Aristotelés: Athénská ústava, Baset, 2004. 

Body 42 - 69

Níže uvedený text je citací na základě výjimky pro užití při vyučování dle § 31 odst. 1 písm c) autorského zákoníku (tj. zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Jiná použití a šíření mohou být nezákonná.


42. Nynější ústava má tuto podobu: Na správě obce se podílejí ti, jejichž oba rodiče jsou občané, a když dosáhnou osmnácti let, zapisují se do seznamu démotů. Když jsou zapisováni, hlasují o nich démoti pod přísahou předně, aby zjistili, zda dosáhli věku stanoveného zákonem - a zjistí-li, že nedosáhli, vracejí se uchazeči zpět mezi chlapce -, za druhé, zda jde o svobodného a zda je jeho původ v souladu se zákony. Rozhodnou-li hlasováním, že není svobodný, může se odvolat k soudu a démoti zvolí ze svých řad pět žalobců. Jestliže se zjistí, že se uchází o zápis neprávem, obec ho prodá. Jestliže však spor vyhraje, jsou démoti povinni ho zapsat. 
(2) Potom prověřuje zapsané rada, a zjistí-li se, že je někdo mladší osmnácti let, udělí pokutu démotům, kteří ho zapsali. Po prověření efébů se jejich otcové shromáždí podle fýl a zvolí pod přísahou tři z členů fýly starších čtyřiceti let, které považují za nejlepší a nejvhodnější k péči o eféby. Z nich pak lid volí jednoho muže z každé fýly za sófronista a z ostatních Athéňanů jednoho za kosméta, velitele všech efébů.
(3) Pod jejich vedením se efébové shromáždí, nejprve obejdou svatyně a pak se odeberou do Peiraiea. Jedni vykonávají službu v Múnichii, druzí v Aktě. Lid pro ně také voli dva cvičitele a učitele vojenství, kteří je vyučují boji ve zbroji, lukostřelbě, hodu oštěpem a střelbě z katapultu. Sófronistům dávají na stravu po jedné drachmě a efébům po čtyřech obolech. Každý sófronistés dostane peníze pro členy své fýly a nakoupí potraviny pro všechny dohromady, neboť se stravují společně podle fýl, a pečuje o všechno ostatní. (4) Takto stráví první rok. V dalším roce předvádějí na shromáždění lidu v divadle svůj vojenský výcvik a obdrží od obce štít a kopí. Pak konají strážní službu na hranicích země a zdržují se v pevnostech. (5) Během své dvouleté služby nosí krátké kabáty a jsou osvobozeni od všech povinností. Aby neměli záminku k opuštění služby, nemohou být obžalováni ani podávat žaloby, s výjimkou případů týkajících se dědictví a dědiček, anebo když na někoho připadne kněžský úřad. Po uplynutí dvou let splynou s ostatními občany.

43. Taková jsou tedy ustanovení o zápisu občanů a o efébech. Všichni úředníci pravidelné veřejné správy jsou určováni losem, s výjimkou pokladníka vojenské pokladny, správců divadelní pokladny a dozorce nad studnami.Ti jsou voleni a po zvolení úřadují od jedné slavnosti panathénají do druhé. Voleni jsou také všichni vojenští úředníci. 
(2) Do rady se určuje losem pět set členů, padesát z každé fýly. Členové každé fýly tvoří v pořadí určeném losem prytanii. První čtyři fýly úřadují po třiceti šesti dnech, dalších šest po třiceti pěti dnech. Mají totiž lunární rok. 
(3) Prytanové se předně společně stravují v Okrouhlé budově za peníze, které dostávají od obce, a za druhé svolávají radu i lid, a to radu denně s výjimkou dnů volna, lid čtyřikrát v každé prytanii. Oznámí předem, čím se má rada zabývat, co připadá na každý den, a kde má zasedat. 
(4) Oznámí také pořad na zasedáních sněmu. Jedno zasedání je hlavní. Na něm se musí dodatečně hlasovat o tom, zda úředníci řádně úřadují, a jednat o zásobě obilí i o bezpečnosti země. Ti, kteří chtějí podat eisangelie, musí tak učinit téhož dne. Musí být také přečteny seznamy zabaveného majetku a nároky na dědictví a dědičky, aby se všichni dověděli o jakémkoli majetku bez vlastníka. 
(5) V šesté prytanii dávají prytanové kromě uvedených věcí hlasovat o tom, zda se má či nemá konat ostrakismos, dále o stížnostech na udavače, Athéňany i metoiky, a to nejvýše o třech případech pro každou z obou skupin, i o stížnostech na ty, kteří nedodrželi nějaký závazek vůči lidu. 
(6) Druhé zasedání je věnováno podávání žádostí. Každý, kdo chce, může předložit žádost v jakékoli záležitosti, soukromé či veřejné, a přednést ji lidu. Dvě zbývající zasedání jsou věnována ostatním věcem. Zákony přikazují projednat tři náboženské záležitosti, tři týkající se hlasatelů a vyslanců a tři světské. Někdy se o nich jedná bez předběžného hlasování. Hlasatelé a vyslanci se však nejprve obracejí na prytany a ti, kteří přinášejí písemné zprávy, jim je odevzdávají.

44. Prytanové mají jednoho předsedu určeného losem. Ten předsedá noc a den a nikdo nesmí tuto hodnost zastávat delší dobu nebo dvakrát. Tento muž uchovává klíče od svatyní, kde jsou uloženy peníze a dokumenty obce a státní pečeť. Musí také on a třetina prytanů, kterou určí, pobývat stále v Okrouhlé budově. 
(2) A kdykoli prytanové svolají radu nebo lid, vylosuje předseda devět proedrů, po jednom z každé fýly kromě té, která vykonává prytanii, a z nich opět jednoho předsedu, a odevzdá jim pořad jednání. 
(3) Ti jej přévezmou, pečují o pořádek, předkládají náměty, o nichž se má jednat, zjišťují výsledky hlasování, řídí všechno ostatní a jsou oprávněni zasedání ukončít. Předsedou proedrů může být občan jen jednou v roce a členem proedrů může být jednou v každé prytanii. 
(4) Prytanové zařizují na sněmu také volby stratégů, hipparchů a ostatních vojenských úředníků, jak se na tom lid usnese. Tyto volby zařizují po šesté prytanii ti prytanové, za jejichž úřadování se objevila příznivá znamení. I pro tyto záležitosti je nezbytné předběžné usnesení rady.

