
    
    

Prepis:Prepis:Prepis:Prepis:    
    
Osnovna privilegijska listina za Kranjsko v prevoduOsnovna privilegijska listina za Kranjsko v prevoduOsnovna privilegijska listina za Kranjsko v prevoduOsnovna privilegijska listina za Kranjsko v prevodu        
    
1338, IX. 16., Gradec.1338, IX. 16., Gradec.1338, IX. 16., Gradec.1338, IX. 16., Gradec.    
    
Mi, Albreht, po božji milosti vojvoda v Avstriji, na Štajerskem Mi, Albreht, po božji milosti vojvoda v Avstriji, na Štajerskem Mi, Albreht, po božji milosti vojvoda v Avstriji, na Štajerskem Mi, Albreht, po božji milosti vojvoda v Avstriji, na Štajerskem 
in Koroškem, gospod na Kranjskem, v Marki in Pordenonu, grof in Koroškem, gospod na Kranjskem, v Marki in Pordenonu, grof in Koroškem, gospod na Kranjskem, v Marki in Pordenonu, grof in Koroškem, gospod na Kranjskem, v Marki in Pordenonu, grof 
na Habsburgu in Kiburgu, deželni grof v Zna Habsburgu in Kiburgu, deželni grof v Zna Habsburgu in Kiburgu, deželni grof v Zna Habsburgu in Kiburgu, deželni grof v Zgornji Alzaciji in grof gornji Alzaciji in grof gornji Alzaciji in grof gornji Alzaciji in grof 
v Pfirtu, izjavljamo in javno oznanjamo s to listino vsem zdaj v Pfirtu, izjavljamo in javno oznanjamo s to listino vsem zdaj v Pfirtu, izjavljamo in javno oznanjamo s to listino vsem zdaj v Pfirtu, izjavljamo in javno oznanjamo s to listino vsem zdaj 
živečim in tistim, ki bodo živeli v prihodnje, da so pred nas živečim in tistim, ki bodo živeli v prihodnje, da so pred nas živečim in tistim, ki bodo živeli v prihodnje, da so pred nas živečim in tistim, ki bodo živeli v prihodnje, da so pred nas 
prišli naši zvesti dragi, naši deželni gospodje, vitezi in oprode iz prišli naši zvesti dragi, naši deželni gospodje, vitezi in oprode iz prišli naši zvesti dragi, naši deželni gospodje, vitezi in oprode iz prišli naši zvesti dragi, naši deželni gospodje, vitezi in oprode iz 
naše dežele Kranjske in nas vneto prosnaše dežele Kranjske in nas vneto prosnaše dežele Kranjske in nas vneto prosnaše dežele Kranjske in nas vneto prosili, da jim po posebni ili, da jim po posebni ili, da jim po posebni ili, da jim po posebni 
milosti pustimo nekatere stare običaje, ki jih imajo že od nekdaj, milosti pustimo nekatere stare običaje, ki jih imajo že od nekdaj, milosti pustimo nekatere stare običaje, ki jih imajo že od nekdaj, milosti pustimo nekatere stare običaje, ki jih imajo že od nekdaj, 
ter da jim poleg tega podelimo nekatere nove pravice glede ter da jim poleg tega podelimo nekatere nove pravice glede ter da jim poleg tega podelimo nekatere nove pravice glede ter da jim poleg tega podelimo nekatere nove pravice glede 
sodstva. Mi smo zdaj uvideli njihovo resno prošnjo, in ker jo sodstva. Mi smo zdaj uvideli njihovo resno prošnjo, in ker jo sodstva. Mi smo zdaj uvideli njihovo resno prošnjo, in ker jo sodstva. Mi smo zdaj uvideli njihovo resno prošnjo, in ker jo 
tudi nam, naši deželi in našim ljudem na Krantudi nam, naši deželi in našim ljudem na Krantudi nam, naši deželi in našim ljudem na Krantudi nam, naši deželi in našim ljudem na Kranjskem koristno in jskem koristno in jskem koristno in jskem koristno in 
potrebno, smo jim dali njihovo pravo v takšni obliki, kot je v potrebno, smo jim dali njihovo pravo v takšni obliki, kot je v potrebno, smo jim dali njihovo pravo v takšni obliki, kot je v potrebno, smo jim dali njihovo pravo v takšni obliki, kot je v 
nadaljevanju zapisano.nadaljevanju zapisano.nadaljevanju zapisano.nadaljevanju zapisano.    
    
