zwrocic sie do sadu o wykupienie z niewoli, na mocy edyktu
wielkanocnego, jesli posiada dostateczna oplate. Sedzia nakaze
wlascicielowi niewolnika zwrocenie mu wolnosci, pobierze oplate, ktora
zdeponuje w sadzie dla wlasciciela po potraceniu jednej dziesiatej
wartosci dla skarbu Wielkiego Mistrza, po czym wystawi dwa glejty
sadowe potwierdzajace wolnosc – jeden przekaze bylemu niewolnikowi,
drugi odesle do kancelarii straznika pieczeci.
Od dnia ogloszenia wyroku niewolnik staje sie czlowiekiem wolnym az
do smierci.
Toz samo moze zrobic wlasciciel niewolnika, bez zadnej oplaty, jesli
chce mu zwrocic wolnosc. Musi tylko zwrocic sie do sadu o wydanie
glejtu.
LII
Jesli czlowiek w swej ostatniej woli powierzyl troske o swe majetnosci
i opieke nad jego wlasnoscia, wola jego jest obowiazujaca. Jesli nie ma
spadkobiercow i umrze, nie zostawiwszy testamentu, niechaj najblizszy
krewny obejmie jego dziedzictwo. Jesli takowego nie posiada, niechaj

czlonkowie jego rodu obejma jego dziedzictwo.
LIII
Z lichwy bierze sie lakomstwo i chciwosc nienasycona. Dlatego
postanawiamy, aby bankierzy i wszyscy inni pieniadze swoje pozyczajac
z procentem, brali od pozyczki nie wiecej niz uchwalono na rok w
edykcie wielkanocnym Wielkiej Kapituly. A gdyby bankierzy i inni
uzyskali od kogos list dluzny i zastaw pod pozyczone na procent
pieniadze, a przez dwa lata dla chytrosci swej o dlug sie nie upominali w
sadzie, maja narosly procent stracic, a wspomniany list dluzny mocy
miec nie bedzie. A procent bedzie sie liczyl od poczatku po tym dwuleciu,
i wedlug edyktu wielkanocnego ogloszonego.
LIV
Stanowimy, aby gdy maz umrze, zona przy dziedzinie, przy wianie, przy
calej wyprawie oraz wszelkich pieniadzach, perlach, drogich kamieniach
ma zostac. A kiedy ona umrze dzieciom, jesli je ma, caly ten majatek
przypadnie. Jesli zas wdowa majaca dzieci za maz bedzie chciala isc,
stanowimy, by najpierw owe dzieci z poprzedniego malzeństwa
otrzymaly caly majatek ojcowski i polowe macierzystego, w
jakichkolwiek on bedzie rzeczach. A wdowa z reszta majatku, na nia
przypadajaca, meza sobie wezmie wedlug swojej woli.
LV
Postanawiamy takze, aby gdy panna za maz bedzie wydawana, jesli
posag w pieniadzach gotowych otrzyma, wystarczy jesli w gronie
przyjaciol sie to dokona. Jesli jednak dobra ziemskie dziedziczne ma
dostac, tylko w obliczu Wielkiego Mistrza moze byc to uczynione.
LVI
Jesli ktos jest szalony, lecz nie ma opiekuna, wladza nad nim, tak do

opieki, jak i jego majetnosci przypada jego krewnym i czlonkom jego
rodu.
LVII
Nakazuje sie, by dobra wspolne, mury obronne, budynki, drogi
szanowalo sie a miasta utrzymywaly je w nalezytym porzadku za co
odpowiadaja marszalkowie.
LVIII
Jesli drzewo sasiada w wyniku wiatru zegnie sie i spadnie na twoja
posesje, mozesz zupelnie legalnie podjac kroki w celu jego usuniecia.
LIX
Czlowiek ma prawo do zbierania owocow, ktore z jego drzewa spadly
na posesje jego sasiada.
LX
Nikomu nie wolno urzadzac spotkań w miescie podczas nocy.
LXI
Nikomu nie wolno pogrzebac trupa, ani tez spalic go w miescie.
LXII
Nie wolno zawierac malzeństw miedzy chrzescijanami a innowiercami.
LXIII
Nie zabrania sie handlowania, uprawiania ziemi ani rzemiosla osobom
innego wyznania. Innowiercy moga miec wlasne majatki, sluzbe,
interesy i byc ludzmi wolnymi. Jako ludzie wolni maja takie same
prawa wynikajace z edyktow i dekretow jak chrzescijanie. Zabrania sie
im posiadania niewolnikow. Wolno im budowac wlasne swiatynie i
odprawiac modly, jednakowoz nakazuje sie, aby odbywalo sie to z dala
od dzielnic zamieszkalych przez chrzescijan. Nie wolno im wznosic
fortyfikacji ani budowli obronnych, chyba, ze na wezwanie marszalkow,