45. Dříve byla rada oprávněna udělovat pokuty, posílat do vězení a trestat smrtí. Když však dala odvést ke katovi Lýsimacha a on již seděl a čekal na popravu, zachránil ho Eumélidés z Alópeky, jenž prohlásil, že žádný občan nesmí být popraven bez soudního výroku. Při soudním řízení byl pak Lýsimachos osvobozen a dostal přezdívku "muž, jenž vyvázl z popraviště". Lid pak odňal radé právo popravovat, uvězňovat a udělovat pokuty a vydal zákon, aby thesmotheti, když rada někoho za provinění odsoudí nebo potrestá, předložili odsouzení a potrestání soudu, a aby platilo to, co soudci odhlasují. 
(2) Rada posuzuje i většinu úředníků, zvláště ty, kteří spravují peníze. Její nález není však konečný, nýbrž je možno se odvolat k soudu. Také soukromí občané mohou na kteréhokoli úředníka podat oznámení pro porušení zákonů. I ti, pokud je rada odsoudí, se mohou odvolat k soudu. 
(3) Rada také prověřuje členy rady navržené na příští rok a devět archontů. Dříve byla oprávněna uchazeče odmítnout, nyní se však tyto případy předkládají soudu. 
(4) V těchto případech nemá tedy rada konečné rozhodnutí. Rada předkládá předběžná usnesení sněmu a lid nesmí hlasovat o ničem, co nebylo předem usneseno radou či zařazeno prytany na pořad jednání. Proto také může být na toho, kdo takový návrh prosadí, podána žaloba o protizákonném jednání.

46. Rada také pečuje o vystavěné triéry, o jejich výstroj a úkryty, zajištuje stavbu nových triér a tetrér, o jejichž množství rozhoduje lid, a opatřuje pro ně výstroj a úkryty. Architekty lodí však volí lid. Jestliže členové rady neodevzdají tyto práce v hotovém stavu nové radě, nemohou dostat dar. Dostávají jej totiž až za úřadování nové rady. Stavbu triér zajišťuje rada prostřednictvím deseti stavitelů triér, které volí ze svého středu. 
(2) Dohlíží také na všechny veřejné stavby, a shledá-li, že se někdo dopustil podvodu, oznámí to lidu, a když ho uzná vinným, odevzdá ho soudu.

47. Rada také při správě většiny záležitostí spolupracuje s ostatními úředníky. Je to předně deset pokladníků Athény, určených losem po jednom z každé fýly, a to z pentakosiomedimnů podle Solónova zákona, ktery' je ještě v platnosti. Ten, kdo je vylosován, zastává úřad, i když je zcela chudy'. Od svých předchůdců přejímají v přítomnosti rady sochu Athény, sochy Níky a ostatní cenné předměty a peníze.
(2) Dále to je deset pólétů určených losem po deseti z každé fýly. Ti jsou odpovědní za veškeré pronájmy, pronajímají dary a poplatky společně s pokladníkem vojenské pokladny a zvolenými správci divadelní pokladny v přítomnosti rady. S tím, pro koho se rada rozhodne, uzavírají nájemní smlouvy o dolech, které jsou v provozu a jsou pronajímány na tři roky, a o opuštěných dolech pronajímaných na sedm let. V přítomnosti rady také prodávají zabavený majetek těch, kteří odešli po odsouzení areopagem do vyhnanství, i ostatních. Prodej potvrzuje devět archontů. Při pronájmu poplatků na jeden rok zapisují jméno nájemce a výši nájemného na bílé desky a odevzdávají je radě. 
(3) Zapisují zvlášf na deseti deskách ty, kteří mají splácet v každé prytanii, zvlášť ty, kteří mají splácet třikrát v roce, přičemž pořídí desku pro každou splátku, a zvlášť ty, kteří mají splácet v deváté prytanii. Zapisují i pozemky a domy, které byly zabaveny a prodány u soudu. I ty totiž prodávají. Cena domů musí být splacena během pěti let, cena pozemků během deseti let. Splácí se to v deváté prytanii. 
(4) Basileus také předkládá radě pronájmy chrámových pozemků, které zapsal na bílé desky. I ty se pronajímají na deset let a nájem se platí v deváté prytanii. Proto se v této prytanii vybere nejvíce peněz. 
(5) Desky se záznamy platebních lhůt se předkládají radě a opatruje je státní otrok. Kdykoli nastane platební lhůta, sejme z kamenných trámů desky týkající se těch, jejichž nájemné má být toho dne splaceno a vymazáno, a odevzdá je apodektům. Ostatní desky jsou uloženy zvlášť, aby splátky nemohly být vymazány předčasně.

48. Dále to je deset apodektů určených losem podle fýl. Ti přejímají desky, vymazávají v radnici za přítomnosti rady splacené částky a vracejí desky zpět státnímu otrokovi. Jestliže někdo splátku nesloží, zůstane tam zapsán a musí zaplatit dvojnásobek nesplacené částky nebo je uvržen do vězení. Rada je podle zákonů oprávněna tyto částky vymáhat a dlužníka uvěznit. 
(2) Prvního dne tedy přejímají apodekti veškeré splátky a rozdělují je jednotlivým úředníkům. Druhého dne toto rozdělení předkládají. Zapíší je na desku, přečtou je v radnici a položí v radě otázku, zda někdo ví, že se nějaký úředník či soukromník při rozdělování provinil. Jestliže se objeví, že se někdo něčím provinil, dávají o návrzích hlasovat.
(3) Clenové rady určují také losem ze svých řad deset logistů, aby v každé prytanii prozkoumali účty úředníků. 
(4) Určují losem také euthýny, po jednom z každé fýly, a pro každého euthýna dva přísedící, kteří musí na shromážděních fýl sedět u sochy héróa-epónyma každé fýly. A chce-li někdo na některého úředníka, ktery' složil účty před soudem, podat během tří dnů po složení účtů soukromou nebo veřejnou žalobu, napíše na bílou tabulku své jméno, jméno obžalovaného, provinění, pro které si na něho stěžuje, připojí výši trestu, kterou považuje za přiměřenou, a odevzdá to euthýnovi. 
(5) Ten to přijme, přečte, a uzná-li vinu obžalovaného, odevzdá soukromou žalobu soudcům v démech, kteří soudí v příslušné fýle, a veřejnou žalobu sdělí písemně thesmothetům. Když ji thesmotheti obdrží, postoupí tuto žalobu soudu a to, co soud rozhodne, je platné.

