Het Eternicaans
wetboek

Dura lex, sed lex

"De wet is hard, maar het is de wet"
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Deel I. Het algemene recht en de Bijzondere rechtspraken
Binnen Eternica bestaan twee rechtssystemen: het
Algemene Recht en de Bijzondere rechtspraken. Het
Algemene Recht is voor iedereen geldend, ongeacht
status en functie binnen het rijk.
De Bijzondere rechtspraken maken een onderscheid
in status en functie in het rijk. Er zijn 5 verschillende,
bijzondere rechtspraken in Eternica. Deze zijn, in
volgorde van belangrijkheid:

Het Hoge Recht
Het Kerkelijk Recht - Het Hanze Recht
Het Gilde Recht
Het Stedelijke Recht
Het Lage Recht
Onder welk recht iemand valt, is afhankelijk van de sociale status van die persoon en van de
locatie waar die zich bevindt.
Elke inwoner van van het Eternicaanse Rijk valt onder het Lage Recht, met uitzondering
van:
- De stadhouder
- de leden van de raad van 3
- de leden van de raad van 21
- de boodschappers
- de gildemeesters
- de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders
- de edelen
- de ridders
- de houders van de onderscheiding van de orde van de Feniks
- de drosten
- de schouten en de baljuws

Deel II. Het Algemeen Recht
Sectie 1. Toepassingsgebied
Art.1: Elke inwoner van Eternica, of hij nu verblijft in het Eternicaanse Rijk of niet en
onverminderd de toepasselijke Bijzondere rechtspraak, valt onder de bevoegdheid
van het Algemene Recht.
Art.2: De inwoners van Eternica die niet onder de bevoegdheid van het Lage Recht
vallen, zijn de volgende: Prins-Regent, leden van de raad van 21, de boodschappers,
de gildemeesters, de Hanze meesters de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, de
edelen, de ridders, de houders van de onderscheiding in de orde van de Feniks, de
drosten, de schouten en de baljuws.
Art.3 :In het geval dat een persoon op eenzelfde ogenblik onder de bevoegdheid van
meerdere, eventueel elkaar tegensprekende, bijzondere rechtspraken valt, is het
hoogste recht van toepassing.
Art.4: De bijzondere rechtspraken zijn al volgt gerangschikt, van laag naar hoog: het Lage
Recht, Het Stedelijke Recht, het Gilde Recht, het Hanze Recht en Kerkelijke
Recht en het Hoge Recht. Dit met uitzondering van het grondgebied van de
stadstaat Halinus, waar het Hanze Recht hoger geplaatst is dan het Kerkelijke
Recht.
Sectie 2. Inwoners
Art.1: Onder Burgers van Eternica wordt verstaan: de inwoners van Eternica die onder
de bevoegdheid van het Lage Recht vallen. Ook soldaten en andere militairen vallen
onder het Lage Recht.
Art.2: Onder Heren wordt verstaan: Prins-Regent, leden van de raad van 21, de
boodschappers, de gildemeesters, de Hanze meesters, de kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders, de edelen, de ridders, de houders van de onderscheiding
in de orde van de Feniks, de drosten, de schouten en de baljuws.
Art.3: Onder Dienaren wordt verstaan: de Burgers die zich in een lagere ondode staat
bevinden en hun sociale plicht jegens het rijk vervullen.
Art.4: Burgers die transisteren naar een staat van hogere ondode behouden het
burgerschap.
Art.4bis: Onder een staat van hogere ondode wordt verstaan: ondoden beschikkend over een
wil en een onloochenbaar bewustzijn.
Art.5: Voormalige burgers in een staat van hogere ondode, kunnen hun burgerschap
herwinnen bij aanvraag en goedkeuring van de raad van 21.
Art.6: Anderen dan burgers van Eternica verkrijgen deze titel wanneer ze langer dan 1 jaar
op Eternicaanse grond gewoond of gereisd hebben.
Art.6bis: De toekenning van het Eternicaans burgerschap is er enkel voor rassen erkend
door de raad van 21. Erkende rassen zijn: Mensen, Aelfen, Orken, Dwergen en
Goblins. Inwoners met gemengd bloed uit eerder genoemde rassen worden geschikt
beschouwd.