zabrania sie im posiadania kusz, lukow i ciezkiej broni. W zamian za
swobode religijna gminy innej wiary beda wplacaly do kas marszalkow
oplaty w wysokosci ustalonej przez wielka kapitule w edyktach
wielkanocnych.
LXIV
Oplaty celne, skarbowe, podatki i wszelkie inne oglaszane beda co
roku w edyktach wielkanocnych Wielkiej Kapituly.
LXV
Edykty i dekrety Wielkiego Mistrza, edykty Wielkiej Kapituly i
wyroki sadowe maja byc bezwzglednie przestrzegane albowiem ex
iniurnia non oritur ius. Nie przestrzeganie prawa przez marszalkow,
komturow, bajlifow, sekretarzy, sedziow i urzednikow bedzie surowo
karane. Wielka Kapitula wyznaczy co roku sposrod kandydatowczlonkow komisje, ktora bedzie nadzorowac przestrzeganie prawa przez
urzedy i rozpatrywac skargi. W jej mocy bedzie zglaszanie do
Wielkiego Mistrza o ukaranie i nagradzanie sedziow, marszalkow i
innych. Bez podpisu i pieczeci Wielkiego Mistrza wnioski o ukaranie
niedbalych lub nieuczciwych urzednikow a takze wnioski o nagrodzenie
urzednikow sumiennych i uczciwych sa niewazne. Komisja moze
wnioskowac o nagrody pieniezne dla urzednikow sumiennych i prawych
zas dla urzednikow nieuczciwych i niedbalych o kare chlosty, kare
pieniezna, pozbawienie urzedu, konfiskate majatku, kare wiezienia,
zeslanie na sluzbe do pulkow pustynnych a takze kare smierci przez
sciecie. W razie potrzeby Wielka Kapitula moze doraznie powolac
komisje sposrod kandydatow-czlonkow w celu wyjasnienia sprawy.
Czlonkami komisji nie moga byc stali czlonkowie Wielkiej Kapituly.
LXVI
Ksiestwo ochrania moca swa swoich obywateli, handel, rzemioslo i

uprawe ziemi i wszelkie interesy dajace pozytek ich wlascicielom i
obywatelom, stoi na strazy przestrzegania praw Bozych i ludzkich.
Dwa razy w roku, w czas wigilii Bozego Narodzenia i w czas wigilii
Swieta Wielkanocnego Wielki Mistrz wyslucha prosb i skarg 20
poddanych, bez wzgledu na ich stan, majatek i religie. Sprawy o jakie
poddani chca prosic winni na 30 dni przedtem zlozyc do kancelarii na
rece Straznika Pieczeci.
LXVII
Chcemy, aby nastapilo spraw uporzadkowanie dotyczace rolnictwa,
rzemiosla, handlu, cen, wszelkich oplat, i podatkow.
Na poczatku potwierdzamy, ze tak jak dotad, co roku oplaty celne,
skarbowe, podatki i wszelkie inne sprawy, ktore obowiazuja przez rok
oglaszane beda jak do tej pory w edyktach wielkanocnych Wielkiej
Kapituly a ich stosowanie ma byc od dnia pierwszego maja do
trzydziestego kwietnia nastepnego roku.
LXVIII
Chcemy aby od dzisiaj waznym srodkiem platniczym, na rowno z
monetami zlotymi, srebrnymi i monetami brazowymi i miedzianymi byl
list nasz urzedowy, opatrzony pieczeciami nasza, wielkiego skarbnika i
pieczecia z numerem listu. W liscie tym zapisano jeszcze przyrzeczenie
wymiany listu na monety zlote, srebrne lub kruszec inny badz kamienie
szlachetne. Kazdy kto przedlozy taki list przed Wielka Kapitula moze
go odsprzedac nam bez zwloki w zamian za przyrzeczone w liscie
wynagrodzenie.
LXIX