49. Rada také prověřuje koně a zjistí-li, že někdo svého pěkného koně špatně živí, potrestá ho odnětím příspěvku na píci. Koním, kteří nedrží krok nebo nechtějí stát a vzpírají se, dá vypálit na čelist kolo a takto označený kůň je vyřazen. Rada prověřuje také prodromy, zjišťuje, kteří muži jsou pro tuto službu vhodní, a koho hlasováním zamítne, ten je ze služby v jízdě vyloučen. Prověřuje také hamippy a koho hlasováním zamítne, tomu přestane vyplácet mzdu.
(2) Soupis jezdců obstarávají katalogové, které volí lid v počtu deseti mužů. Ti odevzdají seznam hipparchům a fýlarchům, kteří jej převezmou a předloží radě. Po otevření zapečetěné tabulky s jmény jezdců vymaží z těch, jež tam byla již dříve zaznamenána, jména mužů, kteří odpřisáhnou, že nejsou tělesně schopni sloužit v jízdě. Pak vyvolávají nově zařazené, a kdo odpřisáhne, že není tělesně nebo finančně schopen sloužit v jízdě, toho propustí. O tom, kdo tuto přísahu nesIoží, rozhodují členové rady hlasováním, zda je či není schopen v jízdě sloužit. Jestliže ho hlasováním uznají za schopného, zapíší ho na tabulku, jestliže ne, tak ho také propustí.
(3) Dříve rada posuzovala také návrhy na peplos, nyní to však činí soud stanovený losem. Zdálo se totiž, že členové rady se rozhodují podle osobní přízně. Rada také pečuje společně s pokladníkem vojenské pokladny o zhotovení soch Níky a o cenách pro panathénaje. 
(4) Rada také prověřuje invalidy. Je totiž zákon, jenž stanoví, aby těm, kteří nevlastní více než tři miny a jsou tělesně postiženi tak, že nemohou vykonávat žádnou práci, byly po prověření radou vypláceny z veřejných prostředků každému dva oboly denně na výživu. Mají také pokladníka určeného losem. 
(5) Rada se podílí s ostatními úředníky, možno říci, na správě většiny záležitostí.

50. To jsou tedy záležitosti spravované radou. Losem se určuje také deset mužů, jimž jsou svěřeny opravy chrámů. Ti obdrží od apodektů třicet min a za ně dají opravit chrámy, které to nejvíce potřebují. 
(2) Také se losem určuje deset astynomů, z nichž pět úřaduje v Peiraieu a pět v městě. Ti dbají o to, aby se flétnistky, harfenistky a kitharistky nepronajaly za více než dvě drachmy, a když několik mužů chce získat tutéž hudebnici, losují a pronajmou ji tomu, koho los určil. Pečují také o to, aby žádný z metařů neskládal nečistotu v okruhu deseti stadií od hradeb. Dále zabraňují tomu, aby stavby domů zasahovaly do ulic, aby nad ulicemi vyčnívaly balkóny, abý žlaby nahoře měly výpusť do ulice a aby se do ulice otvíraly okenice. Osoby, které skonaly na ulici, dávají pohřbít a mají k tomu na pomoc státní otroky.

51. Losem se určuje také deset agoránomů, pět pro Peiraieus a pět pro město. Zákony jim ukládají pečovat o to, aby veškeré prodávané zboží bylo čisté a neporušené. 
(2) Losem se určuje také deset metronomů, pět pro město a pět pro Peiraieus. Ti pečují o to, aby míry a váhy, jichž prodavači používají, byly spravedlivé.
(3) Bývalo také deset sítofylaků určených losem, pět pro Peiraieus a pět pro město. Nyní jich je dvacet pro město a patnáct pro Peiraieus. Ti pečují o to, aby nesemleté obilí bylo možno na trhu koupit za spravedlivé ceny, dále o to, aby mlynáři prodávali mouku podle ceny ječmene a aby pekaři prodávali chleby podle ceny pšenice a dodržovali váhu, kterou tito úředníci stanoví. Zákon jim totiž ukládá, aby ji stanovili.
(4) Losem volí deset dozorců přístavního tržiště. Těm je uloženo pečovat o přístavní tržiště a přimět obchodníky, aby dvě třetiny obilí přivezeného do obilního tržiště dopravili do města.

52. Losem ustanovují také sbor jedenácti. Ti mají dohlížet na vězně a také trestat smrtí dopadené zloděje, únosce lidí a lupiče, jestliže se přiznají. Pokud svou vinu popírají, předvedou je k soudu, a jestliže budou osvobozeni, tak je propustí, jestliže ne, dají je popravit. Mají také předkládat soudu seznam pozemků a domů určených k zabavení, a ty, které soud prohlásí za zabavené, odevzdat pólétům. Mají rovněž soudu předkládat udání, neboť to je také úkolem sboru jedenácti. Některá tato udání však předkládají thesmotheti. 
(2) Určují také losem pět mužů jako eisagogy, kteří předkládají soudu měsíční žaloby. Každý z nich působí pro dvě fýly. Měsíční žaloby jsou: Jestliže někdo nevydá věno, které dluží; jestliže nezaplatí někdo, kdo si vypůjčil na úrok jedné drachmy; jestliže někdo, kdo chce obchodovat na trhu, si od někoho vypůjčí provozní kapitál; dále žaloby pro tělesné ublížení, žaloby týkající se přátelských půjček, společností, otroků, tažných zvířat, triérarchie a bankovních obchodů. 
(3) Ti tedy předkládají měsíční žaloby k soudnímu rozhodnutí. Žaloby podané nájemci poplatků či žaloby vznesené proti nim však přísluší apodektům, kteří jsou oprávněni v záležitostech do výše deseti drachem rozhodovat sami a ostatní předkládají jako měsíční žaloby soudu.