Prvič, če je kdo imel po dobrem pravu in v nemoteni posesti Prvič, če je kdo imel po dobrem pravu in v nemoteni posesti Prvič, če je kdo imel po dobrem pravu in v nemoteni posesti Prvič, če je kdo imel po dobrem pravu in v nemoteni posesti 
lastno posest trideset let in en dan, fevd dvanajst let in en dan, lastno posest trideset let in en dan, fevd dvanajst let in en dan, lastno posest trideset let in en dan, fevd dvanajst let in en dan, lastno posest trideset let in en dan, fevd dvanajst let in en dan, 
zakup po meščanskem pravzakup po meščanskem pravzakup po meščanskem pravzakup po meščanskem pravu leto in dan, ter lahko to dokaže, ima u leto in dan, ter lahko to dokaže, ima u leto in dan, ter lahko to dokaže, ima u leto in dan, ter lahko to dokaže, ima 
tudi naprej pravico do tega. Če se zgodi, da kdo toži zaradi tudi naprej pravico do tega. Če se zgodi, da kdo toži zaradi tudi naprej pravico do tega. Če se zgodi, da kdo toži zaradi tudi naprej pravico do tega. Če se zgodi, da kdo toži zaradi 
motenja posesti, naj to dokaže v troje; če to stori, mora oni v motenja posesti, naj to dokaže v troje; če to stori, mora oni v motenja posesti, naj to dokaže v troje; če to stori, mora oni v motenja posesti, naj to dokaže v troje; če to stori, mora oni v 
dvoje dokazati nasprotno, če pa od treh eden manjka, potem je oni dvoje dokazati nasprotno, če pa od treh eden manjka, potem je oni dvoje dokazati nasprotno, če pa od treh eden manjka, potem je oni dvoje dokazati nasprotno, če pa od treh eden manjka, potem je oni 
oproščen vsake krivde. Mioproščen vsake krivde. Mioproščen vsake krivde. Mioproščen vsake krivde. Mi določamo tudi, da če kdorkoli v naši  določamo tudi, da če kdorkoli v naši  določamo tudi, da če kdorkoli v naši  določamo tudi, da če kdorkoli v naši 
deželi Kranjski kaj uživa in ima v zakoniti posesti, mu ne sme deželi Kranjski kaj uživa in ima v zakoniti posesti, mu ne sme deželi Kranjski kaj uživa in ima v zakoniti posesti, mu ne sme deželi Kranjski kaj uživa in ima v zakoniti posesti, mu ne sme 
tega nihče odvzeti, niti ga od tam pregnati, razen po pravni poti. tega nihče odvzeti, niti ga od tam pregnati, razen po pravni poti. tega nihče odvzeti, niti ga od tam pregnati, razen po pravni poti. tega nihče odvzeti, niti ga od tam pregnati, razen po pravni poti. 
Nadalje, če kdo koga drugega obtožuje glede fevda, naj to utemelji Nadalje, če kdo koga drugega obtožuje glede fevda, naj to utemelji Nadalje, če kdo koga drugega obtožuje glede fevda, naj to utemelji Nadalje, če kdo koga drugega obtožuje glede fevda, naj to utemelji 



pred gospodom, od katpred gospodom, od katpred gospodom, od katpred gospodom, od katerega ima fevd. Kolikor pa bi fevdni erega ima fevd. Kolikor pa bi fevdni erega ima fevd. Kolikor pa bi fevdni erega ima fevd. Kolikor pa bi fevdni 
gospod s tem odlašal, smemo o tem soditi mi sami. Mi sami ali gospod s tem odlašal, smemo o tem soditi mi sami. Mi sami ali gospod s tem odlašal, smemo o tem soditi mi sami. Mi sami ali gospod s tem odlašal, smemo o tem soditi mi sami. Mi sami ali 
tisti, komur mi naročimo, naj namesto nas sodi o fevdih in v tisti, komur mi naročimo, naj namesto nas sodi o fevdih in v tisti, komur mi naročimo, naj namesto nas sodi o fevdih in v tisti, komur mi naročimo, naj namesto nas sodi o fevdih in v 
lasnih posestih v štirih narokih, vsakič na šest tednov. Prav lasnih posestih v štirih narokih, vsakič na šest tednov. Prav lasnih posestih v štirih narokih, vsakič na šest tednov. Prav lasnih posestih v štirih narokih, vsakič na šest tednov. Prav 
tako naj se na ograjnem sodišču nitako naj se na ograjnem sodišču nitako naj se na ograjnem sodišču nitako naj se na ograjnem sodišču nikomur, ki prebiva v deželi, ne komur, ki prebiva v deželi, ne komur, ki prebiva v deželi, ne komur, ki prebiva v deželi, ne 
ukaže, naj miruje, naj gre za fevd ali za lastno posest, potem ko ukaže, naj miruje, naj gre za fevd ali za lastno posest, potem ko ukaže, naj miruje, naj gre za fevd ali za lastno posest, potem ko ukaže, naj miruje, naj gre za fevd ali za lastno posest, potem ko 
je na sodišču vložil poziv in tožbo.je na sodišču vložil poziv in tožbo.je na sodišču vložil poziv in tožbo.je na sodišču vložil poziv in tožbo.    
    