Listy nasze wartosciowe nazywac bedziemy Cynesami, ktora to nazwa
pochodzi od manufaktury skarbca Wielkiego Mistrza w Trumie.
List wartosciowy Cynes wprowadzamy dla wygody jego posiadaczy,
bezpieczeństwa przechowywania i latwiejszego obracania nim niz
monetami ze zlotego badz srebrnego kruszcu.
LXX
Edykt Wielkiej Kapituly okreslal bedzie z jakim dniem i o jakim
numerze wprowadzane beda listy wartosciowe, kto je pierwszy
otrzymuje, rowniez edykt opisywal bedzie cechy kazdego z listow tak
aby kazdy mogl porownac w sadzie jego wyglad z jego opisem. A gdy
kto nie baczac na prawo Boze i ludzkie osmieli sie list wartosciowy
Cynes falszowac, podrabiac z checi zysku czy to z checi szkodzenia
nam, niechaj bedzie osadzony i po udowodnieniu winy takoz samo
skazany jak ten co podpala zboze lub tez zatruwa wode w studni.
LXXI
Oglaszam tedy takze, ze wolno kazdemu wolnemu czlekowi handlowac
towarami i dobrami wedle swojego upodobania i po cenach jakich
pragnie, jesli znajdzie kupca, ktoren tyle za towar zaplaci, za wyjatkiem
towarow, na ktorych cena zostanie ogloszona w edykcie wielkanocnym.
LXXII
Do handlu nie potrza nikomu posrednika, jesli kto chce, rolnik zboze
czy inne dobra, rzemieslnik swoje wyroby, rybak to co ulowi, etc. etc.
kazdy moze sprzedac co ma wedle swego upodobania i komu zapragnie.
LXXIII
W miastach maja byc wydzielone miejsca do handlowania aby nie bylo
tak, ze kazdy handluje gdzie popadnie. Osobne miejsce winno byc dla
handlu plodami ziemi, osobne zwierzetami, wyrobami rzemieslnymi i

niewolnikami tak aby zadnego balaganu nie robic. Od miejsca takiego
mozna pobierac oplaty od kupcow, jednak nie wieksze od tych co
oglosimy w edykcie wielkanocnym
LXXIV
Nikt nie moze zostac przymuszonym do zbycia jesli tego nie pragnie.
Takoz samo nikogo do zakupu przymuszac nie mozna.
LXXV
Jesli sprzedane zwierze okaze sie chore a sprzedawca zapewnial, ze
jest zdrowe, lub jesli towar jaki mial byc nowy lub pierwszej jakosci a
okaze sie stary lub zlej jakosci, kupiec moze oddac sprawe do sadu.
Jesli okaze sie to prawda na co dobrze byloby gdyby pozywajacy mial
swiadkow, nieuczciwy sprzedawca ma oddac kupcowi tyle ile wzial a
rzecz moze zatrzymac. A gdyby dowody na oszustwo nie byly
wystarczajace, sedzia nakaze polubowne rozwiazanie lub oddali pozew.
Sprawe do sadu mozna oddac do zachodu slońca piatego dnia po dniu
w ktorym zwierze zostalo sprzedane i do trzeciego dnia po dniu w
ktorym zostalo sprzedane jakiekolwiek inne dobro za wyjatkiem ziemi i
budynkow. Po tym terminie sad oddali pozew.
LXXVI
O tych, co na potrzeby wojenne produkuja. Ci co produkuja czy to
miecze, czy tarcze czy zbroje czy kusze czy inne towary wojenne na
zamowienie i ceny sa w nim ustalone, moga rowniez sprzedawac co
zrobia poza zamowieniem i wedlug cen swobodnych, jednak tak aby
zamowione rzeczy zdolali wykonac w terminie i w zamowionych
ilosciach.
LXXVII