53. Losem určují také sbor čtyřiceti, čtyři z každé fýly. Na ně se obracejí při ostatních soudních žalobách. Dříve jich bylo třicet, docházeli do jednotlivých démů a tam soudili. Po oligarchické vládě třiceti byl jejich počet zvýšen na čtyřicet. 
(2) Spory do výše deseti drachem mají právo soudit samostatně, ty, které tuto cenu přesahují, odevzdávají diaitétům. Ti je přijmou a nemohou-li dosáhnout dohody, vynesou rozsudek. Jestliže jsou obě strany s rozsudkem spokojeny a dodrží jej, je spor ukončen. Jestliže se však jedna z procesních stran odvolá k soudu, vloží svědecké výpovědi, výzvy a zákony do nádob, zvlášť doklady žalobce a zvlášť doklady obžalovaného, zapečetí je, připojí rozsudek diaitéta zapsaný na desku a odevzdají to těm čtyřem, kteří soudí ve fýle obžalovaného. 
(3) Ti spor přijmou a předloží jej soudu, a to spory do výše tisíce drachem soudu složenému z 201 členů a spory přesahující tisíc drachem soudu složenému z 401 členů. Není dovoleno užívat jiných zákonů, výzev a svědeckých výpovědí než těch, které byly předloženy diaitétovi a vloženy do nádob. 
(4) Diaitétové jsou muži v šedesátém roce svého života, což vysvítá z jmen archontů a héróů-epónymů. Je totiž deset héróů-epónymů fýl a dvaačtyřicet héróů-epónymů ročníků. Dříve byli zapsaní efébové zapisováni na bílé desky a bylo k nim připisováno jméno archonta, za něhož byli zapsáni a jméno héróa-epónyma, jenž byl připojen k předchozímu ročníku diaitétů. Nyní jsou zaznamenáváni na bronzové stéle a stéla pak stojí před radnicí u soch héróů-epónymů fýl. 
(5) Sbor čtyřiceti obdrží héróa-epónyma posledmMo ročníku, rozděluje občanům, kteří jsou tam zapsáni, spory a určuje losem, kdo má ktery' spor rozhodnout. Každý z nich je povinen rozhodnout spory, které mu losem připadnou. Zákon totiž stanoví, že ten, kdo se nestane diaitétem, když dosáhne příslušného věku, ztratí občanská práva, s výjimkou toho, jenž v onom roce zastává nějaký úřad nebo pobývá v cizině. Jen ti jsou této povinnosti zbaveni. 
(6) Jestliže někdo utrpěl od diaitéta křivdu, může na něho podat eisangelii diaitétům, a pokud jeho vinu uznají, ztratí podle zákonných ustanovení občanská práva. Ale i on může podat odvolání. 
(7) Héróů-epónymů se užívá také při vojenských výpravách. Jestliže vyšlou do boje určitou věkovou skupinu, oznámí, od kterého archonta a héróa-epónyma až ke kterému archontovi a héróovi-epónymovi se mají občané zúčastnit vojenské výpravy.

54. Losem určují i tyto úředníky: Pět stavitelů cest, jejichž úkolem je pomocí státních otroků opravovat cesty. 
(2) Dále deset logistů a s nimi deset synégorů. Těm musí všichni úředníci po skončení své činnosti složit účty. Oni jediní totiž zkoumají hospodaření úředníků a zprávu o tom předkládají soudu. Jestliže někoho usvědčí ze zpronevěry, soudcí ho pro zpronevěru odsoudí a částka se splácí desateronásobně. Jestliže někomu dokáží přijímání úplatků, soudci ho odsoudí, zjistí výši úplatku a i tato částka se splácí desateronásobně. Jestliže někoho odsoudí pro nezákonné obohacování, stanoví škodu, která se splácí jednoduše, pokud se splatí před devátou prytanií roku, pokud ne, splácí se dvojnásobně. Desateronásobné částky se však nezdvojují.
(3) Losem určují také písaře nazývaného písařem prytanie. Ten je zodpovědný za dokumenty, střeží přijatá usnesení, ověřuje veškeré ostatní doklady a účastní se zasedání rady. Dříve to byl volený úředník a voleni bývali nejváženější a nejdůvěryhodnější občané. Vždyť jeho jméno je uváděno na stélách s nápisy o spojeneckých smlouvách, o udělování proxenií a občanských práv. Nyní je však určován losem.
(4) Losem určují také dalšího písaře, a to písaře pro zákony, jenž se účastní zasedání rady, a také on pořizuje záznam všech zákonů. 
(5) Lid také volí písaře, jenž má na sněmu i v radě předčítat dokumenty. Ten nemá jinou odpovědnost než předčítání.
(6) Losem určuje lid také deset hieropoiů, tak zvaných obětníků pro očistné oběti. Ti vykonávají oběti požadované věštírnami, a je-li třeba dobrých znamení, snaží se je společně s věštci získat. 
(7) Losem určuje také deset dalších, tak zvaných ročních hieropoiů, kteří vykonávají některé oběti a řídí veškeré čtyřleté slavnosti, s výjimkou panathénají. Ctyřleté slavnosti jsou za prvé poselstva na Délos - tam se koná také šestiletá slavnost -, za druhé braurónie, za třetí hérakleie, za čtvrté eleusínie a za páté panathénaje. Žádná z těch čtyř slavností se nekoná v témž roce. Nyní k nim přibyly héfaistie za archonta Kéfisofónta.
(8) Losem určují také archonta pro Salamínu a démarcha pro Peiraieus. Ti pořádají na obou místech dionýsie a ustanovují chorégy. Na Salamíně se zaznamenává i jméno archonta.

55. Tito úřednící se tedy určují Iosem a jsou zodpovědní za všechny uvedené záležitosti. Jakým způsobem bylo původně ustanoveno tak zvaných devět archontů, bylo již řečeno. Nyní určují losem šest thesmothetů a jednoho jejich písaře, dále archonta, basilea a polemarcha podle pořadí z každé fýly. 
(2) Ti jsou prověřováni nejprve v radě pěti set, s výjimkou písaře. Toho prověřuje jen soud, jako ostatní úředníky, neboť všichni, jak ti, kteří jsou určováni losem, tak ti, kteří jsou voleni, nastupují úřad teprve po prověření. Devět archontů je však prověřováno v radě a znovu u soudu. Dříve nesměl ten, koho rada zamítla, nastoupit úřad, ale nyní je možno se odvolat k soudu a soudní rozhodnutí o prověření je platné. 
(3) Při prověřování se nejprve ptají: "Kdo je tvůj otec a z kterého je dému? Kdo je otec tvého otce? Kdo je tvá matka? Kdo je otec tvé matky a z kterého je dému?" Potom se ptají, zda se účastní kultu Apollóna Patróa a Dia Herkeia a kde jsou tyto svatyně, dále, zda má hroby předků a kde jsou, pak, zda dobře zachází se svými rodiči, zda platí daně a zda splnil svou vojenskou službu. Když se na to tazatel vyptal, prohlásí: "Uved' pro tyto údaje svědky!" 
(4) Když poskytne svědky, zeptá se: "Chce někdo toho muže obžalovat?" A jestliže je nějaký žalobce, připustí žalobu i obhajobu a dá pak o tom hlasovat, v radě zdvižením ruky, u soudu hlasovacím kamínkem. Jestliže nechce nikdo podat žalobu, dá ihned hlasovat. Dříve vhazoval jeden soudce hlasovací kamínek, nyní však musí o uchazečích hlasovat všichni, aby v případě, že nějaký ničema se zbaví svých žalobců, měli soudci možnost jej odmítnout.
(5) Když byli uchazeči takto prověřeni, odeberou se ke kameni, na němž jsou rozřezané obětiny. Tam také skládají přisahu diaitétové před vydáním svých rozhodnutí a svědci vyvracejí pod přísahou domnělá svědectví. Pak uchazeči na tento kámen vystoupí a přísahají, že budou úřadovat spravedlivě a podle zákonů, že nebudou přijímat na základě svého úřadu ůplatky, a jestliže něco přijmou, že dají postavit sochu ze zlata. Odtud se po přísaze odeberou na Akropoli, složí tam tutéž přísahu a pak se ujmou úřadu.