Nadalje določamo, da če kakšen kmet stori nekaj, zaradi česar Nadalje določamo, da če kakšen kmet stori nekaj, zaradi česar Nadalje določamo, da če kakšen kmet stori nekaj, zaradi česar Nadalje določamo, da če kakšen kmet stori nekaj, zaradi česar 
zasluži smrtno kazen, naj bo to kakšna koli stvar, naj njegzasluži smrtno kazen, naj bo to kakšna koli stvar, naj njegzasluži smrtno kazen, naj bo to kakšna koli stvar, naj njegzasluži smrtno kazen, naj bo to kakšna koli stvar, naj njegov ov ov ov 
gospod za to ne bo oškodovan na svoji lastni posesti ali na gospod za to ne bo oškodovan na svoji lastni posesti ali na gospod za to ne bo oškodovan na svoji lastni posesti ali na gospod za to ne bo oškodovan na svoji lastni posesti ali na 
svojem premoženju. Sodnik naj kmetu s pravdo vzame stvari, ki svojem premoženju. Sodnik naj kmetu s pravdo vzame stvari, ki svojem premoženju. Sodnik naj kmetu s pravdo vzame stvari, ki svojem premoženju. Sodnik naj kmetu s pravdo vzame stvari, ki 
jih ima na sebi, in naj gospodu njegovo premoženje pusti pri jih ima na sebi, in naj gospodu njegovo premoženje pusti pri jih ima na sebi, in naj gospodu njegovo premoženje pusti pri jih ima na sebi, in naj gospodu njegovo premoženje pusti pri 
miru. Če pa kdo zagreši uboj in pobegne, naj plača višjemu miru. Če pa kdo zagreši uboj in pobegne, naj plača višjemu miru. Če pa kdo zagreši uboj in pobegne, naj plača višjemu miru. Če pa kdo zagreši uboj in pobegne, naj plača višjemu 
sodišči trisodišči trisodišči trisodišči trideset mark in nižjemu sodišču šestdeset pfeningov ter naj deset mark in nižjemu sodišču šestdeset pfeningov ter naj deset mark in nižjemu sodišču šestdeset pfeningov ter naj deset mark in nižjemu sodišču šestdeset pfeningov ter naj 
se čuva svojih sovražnikov in pokrika. Kolikor pa se ga prime, se čuva svojih sovražnikov in pokrika. Kolikor pa se ga prime, se čuva svojih sovražnikov in pokrika. Kolikor pa se ga prime, se čuva svojih sovražnikov in pokrika. Kolikor pa se ga prime, 
gre glava za glavo, ali pa se odreši tako, kot namesto krvne gre glava za glavo, ali pa se odreši tako, kot namesto krvne gre glava za glavo, ali pa se odreši tako, kot namesto krvne gre glava za glavo, ali pa se odreši tako, kot namesto krvne 
kazni presodi deželni gospod; njegova žena in njegovi otroci naj kazni presodi deželni gospod; njegova žena in njegovi otroci naj kazni presodi deželni gospod; njegova žena in njegovi otroci naj kazni presodi deželni gospod; njegova žena in njegovi otroci naj 
ne bodo one bodo one bodo one bodo oškodovani na premoženju.škodovani na premoženju.škodovani na premoženju.škodovani na premoženju.    
    