Niepodobna jest, aby ktoren Marszalek czy bajlif wprowadzal oplaty
i podatki nowe badz wyzsze niz my oglaszamy w edyktach
wielkanocnych. Kto jednak to prawo naruszy, zostanie pozwany przed
oblicze nasze lub Wielkiej Kapituly, ktora na niego nalozy kare tak,
aby wiecej tego nie robil a wprowadzone przezeń stawki i podatki
zostana cofniete.
LXXVIII
Marszalkowie maja zadbac aby oplaty i podatki zostawaly zebrane
terminowo i w ustalonej wysokosci i podzielone na te co naleza sie
komturii i na te, co naleza sie państwu. Marszalkowie maja zadbac
aby to co nalezy sie do skarbca państwa zostalo nalezycie
zabezpieczone i odprawione do nas za co odpowiedza glowami przed
naszym obliczem. Jesli ktoren Marszalek nie ma dosc srodkow aby
zabezpieczyc starannosc i odprawic nalezycie co nalezy sie państwu,
niechaj wystapi do Straznika Pieczeci o transport i ochrone wojska.
LXXIX
Chcemy aby zwolnieni od podatku podymnego byli: kmiecie co na roli
pracuja, hodowcy koni, bydla i trzody, Tatarzy co w jezdzie lekkiej
nam sluza, poszukiwacze zlota i srebra dla naszych potrzeb i budujacy
drogi, szkoly wszelkie i uniwersytety, gospodarze lesni, rybacy, rycerze
zakonni, zolnierze armii zakonnej, sedziowie, marszalkowie, sluzba
dworu Wielki Mistrza, wytworcy uzbrojenia dla wojska, dostawcy
maki i miesa na potrzeby wojska.
LXXX

Pod grozba wiezienia nie wolno handlowac: listami wartosciowymi
Cynes (odstepowania ich po innym kursie niz zapisano w liscie), ludzmi
wolnymi i ich dobrami, dobrami cudzymi chyba, ze handlujacy ma
sadowe pelnomocnictwo, dobrami kradzionymi i z rozboju, wlasnoscia
armii zakonnej, zamkami nalezacymi do państwa i ich wyposazeniem,
ziemia i dobrami niczyimi lub ogolnymi, ktore sa wszystkich pospolu.
Kupiec co nabywa te dobra bedzie sadzony na rowni z tymi co je
sprzedawali.
LXXXI
W czasie wojennym i nadzwyczajnym edykt Wielki Mistrz moze
dowolnie ustalic ceny badz tez zadysponowac towarami i wszelkimi
dobrami bez wzgledu na ich wartosc i wlasnosc. Wlasciciel moze
zglosic potem do nas swoje racje a kiedy czas zly ustanie, zostanie w
miare mozliwosci zaspokojony.
LXXXII
Kazdy rycerz posiadac ma dobra swe dziedzicznie, pod tym jednak
warunkiem, ze i on i jego potomkowie maja sluzyc Zakonowi
gdziekolwiek i kiedykolwiek ile razy zostana wezwani do wypraw
wojennych i poselstw.
LXXXIII
Jesli jakie sprawy nie ujete sa w tym edykcie a zdarza sie, najpierwej
trzeba poszukac czy spraw takich nie mozna rozstrzygac na podstawie
more maiorum lub more antiquo. Jesli sprawy takie nie rozstrzyga ani
ten edykt ani tez nie mozna o nich stanowic na podstawie more maiorum
lub more antiquo, tedy nie ujete w tym zbiorze praw sprawy beda
rozstrzygane pro publico bono przez Wielka Kapitule na podstawie
wnioskow, do zglaszania ktorych uprawnione sa sady, marszalkowie

oraz male kapituly. Wydane przez Wielka Kapitule orzeczenia sa
ostateczne, chyba, ze Wielki Mistrz zastosuje prawo laski badz
zmiany orzeczenia, ktore to prawo zachowuje w kazdym czasie.
LXXXIV
Wszyscy bez wzgledu na to kim sa i jakiego sa stanu obowiazani sa
do przestrzegania tego zbioru praw albowiem przed Bogiem nie ma
miedzy nimi roznic. De maiore et minore non variant iura. Nad
przestrzeganiem prawa polecamy czuwac osobliwie sedziom,
marszalkom, przelozonym rycerzy, klasztorow i kosciola, rycerstwu,
czlonkom kapituly na czele z Wielka a szczegolnie Gremium jako
cialo prawo stanowiace. Moznym i najwiecej znaczacym polecamy
takoz stosowanie sie do prawa, albowiem powinni wszystkim
mniejszym dobry dawac przyklad, Honos habet onus. Osobliwie
piecze nad przestrzeganiem prawa powierzamy Straznikowi Pieczeci
tak aby mial wielkie baczenie, czy prawo niniejsze jest tak jak
chcielibysmy i w calym kraju jednakowo przestrzegane.