56. Archón, basileus a polemarchos mají také po dvou přísedících podle svého výběru. Ti jsou před nástupem do úřadu prověřováni u soudu a po ukončení své činnosti skládají účty.
(2) Archón ihned po nastoupení do úřadu nejprve vydá prohlášení, že každý podrží svůj majetek, který měl před jeho nástupem do úřadu, a bude s ním svobodně nakládat až do ukončení jeho úřední činnosti. 
(3) Potom ustanoví jako chorégy pro tragedie tři nejbohatší muže ze všech Athéňanů. Dříve ustanovoval také pět chorégů pro komedie, nyní je však určují fýly. Pak obdrží jména chorégů určených fýlami pro mužské a chlapecké sbory a pro komedie o dionýsiích i pro mužské a chlapecké sbory o thargéliích. Pro dionýsie je to po jednom chorégovi z každé fýly, pro thargélie po jednom ze dvou fýl, přičemž každá z obou fýl je určuje střídavě. Pro tyto chorégy zařizuje výměny majetku a předkládá soudu námitky, jestliže někdo prohlásí, že již tuto leitúrgii vykonával dříve, nebo že je od ní osvobozen, jelikož vykonal jinou leitúrgii a ještě mu neuplynula doba osvobození od leitúrgie, nebo že ještě nedosáhl požadovaného věku. Chorégos pro chlapecké sbory musí být totiž starší čtyřiceti let. Archón stanoví také chorégy pro Délos a vůdce poselstva pro třicetiveslici, která tam veze mladé muže. 
(4) Pečuje také o průvody, a to o průvod k poctě Asklépia, když zasvěcenci zůstávají uvnitř svatyně, a o průvod o velkých dionýsiích společně s deseti dohlížiteli, které dříve lid volil a oni zajišťovali náklady na průvod z vlastních prostředků. Nyní je však lid určuje losem a dává jim na vystrojení průvodu sto min. 
(5) Archón také pečuje o průvod o thargéliích a o průvod k poctě Dia Sótéra. Rídí i závod o dionýsiích a o thargéliích. O tyto slavnosti tedy pečuje.
(6) Obracejí se na něho při veřejných i soukromých žalobách, které předběžně posuzuje a předkládá soudu, a to žaloby pro špatné zacházení s rodiči (ty může podat každý, kdo chce, bez obavy z trestu), pro špatné zacházení se sirotky (ty jsou proti poručníkům), pro špatné zacházení s dědičkou (ty jsou proti poručníkům a manželům), pro špatné zacházení s majetkem sirotků (i ty jsou proti poručníkům), žaloby pro nepříčetnost, jestliže někdo někoho obviní, že z nepříčetnosti rozhazuje svůj majetek, žaloby pro výběr datétů, jestliže někdo nechce rozdělit společný majetek, žaloby na ustanovení poručníků a vzájemné spory o poručnictví, žaloby na předložení dokumentů na toho, kdo se sám zapsal jako poručník, a žaloby na rozhodnutí o dědictví a dědičkách. 
(7) Pečuje také o sirotky, o dědičky a o ženy, které po mužově smrti tvrdí, že jsou těhotné. Je oprávněn těm, kteří se proviní, uložit pokutu nebo případ předložit soudu. Pronajímá také statky sirotků a dědiček, kterým ještě není čtrnáct let, a přijímá na to zástavy. Jestliže poručníci nedávají dětem prostředky na výživu, vymáhá je na nich.

57. O tyto záležitosti pečuje archón. Basileus pečuje předně o mystéria společně s dohlížiteli, které volí lid, a to dva ze všech Athéňanů, jednoho z Eumolpovců a jednoho z Kérýků. Dále pečuje o dionýsie u Lénaia, které se skládají z průvodu a ze závodu. Průvod zajišťuje basileus společně s dohlížiteli, závod pořádá jen basileus. Ten také pořádá veškeré pochodňové závody a řídí také, možno říci, veškeré starobylé oběti. 
(2) Obracejí se na něho při veřejných žalobách z bezbožnosti, a jestliže někdo vede s někým spor o kněžský úřad. On také rozhoduje veškeré spory mezi rody a kněžími o náboženských záležitostech. Obracejí se na něho i ve všech soukromých žalobách pro vraždu a on také oznamuje, že pachatel je zbaven zákonných práv.
(3) Zaloby pro vraždu a poranění, jestliže někdo někoho úmyslně zabije nebo poraní, a také žaloby pro travičství, jestliže někdo někoho usmrtí podáním jedu, a pro žhářství se konají před areopagem. Jen tyto případy totiž soudí rada na Areově pahorku. Žaloby pro neúmyslné zabití, pro navádění k vraždě a pro usmrcení otroka, metoika nebo cizince rozhoduje soud u Palladia. Jestliže se někdo přizná k vraždě, ale tvrdí, že jednal v souladu se zákony, například když přistihl cizoložníka, když zabil nedopatřením ve válce spolubojovníka, nebo při atletickém zápolení soupeře, koná se soud u Delfínia. Jestliže někdo pobývá ve vyhnanství pro svůj čin, který je možno usmířit, a je obžalován, že někoho zabil nebo poranil, koná se soud v okrsku Freata. Obžalovaný se obhajuje na lodi zakotvené při pobřeží.
(4) Kromě případů projednávaných areopagem soudí tyto žaloby muži stanovení losem. Uvádí je basileus a soud se koná v posvátném okrsku pod širým nebem. A když basileus zasedá na soudu, odkládá svůj věnec. Obžalovaný je po celou dobu vyloučen ze svatyně a zákon mu dokonce nedovoluje vkročit na agoru. Potom však vstoupí do svatyně a obhajuje se. Když není známo, kdo čin spáchal, podá se žaloba na neznámého pachatele. Basileus a fýlobasileové soudí také žaloby na neživé předměty a na zvířata.