Kdor ima na Kranjskem posest in v deželi ne prebiva, naj zanjo Kdor ima na Kranjskem posest in v deželi ne prebiva, naj zanjo Kdor ima na Kranjskem posest in v deželi ne prebiva, naj zanjo Kdor ima na Kranjskem posest in v deželi ne prebiva, naj zanjo 
odgovarja na Kranjskem, kjer posest leži, pred sodiščem, kjer se odgovarja na Kranjskem, kjer posest leži, pred sodiščem, kjer se odgovarja na Kranjskem, kjer posest leži, pred sodiščem, kjer se odgovarja na Kranjskem, kjer posest leži, pred sodiščem, kjer se 
sodi o drugih posestih. Če pa pride v deželo Kranjsko kak tujec sodi o drugih posestih. Če pa pride v deželo Kranjsko kak tujec sodi o drugih posestih. Če pa pride v deželo Kranjsko kak tujec sodi o drugih posestih. Če pa pride v deželo Kranjsko kak tujec 
in od deželana terja pravico, naj temuin od deželana terja pravico, naj temuin od deželana terja pravico, naj temuin od deželana terja pravico, naj temu prav tako zagotovi, da bo  prav tako zagotovi, da bo  prav tako zagotovi, da bo  prav tako zagotovi, da bo 
sprejel pravo na istem mestu v isti pravdni zadevi, zato da bo sprejel pravo na istem mestu v isti pravdni zadevi, zato da bo sprejel pravo na istem mestu v isti pravdni zadevi, zato da bo sprejel pravo na istem mestu v isti pravdni zadevi, zato da bo 
zadoščeno pravici.zadoščeno pravici.zadoščeno pravici.zadoščeno pravici.    
    
Glede posesti in glede Glede posesti in glede Glede posesti in glede Glede posesti in glede fevdov, ki izvirajo od nas, nadalje fevdov, ki izvirajo od nas, nadalje fevdov, ki izvirajo od nas, nadalje fevdov, ki izvirajo od nas, nadalje 
določamo, da ne sme o tem soditi niti zasliševati nihče drug kot določamo, da ne sme o tem soditi niti zasliševati nihče drug kot določamo, da ne sme o tem soditi niti zasliševati nihče drug kot določamo, da ne sme o tem soditi niti zasliševati nihče drug kot 
mi sami ali naš glavar ali tisti, ki mu to naročimo. Komur pa mi sami ali naš glavar ali tisti, ki mu to naročimo. Komur pa mi sami ali naš glavar ali tisti, ki mu to naročimo. Komur pa mi sami ali naš glavar ali tisti, ki mu to naročimo. Komur pa 
naš glavar zaupa soditi o imenjih in v sporih zaradi zviševanja naš glavar zaupa soditi o imenjih in v sporih zaradi zviševanja naš glavar zaupa soditi o imenjih in v sporih zaradi zviševanja naš glavar zaupa soditi o imenjih in v sporih zaradi zviševanja 
dajatev, ta sme o tem zaslišedajatev, ta sme o tem zaslišedajatev, ta sme o tem zaslišedajatev, ta sme o tem zasliševati in soditi.vati in soditi.vati in soditi.vati in soditi.    
    