58. Polemarchos uctívá obětmi Artemidu Agroteru a Enýalia, pořádá pohřební hry k poctě padlých ve válce a provádí obřady na počest Harmodia a Aristogeitona. 
(2) Obracejí se na něho jen se soukromými žalobami, které se týkají metoiků, isotelů a proxenů. Musí žaloby přijmout, rozdělit na deset částí a každé fýle přidělit jednu část. Soudci působící ve fýle je musí odevzdat diaitétům. 
(3) Sám polemarchos předkládá soudu žaloby na propuštěnce, kteří opustili své "ochránce", na metoiky, kteří nemají "ochránce", a žaloby o dědictví a dědičkách týkající se metoiků. Také ostatní záležitosti, které vyřizuje pro občany archón, vyřizuje pro metoiky polemarchos.

59. Zhesmotheti jsou předně odpovědní za stanovení dnů, v kterfch mají soudy zasedat a dále za přidělení soudů úředníkům. Jak jim je totiž přidělí, tak je užívají. 
(2) Sdělují také soudu eisangelie předložené na sněmu, odsouzení přijatá na sněmu, veškeré stížnosti a žaloby o protizákonném jednání a o návrhu neprospěšného zákona, žaloby proti proedrům, proti předsedům a žaloby na složení účtů stratégy. 
(3) Připadají jim i veřejné žaloby, při nichž se skládá poplatek, žaloby pro předstírání občanství a pro úplatky při předstírání občanství, jestliže se někdo úplatky vyhne odsouzení pro předstírání občanství, žaloby pro udavačství, pro úplatky, pro neoprávněné zapsání občana do seznamu dlužníků, pro neoprávněné uvádění za svědka, pro záměrné nevymazání ze seznamu dlužníků, pro neoprávněné vymazání ze seznamu dlužníků a žaloby pro cizoložství. 
(4) Předkládají soudu také prověřování všech úředníků, nároky na občanství, které démoti zamítli, a odsouzení rozhodnutá radou. 
(5) Předkládají soudu i soukromé žaloby týkající se obchodních záležitostí a těžby v dolech i žaloby proti otrokům, jestliže někdo z nich urazí svobodného. Přidělují také losem úředníkům soudy pro soukromé i veřejné žaloby. 
(6) Potvrzují též smlouvy s jinými obcemi a předkládají soudu žaloby, které vznikly na základě těchto smluv, a žaloby pro křivé svědectví před areopagem.
(7) Všech devět archontů a jako desátý písař thesmothetů určují losem soudce, každý pro svou fýlu.

60. Taková je tedy činnost devíti archontů. Losem se také určuje deset mužů jako athlotheti, po jednom z každé fýly. Ti po prověření vykonávají úřad čtyři roky a řídí průvod o panathénajích, hudební závod, gymnický závod i jezdeckou soutěž. Dávají také zhotovit peplos a společně s radou amfory a odevzdávají atletům olej. 
(2) Olej se získává z posvátných oliv. Archón jej vybírá od vlastníků pozemků, na nichž posvátné olivy rostou, jednu a půl kotyly z každého stromu. Dříve obec pronajímala vybírání úrody, a když někdo posvátnou olivu vykopal nebo porazil, soudila ho rada na Areově pahorku, a byl-li odsouzen, trestali ho smrtí. Od té doby, co vlastník pozemku olej odvádí, zákon sice trvá, ale soud je zrušen. Obec dostává olej z vlastníkova majetku, nikoli z jednotlivých stromů. 
(3) Když tedy archón shromáždí olej získaný v jeho roce, odevzdává jej pokladníkům na Akropoli. Nemůže zaujmout své místo v areopagu, dokud neodevzdá pokladníkům všechen olej. Pokladníci jej prozatím uchovávají na Akropoli a o panathénajích jej pak odměřují athlothetům a athlotheti vítězným závodníkům. Odměny pro vítěze v hudební soutěži jsou peníze a zlato, pro vítěze v mužné zdatnosti štíty a pro vítěze v gymnickém závodě a v jezdecké soutěži olivový olej.

61. Všichni vojenští úředníci jsou voleni. Deset stratégů bylo dříve voleno po jednom z každé fýly, nyní však se volí ze všech občanů. Volbou jim také přidělují úkoly. Jeden má na starosti hoplíty a veli jim, jestliže vytáhnou ze země. Další se stará o bezpečnost země a je-li v zemi válka, je to on, kdo ji vede. Dva mají na starosti Peiraieus, jeden v Múnichii, druhý v Aktě. Ti pečují o ochranu zařízení v Peiraieu. Jeden stratégos má na starosti symmorie, vybírá triérarchy, zařizuje pro ně výměny majetku a předkládá soudu jejich vzájemné spory. Ostatní stratégy vysílají k vyřízení běžných záležitostí. 
(2) V každé prytanii se koná dodatečné hlasování o tom, zda stratégové řádně vykonávají svůj úřad, a jestliže někoho hlasováním odvolají, rozhoduje se o tom u soudu. Je-li odsouzen, stanoví se, jaký trest či jaká pokuta ho má postihnout. Je-li osvobozen, ujme se opět úřadu. Ve své velitelské hodnosti jsou stratégové oprávněni toho, kdo poruší kázeň, uvěznit, vyloučit z vojska a uložit mu pokutu. Obvykle však pokuty neukládají.
(3) Volí také deset taxiarchů, po jednom z každé fýly. Ten velí členům své fýly a ustanovuje lochágy. 
(4) Volí také dva hipparchy ze všech občanů. Ti velí jezdcům a každý z nich obdrží pět fýl. Mají vůči jezdcům stejnou pravomoc jako stratégové vůči hoplítům. Také o nich se koná dodatečné hlasování. 
(5) Volí také deset fýlarchů, po jednom z každé fýly. Ten má velet jezdcům jako taxiarchové hoplítům. 
(6) Volí také hipparcha pro Lémnos, jenž pečuje o jezdce na Lémnu. 
(7) Volí také pokladníka pro lod' Paralos a jiného pro lod', která je nazvána po Ammónovi.

62. Z úředníků určovaných losem byli dříve jedni spolu s devíti archonty losováni z celé fýly a druzí byli losováni Whéseiu a rozdělováni do jednotlivých démů. Jelikož však démy začaly úřady prodávat, určují se i tito úředníci losem z celé fýly, s výjimkou členů rady a strážců. Ty ponechali démům.
(2) Plat dostává především lid, a to za účast na běžných zasedáních sněmu jednu drachmu, a za účast na hlavním zasedání devět obolů. Dále dostávají soudci tři oboly, členové rady pět obolů a prytanům se přidává obolos na stravu. Devět archontů pak dostává po čtyřech obolech na stravu a z toho živí jednoho hlasatele a jednoho flétnistu. Dále dostává archón pro Salamínu drachmu na den. Athlotheti se stravují v prytaneiu v měsíci hekatombaiónu, kdy jsou panathénaje, a to od čtvrtého dne tohoto měsíce. Amfiktyoni pro Délos dostávají každý den z Délu drachmu. Také úředníci vysffaní na Samos, Skýros, Lémnos či Imbros dostávají peníze na stravu.
(3) Vojenské úřady je možno zastávat několikrát, z ostatních úřadů však žádný, jen členem rady je možno být dvakrát.

63. Soudy určuje losem devět archontů podle fýl a pro desátou fýlu písař thesmothetů. 
(2) Soudy mají deset vchodů, jeden pro každou fýlu, dvacet losovacích přístrojů, dva pro každou fýlu, sto skříněk, deset pro každou fýlu, další skříňky, do nichž se vhazují tabulky vylosovaných soudců, a dvě hydrie. Vedle každého vchodu se stavějí hole podle počtu soudců a do hydrie se vhazují žaludy ve stejném počtu jako hole. Na žaludech jsou napsána písmena - od jedenáctého lambda - v takovém počtu, kolik má být obsazeno soudů.
(3) Soudci mohou být muži starší třiceti let, pokud nemají dluhy vůči obci ani nebyli zbaveni občanských práv Jestliže je někdo soudcem neoprávněně, je na něho podáno oznámení a je předveden před soud. Je-li odsouzen, stanoví mu soudci podle své úvahy trest, jaký si zaslouží, nebo pokutu, jakou má zaplatit. Jestliže je mu stanovena peněžní pokuta, musí být uvězněn, dokud nezaplatí jak dřívější dluh, na jehož základě byl obviněn, tak pokutu, kterou mu dodatečně stanovil soud.
(4) Každý soudce má tabulku ze zimostrázového dřeva, na níž je napsáno jeho jméno, jméno jeho otce i jeho dému a jedno z písmen až do kappa. Soudci jsou totiž ve svých fýlách rozděleni do deseti skupin a je jich pro každé písmeno přibližně stejný počet. 
(5) Když thesmothetés určí losem písmena, která se mají přidělit jednotlivým soudům, zřízenec je přinese a připevní ke každému soudu vylosované písmeno.

64. Deset skříněk je umístěno před vchodem každé fýly a jsou na nich napsána písmena až do kappa. Když soudci vloží své tabulky do skříňky, na níž je napsáno stejné písmeno jako na tabulce, zřízenec se skříňkami zatřese a thesmothetés vytáhne z každé skříňky jednu tabulku. 
(2) Ten, jehož tabulka je vytažena, se nazývá vkladatel a vkládá tabulky ze své skříňky do toho sloupce losovacího přístroje, nad nímž je napsáno stejné písmeno jako na skříňce. Je určován losem, aby tabulky nevkládal stále týž muž a nemohl přitom podvádět. V každém losovacím přístroji je pět sloupců.
(3) Když archón vhodí kostky, provádí losování pro svou fýlu postupně v obou losovacích přístrojích. Jsou to bronzové kostky, černé a bílé. Hodí se tam tolik bffých kostek, kolik soudců se má vylosovat, a to jedna na pět tabulek, a stejným způsobem jsou přidány černé kostky. Když archón kostky vyjme, hlasatel vyvolá jména vylosovaných mužů. Do jejich počtu je zařazen i vkladatel.
(4) Vyvolaný muž se ohlásí, vytáhne žalud z hydrie a ukáže jej písmenem nahoře nejprve archontovi, který losování řídí. Když to archón spatří, vloží jeho tabulku do skříňky, na níž je stejné písmeno jako na žaludu, aby se soudce odebral k soudu, pro ktery' je vylosován, a ne, ke kterému by chtěl jít. A nikdo tak nemůže shromáždit muže, které by chtěl, u jednoho soudu. 
(5) Vedle archonta stojí tolik skříněk, kolik soudů se má obsadit, a každá je označena písmenem, které bylo vylosováno pro každý soud.

65. Soudce ukáže opět žalud zřízenci a pak vstoupí do ohrazeného prostoru. Zřízenec mu dá hůl v barvě soudu, který má stejné písmeno jako jeho žalud, takže musí jít k soudu, do něhož byl vylosován, neboť vstoupí-li k jinému soudu, barva hole ho odhalí. 
(2) Každý soud je totiž označen barvou namalovanou na horní zárubni nad vchodem. Soudce si vezme svou hůl a jde k soudu, který má stejnou barvu jako jeho hůl a stejné písmeno jako jeho žalud. Když tam vstoupí, obdrží od muže, jenž byl pro tento úřad vylosován, známku vydanou obcí. 
(3) Potom si ti, kteří tímto způsobem vstoupili, ponechají žalud i hůl a zaujmou místo u soudu. Těm, kteří u soudu neuspěli, vrátí vkladatelé jejich tabulky. 
(4) Státní zřízenci přinesou z každé fýly skříňky, jednu pro každý soud, v níž jsou tabulky s jmény členů fýly, kteří zasedaji u jednotlivých soudů. Odevzdají je mužům, kteří jsou vždy v počtu pěti vylosováni, aby vrátili tabulky soudcům v jednotlivých soudech. Mají pak podle tabulek vyvolat jména soudců a dát jim plat.