Tudi grofje, ki prebivajo v deželi Kranjski, naj se pravdajo pred Tudi grofje, ki prebivajo v deželi Kranjski, naj se pravdajo pred Tudi grofje, ki prebivajo v deželi Kranjski, naj se pravdajo pred Tudi grofje, ki prebivajo v deželi Kranjski, naj se pravdajo pred 
nami ali našem glavarjem o vsem, o čemer se pred njim odloča. nami ali našem glavarjem o vsem, o čemer se pred njim odloča. nami ali našem glavarjem o vsem, o čemer se pred njim odloča. nami ali našem glavarjem o vsem, o čemer se pred njim odloča. 
Sodniki, ki prevzamejo sodišče, naj prisežejo, da bodo pravično Sodniki, ki prevzamejo sodišče, naj prisežejo, da bodo pravično Sodniki, ki prevzamejo sodišče, naj prisežejo, da bodo pravično Sodniki, ki prevzamejo sodišče, naj prisežejo, da bodo pravično 
sodili tako revnim kot bogatim in ne tako, kot sodili tako revnim kot bogatim in ne tako, kot sodili tako revnim kot bogatim in ne tako, kot sodili tako revnim kot bogatim in ne tako, kot jim je všeč. Prav jim je všeč. Prav jim je všeč. Prav jim je všeč. Prav 
tako ne smejo nikomur vnaprej zarubiti globetako ne smejo nikomur vnaprej zarubiti globetako ne smejo nikomur vnaprej zarubiti globetako ne smejo nikomur vnaprej zarubiti globe, ki jim zapade po , ki jim zapade po , ki jim zapade po , ki jim zapade po 
izreku sodbe; izreku sodbe; izreku sodbe; izreku sodbe; to globo naj sodnik pobere v štirinajstih dneh. to globo naj sodnik pobere v štirinajstih dneh. to globo naj sodnik pobere v štirinajstih dneh. to globo naj sodnik pobere v štirinajstih dneh. 
Poleg tega naj se vsi ljudje v naši deželi Kranjski trikrat na leto Poleg tega naj se vsi ljudje v naši deželi Kranjski trikrat na leto Poleg tega naj se vsi ljudje v naši deželi Kranjski trikrat na leto Poleg tega naj se vsi ljudje v naši deželi Kranjski trikrat na leto 
pojavijo na splošnih zborih pojavijo na splošnih zborih pojavijo na splošnih zborih pojavijo na splošnih zborih vvvv vseh naših deže vseh naših deže vseh naših deže vseh naših deželnih sodiščih in naj lnih sodiščih in naj lnih sodiščih in naj lnih sodiščih in naj 



pod prisego, ki jo morajo tam priseči, povedo, če je v deželi pod prisego, ki jo morajo tam priseči, povedo, če je v deželi pod prisego, ki jo morajo tam priseči, povedo, če je v deželi pod prisego, ki jo morajo tam priseči, povedo, če je v deželi 
karkoli škodljivega ali nesojenega, in če je, da je treba kaznovati karkoli škodljivega ali nesojenega, in če je, da je treba kaznovati karkoli škodljivega ali nesojenega, in če je, da je treba kaznovati karkoli škodljivega ali nesojenega, in če je, da je treba kaznovati 
na sodišču. Kdor na sodišču. Kdor na sodišču. Kdor na sodišču. Kdor tjatjatjatja ne more priti zaradi zakonitega zadržka, se  ne more priti zaradi zakonitega zadržka, se  ne more priti zaradi zakonitega zadržka, se  ne more priti zaradi zakonitega zadržka, se 
sme opravičiti; če pa ne pride in to bresme opravičiti; če pa ne pride in to bresme opravičiti; če pa ne pride in to bresme opravičiti; če pa ne pride in to brez zakonitega zadržka, na z zakonitega zadržka, na z zakonitega zadržka, na z zakonitega zadržka, na 
bo kaznovan in naj bo tudi ob dva pfeniga, ki se jih včasih daje bo kaznovan in naj bo tudi ob dva pfeniga, ki se jih včasih daje bo kaznovan in naj bo tudi ob dva pfeniga, ki se jih včasih daje bo kaznovan in naj bo tudi ob dva pfeniga, ki se jih včasih daje 
kot kazen. Sli deželnih sodnikov naj nikogar ne pozovejo pred kot kazen. Sli deželnih sodnikov naj nikogar ne pozovejo pred kot kazen. Sli deželnih sodnikov naj nikogar ne pozovejo pred kot kazen. Sli deželnih sodnikov naj nikogar ne pozovejo pred 
sodišče, razen kadar je na domu in ne kje drugje. Nadalje naj se sodišče, razen kadar je na domu in ne kje drugje. Nadalje naj se sodišče, razen kadar je na domu in ne kje drugje. Nadalje naj se sodišče, razen kadar je na domu in ne kje drugje. Nadalje naj se 
ljudi najprej toži na sodišču, šele natljudi najprej toži na sodišču, šele natljudi najprej toži na sodišču, šele natljudi najprej toži na sodišču, šele nato pozove na zagovor. Če o pozove na zagovor. Če o pozove na zagovor. Če o pozove na zagovor. Če 
sodnik rubi na posesti, ki je last kakega drugega človeka, in sodnik rubi na posesti, ki je last kakega drugega človeka, in sodnik rubi na posesti, ki je last kakega drugega človeka, in sodnik rubi na posesti, ki je last kakega drugega človeka, in 
lahko ta dokaže, da je njegova, naj mu sodnik zarubljeno vrne na lahko ta dokaže, da je njegova, naj mu sodnik zarubljeno vrne na lahko ta dokaže, da je njegova, naj mu sodnik zarubljeno vrne na lahko ta dokaže, da je njegova, naj mu sodnik zarubljeno vrne na 
kraju samem. Naši deželni gospodje na Kranjskem imajo pravico, kraju samem. Naši deželni gospodje na Kranjskem imajo pravico, kraju samem. Naši deželni gospodje na Kranjskem imajo pravico, kraju samem. Naši deželni gospodje na Kranjskem imajo pravico, 
da smejo svojim vrlim služabnikom soditi zda smejo svojim vrlim služabnikom soditi zda smejo svojim vrlim služabnikom soditi zda smejo svojim vrlim služabnikom soditi zaradi imenj, zaradi aradi imenj, zaradi aradi imenj, zaradi aradi imenj, zaradi 
priseg in tudi zaradi škode. Vsakdo naj priseg in tudi zaradi škode. Vsakdo naj priseg in tudi zaradi škode. Vsakdo naj priseg in tudi zaradi škode. Vsakdo naj poleg tega sodipoleg tega sodipoleg tega sodipoleg tega sodi svojim  svojim  svojim  svojim 
kmetom o stvareh, ki se zgodijo na njegovi zemlji, razen o kmetom o stvareh, ki se zgodijo na njegovi zemlji, razen o kmetom o stvareh, ki se zgodijo na njegovi zemlji, razen o kmetom o stvareh, ki se zgodijo na njegovi zemlji, razen o 
stvareh, ko gre za smrtno kazen. Če pa bi kmetov gospod s stvareh, ko gre za smrtno kazen. Če pa bi kmetov gospod s stvareh, ko gre za smrtno kazen. Če pa bi kmetov gospod s stvareh, ko gre za smrtno kazen. Če pa bi kmetov gospod s 
sojenjem zavlačeval, sme o tem soditi naš sodnik. Vrh tesojenjem zavlačeval, sme o tem soditi naš sodnik. Vrh tesojenjem zavlačeval, sme o tem soditi naš sodnik. Vrh tesojenjem zavlačeval, sme o tem soditi naš sodnik. Vrh tega smejo ga smejo ga smejo ga smejo 
deželni gospodje, ki imajo klado in vislice ter primejo v svojim deželni gospodje, ki imajo klado in vislice ter primejo v svojim deželni gospodje, ki imajo klado in vislice ter primejo v svojim deželni gospodje, ki imajo klado in vislice ter primejo v svojim 
sodišču koga, ki je deželi škodljiv,sodišču koga, ki je deželi škodljiv,sodišču koga, ki je deželi škodljiv,sodišču koga, ki je deželi škodljiv,    tega zaslišati in mu tudi tega zaslišati in mu tudi tega zaslišati in mu tudi tega zaslišati in mu tudi 
soditi.soditi.soditi.soditi.    
    