66. Když se všechny soudy obsadí, umístí se v prvním soudu dva losovací přístroje a bronzové kostky, z nichž jedny jsou pomalovány barvami soudů a na druhých jsou napsána jména úředníků. Dva vylosovaní thesmotheti vhazují nezávisle na sobě kostky, jeden barevné kostky do jednoho losovacího přístroje, druhý kostky s jmény úředníků do druhého. Úředník, který je vylosován jako první, dostane první vylosovaný soud a hlasatel to tak oznámí. Druhý úředník dostane druhý soud a právě tak ostatní úředníci, aby nikdo předem nevěděl, který ze soudů dostane, ale aby každý dostal ten, pro který byl vylosován.
(2) Když soudci přišli a byli rozděleni do všech soudů, vytáhne předsedající úředník v každém soudu jednu tabulku z každé skříňky, aby jich bylo deset, po jedné z každé fýly. Tyto tabulky vloží do jiné prázdné skříňky a z nich určí losem pět prvních, na které padne los, a to jednoho pro dohled na vodu a čtyři ostatní pro dohled na hlasovací kamínky, aby nikdo nemohl zařídit, kdo má mít na starosti vodu a kdo hlasovací kamínky, a aby v tom nevznikl žádný podvod.
(3) Pět soudců, kteří nebyli vylosováni, obdrží od předsedajících údaje, jakým způsobem a kde na soudu obdrží soudci každé fýly, až vynesou rozsudek, svůj plat, aby jej obdrželi v malých oddělených skupinách, neshromažd'ovali se na jednom místě a vzájemně si nepřekáželi.

67. Když to vykonají, vyhlásí soudní pře. Když soudí soukromé záležitosti, vyhlásí soukromé pře v počtu čtyř, po jedné z každého druhu pří, které stanoví zákon, a procesní strany se zaváží přísahou, že budou hovořit jen k věci. Když soudí veřejné záležitosti, vyhlásí veřejné pře a soudí jen jednu. (2) Na soudech jsou vodní hodiny s výpustnými trubkami. Do nich se naleje voda a odměřuje se čas pronesených řečí. Pro pře nad pět tisíc drachem je povoleno deset choů a tři choy pro druhou řeč, pro pře do pěti tisíc drachem sedm choů a dva choy pro druhou řeč, pro pře do tisíce drachem pět choů a dva choy pro druhou řeč. Pro vzájemné spory je povoleno šest choů a při nich není žádná další řeč. (3) Soudce vylosovaný pro vodní hodiny uzavírá trubku, kdykoli písař hodlá předčítat nějaký zákon, svědectví nebo něco takového. Když se však koná pře ve dni rozděleném na několik částí, neuzavírá trubku, ale pro žalobce a obžalovaného je povoleno stejné množství vody.
(4) Tento den se méří podle dnů posideónu, jelikož je možno je porovnat s dny ostatních mésíců. Používá se jedenácti amfor, které jsou rozděleny na stanovené části. Soudce pro vodní hodiny oddělí tři amfory pro hlasování a zbytek obdrží odpůrci rovným dílem. Dříve se totiž žalobci snažili stlačit obžalované do krátkého časového úseku a obdržet tak zbývající vodu. Nyní však jsou dvě nádoby, jedna pro žalobce a druhá pro obžalované. 
(5) Trdřívějšícb dobách odnímal soudce pro vodní hodiny část vody pro druJ~é hlasování. Den se rozděluje při veřejných přích, kde hrozí tresty vězení, smrti, vyhnanství, ztráty občanských ýráv či zabavení majetku nebo je nutno stanovit, jaký trest a jaká pokuta má viníka postihnout.

68. Soudy pro veřejné žaloby tvoří 501 soudců a těm svěřují menší žaloby. Je-li nutno předložit větší žaloby tisíci soudců, spojí se dva soudy do héliaie. Pro největší žaloby před patnácti sty soudců se spojují tři soudy.
(2) Hlasovací kamínky jsou bronzové a mají uprostřed trubičku. Jedna polovi.na hlasovacích kamínků má trubičky duté a druhá polovina plné. Když byly předneseny řeči, vydají soudci vylosovaní pro dohled nad hlasovacími kamínky každému ze soudců dva hlasovací kamínky, jeden dutý a druhý plný, před zraky procesních stran, aby žádný soudce nedostal dva plné nebo dva duté. Potom muž, který k tomu byl vylosován, odnímá soudcům hole a za ně dostane každý, kdo hlasuje, bronzovou známku, na níž je číslice tři. Když ji odevzdá, obdrží tři oboly. Je to proto, aby všichni hlasovali. Nikdo totiž nemůže dostat známku, jestliže nehlasuje.
(3) Na soudu jsou umístěny dvě amfory, jedna bronzová a druhá dřevěná,Jsou rozkládací, aby do nich nikdo nemohl tajně vhodit hlasovací kamínky. Do nich soudci hlasují. Bronzová amfora rozhoduje, dřevěná nikoli. Bronzová amfora má víko s otvorem, kterým může projít jen jeden hlasovací kamínek, takže tam jeden soudce nemůže hodit dva.
(4) Když soudci hodlají hlasovat, hlasatel nejprve vysloví dotaz, zda mají odpůrci námitky proti svědeckým výpovědím. Jakmile je zahájeno hlasování, není totiž možno vznést námitky. Potom hlasatel ještě prohlásí: "Dutý hlasovací kamínek je pro toho, ktery' hovořil jako první, a pevný pro toho, který hovořil jako druhý." Soudce vezme ze stojanu současně své hlasovací kamínky, zakryje trubičku hlasovacího kamínku tak, že neukáže procesním stranám, který je dutý a ktery' je plný, a vhodí ten platný do bronzové amfory a neplatný do dřevěné.

69. Když všichni odhlasují, vezmou zřízenci amforu, která rozhoduje, a vyprázdní ji na desku, která má tolik otvorů, kolik je hlasovacích kamínků, aby bylo možno platné hlasovací kamínky, když se rozloží, snadno spočítat, jak duté, tak plné. Ti, kteří byli vylosováni pro dohled nad hlasovacími kamínky, je na desce spočítají, zvlášť plné a zvlášť duté, a hlasatel sdělí počty hlasovacích kamínků, dutých pro žalobce a plných pro obžalovaného. Kdo jich má větší počet, ten vítězí. Při rovnosti hlasů vítězí obžalovaný.  
(2) Pak soudci ještě rozhodují, je-li nutno stanovit trest či pokutu, a hlasují stejným způsobem. Odevzdávají svou známku a dostávají zpět hůl. Při stanovení trestu dostávají obě strany polovinu chou vody. Když soudci rozsoudí spory, které jim stanovil zákon, obdrží všíchní plat v oddělení, do kterého byli vylosováni.