Če se v naši deželi Kranjski zgodi posilstvo, se lahko to dokaže Če se v naši deželi Kranjski zgodi posilstvo, se lahko to dokaže Če se v naši deželi Kranjski zgodi posilstvo, se lahko to dokaže Če se v naši deželi Kranjski zgodi posilstvo, se lahko to dokaže 
z dvema prisežnikoma, najsi bo ženska ali mošz dvema prisežnikoma, najsi bo ženska ali mošz dvema prisežnikoma, najsi bo ženska ali mošz dvema prisežnikoma, najsi bo ženska ali moškikikiki;;;; kaznuje se ga  kaznuje se ga  kaznuje se ga  kaznuje se ga 
s smrtjo in temu s smrtjo in temu s smrtjo in temu s smrtjo in temu naj naj naj naj se glava odbije z desko. Če se cestnega se glava odbije z desko. Če se cestnega se glava odbije z desko. Če se cestnega se glava odbije z desko. Če se cestnega 
razbojnika prime pri dejanju, se mu sme z dvema pričama vzeti razbojnika prime pri dejanju, se mu sme z dvema pričama vzeti razbojnika prime pri dejanju, se mu sme z dvema pričama vzeti razbojnika prime pri dejanju, se mu sme z dvema pričama vzeti 
življenje; če pa se ga ne prime pri dejanju, ga je treba prebesediti življenje; če pa se ga ne prime pri dejanju, ga je treba prebesediti življenje; če pa se ga ne prime pri dejanju, ga je treba prebesediti življenje; če pa se ga ne prime pri dejanju, ga je treba prebesediti 
s sedmimi, in temu cestnemu razbojniku naj se s sedmimi, in temu cestnemu razbojniku naj se s sedmimi, in temu cestnemu razbojniku naj se s sedmimi, in temu cestnemu razbojniku naj se odseka glavodseka glavodseka glavodseka glavoooo. Z . Z . Z . Z 
dvema se prebesedi tudi morilca ter se ga obsodi in kaznuje s dvema se prebesedi tudi morilca ter se ga obsodi in kaznuje s dvema se prebesedi tudi morilca ter se ga obsodi in kaznuje s dvema se prebesedi tudi morilca ter se ga obsodi in kaznuje s 
kolesom. Ponarejevalca, ki se ga prime pri dejanju naj se kolesom. Ponarejevalca, ki se ga prime pri dejanju naj se kolesom. Ponarejevalca, ki se ga prime pri dejanju naj se kolesom. Ponarejevalca, ki se ga prime pri dejanju naj se 
prebesedi z dvema in naj se ga potem posadi na žareče rešetko. prebesedi z dvema in naj se ga potem posadi na žareče rešetko. prebesedi z dvema in naj se ga potem posadi na žareče rešetko. prebesedi z dvema in naj se ga potem posadi na žareče rešetko. 
Tatu pa, ki ni bi prejet pri dejanju, naj se prebesedi s Tatu pa, ki ni bi prejet pri dejanju, naj se prebesedi s Tatu pa, ki ni bi prejet pri dejanju, naj se prebesedi s Tatu pa, ki ni bi prejet pri dejanju, naj se prebesedi s sedmimi sedmimi sedmimi sedmimi 
in naj se ga potem obesi na vislice.in naj se ga potem obesi na vislice.in naj se ga potem obesi na vislice.in naj se ga potem obesi na vislice.    
    
Mi določamo tudi, da se vsi gospodje, ministeriali in drugi Mi določamo tudi, da se vsi gospodje, ministeriali in drugi Mi določamo tudi, da se vsi gospodje, ministeriali in drugi Mi določamo tudi, da se vsi gospodje, ministeriali in drugi 
plemeniti ljudje na Kranjskem v vseh drugih zadevah, ki tukaj plemeniti ljudje na Kranjskem v vseh drugih zadevah, ki tukaj plemeniti ljudje na Kranjskem v vseh drugih zadevah, ki tukaj plemeniti ljudje na Kranjskem v vseh drugih zadevah, ki tukaj 
niso zapisane, ravnajo po pravu naših gospodov in naših niso zapisane, ravnajo po pravu naših gospodov in naših niso zapisane, ravnajo po pravu naših gospodov in naših niso zapisane, ravnajo po pravu naših gospodov in naših 
plemenitih ljudi v naši deželi Šplemenitih ljudi v naši deželi Šplemenitih ljudi v naši deželi Šplemenitih ljudi v naši deželi Štajerski. In da bi to pravo, kot tajerski. In da bi to pravo, kot tajerski. In da bi to pravo, kot tajerski. In da bi to pravo, kot 
je od črke do črke zapisano v tej listini, ostalo trdno in je od črke do črke zapisano v tej listini, ostalo trdno in je od črke do črke zapisano v tej listini, ostalo trdno in je od črke do črke zapisano v tej listini, ostalo trdno in 
neprekršeno, dajemo to listino pečatiti z našim pečatom; ta je neprekršeno, dajemo to listino pečatiti z našim pečatom; ta je neprekršeno, dajemo to listino pečatiti z našim pečatom; ta je neprekršeno, dajemo to listino pečatiti z našim pečatom; ta je 
(iz)dana v Gradcu na sredo po prazniku Povišanja svetega Križa, (iz)dana v Gradcu na sredo po prazniku Povišanja svetega Križa, (iz)dana v Gradcu na sredo po prazniku Povišanja svetega Križa, (iz)dana v Gradcu na sredo po prazniku Povišanja svetega Križa, 
ko se šteje od Kristusovega rojstva tko se šteje od Kristusovega rojstva tko se šteje od Kristusovega rojstva tko se šteje od Kristusovega rojstva tisoč tristo let, in potem v isoč tristo let, in potem v isoč tristo let, in potem v isoč tristo let, in potem v 
osemintridesetem letu.osemintridesetem letu.osemintridesetem letu.osemintridesetem letu.    