Sectie 3.De Kerken
Art.1: De clerus zijn die personen die officieel en met inachtneming van de toepasselijke
rituelen opgenomen worden zijn in de rangen van een erkend Kerkgenootschap.
Art.2: De erkende Kerkgenootschappen zijn: Draak van het Licht, Wolvin van de maan,
Beschermer des Levens, Al-Grote Vernietiger, Grootmeester Aller Magie,
Ruiter des Duisternis, De balans van de Dood.
Art.3: De erkende Kerkgenootschappen hebben de bevoegdheid om een eigen Kerkelijk
Recht op te stellen.
Art.4: Burgers die zich op gronden van een Kerk bevinden, vallen onder bevoegdheid van
het daar geldende Kerkelijke Recht.
Art.5: Elkeen die deel uitmaakt van een clerus, valt onder de bevoegdheid van het
toepasselijke Kerkelijke Recht.
Art.6: Onder „hoogwaardigheidsbekleders van de kerken‟ van d2.s2.art.2 wordt verstaan
houders van de respectievelijke of equivalente titels van meester binnen de tempel of
tempelwacht van de erkende Kerkgenootschappen.
Sectie 4. De Hanzen
Art.1: Hanzeleden zijn die personen die officieel en met inachtneming van de toepasselijke
rituelen opgenomen zijn in de rangen van een erkend Hanze.
Art.2: De erkende Hanzen zijn: Hanze der Necromantiërs, Hanze der Bezweerders,
Hanze der Magisters, Hanze der Mercantilisten en Hanze der boodschappers.
Art2bis: Volgende organisaties met hun leden vallen eveneens onder hun respectievelijke
Hanze Recht: Gilde der Balsemers, Gilde der Barbieren, Gilde der
Bouwmeesters, Gilde der brouwers, Gilde der Leer en Houtbewerkers, Gilde der
smeden en Delvers, Gilde der Alchemisten, Gilde der Arcanisten, Orde der
Chirurgijnen, Orde der Farmacisten.
Art.3: De erkende Hanzen hebben de bevoegdheid om een eigen Hanze Recht op te stellen.
Art.4: Burgers die zich op gronden bevinden die eigendom zijn van een Hanze, vallen
onder de bevoegdheid van het desbetreffende Hanze Recht.
Art.5: Elk Hanze lid is verantwoording verschuldigd aan zijn Hanze en valt eveneens
onder de Hanze wetgeving en rechtspleging.
Sectie 5.De Gilden
Art.1: Gildeleden zijn die personen die officieel en met inachtneming van de toepasselijke
rituelen opgenomen zijn in de rangen van een erkend Gilde.
Art.2: De op zichzelf staande erkende Gilden zijn: Gilde der Artiesten, Gilde der
Bankiers, Gilde der Brouwers, Gilde der Inners, Gilde der Narren, Gilde der
Verwenners, Gilde der Krijgers, Gilde der Spoorzoekers.
Art.3: De erkende Gilden hebben de bevoegdheid om een eigen Gilderecht op te stellen.
Art.3bis: Het gezagsgebied van dat betreffende Gilde Recht is beperkt tot de stad stedelijke
grenzen.
Art.4: Burgers die zich op gronden bevinden die eigendom zijn van een Gilde, vallen onder
de bevoegdheid van het desbetreffende Gilderecht.

Art.5: Elk gildelid is verantwoording verschuldigd aan zijn gilde en valt eveneens onder de
gildewetgeving en rechtspleging.
Sectie 6.De Steden
Art.1: De negen steden van het rijk zijn: Halinus, Schoonsteede, Spiekelspaede,
Sevenkruis, Woudvoorde, 's Graevensburghte, Moerseinde, Reitze en Yzergronde.
Art.2: Elk der negen steden bezit de bevoegdheid om een eigen Stedelijk Recht op te stellen.
Art.3: Burgers die zich op het grondgebied van een stad bevinden, vallen onder de
bevoegdheid van het geldende Stedelijke Recht.
Sectie 7. De Rechtbanken
Art.1: Wie een misdrijf pleegt tegen het Algemeen recht, wordt berecht door de Lage
Rechtbank.
Art.2: Wie een misdrijf pleegt tegen de Het Lage Recht, wordt berecht door de Lage
Rechtbank.
Art.3: Wie een misdrijf pleegt tegen het Stedelijk Recht, wordt berecht door de Lage
Rechtbank
Art.4: Wie een misdrijf pleegt tegen het Gilde Recht, wordt berecht door de plaatselijke
Gilde-overste.
Art 4 bis: Wie een halsmisdrijf pleegt tegen het Gilde Recht, wordt berecht door de
grootmeester of vierschaar.
Art 5: Wie een misdrijf pleegt tegen het Hanze Recht, wordt berecht door de plaatselijke
Hanze-overste.
Art 5 bis: Wie een halsmisdrijf pleegt tegen het Hanze Recht, Wordt berecht door de
grootmeester, torenmeester of vierschaar.
Art.6: Wie een misdrijf pleegt tegen het Kerkelijke of Hoge Recht, wordt berecht door de
Vierschaar.
Art.7: De Vierschaar bestaat uit 1 rechter-schepen en twee meesters uit de lokale Gilden,
Hanzen of kerken.
Art. 8: De Lage Rechtbank bestaat uit een drost, baljuw, scout of ambtenaar met de titel
rechter-schepen voor niet halsmisdrijven.
Art.8 bis: De Lage Rechtbank bestaat uit één rechter-schepen en twee Gilde, Hanze of
Kerkelijke meesters voor halsmisdrijven.
Art. 9: De beschuldigde blijft voor halsmisdrijven in gevangenschap tot alle leden van de
Rechtbank op de plaats van de misdaad aanwezig zijn.
Art. 10: Halsmisdrijven binnen het lage en hoge recht zijn moord, roofmoord, opdracht geven
tot moord en het blootstellen van het Eternicaanse rijk aan sferologische invloeden.
Art. 11: De ambt van rechter-schepen wordt in vredes tijd verleend door de raad van 21.
Het ambt zit ook vervat in de functie van de schout, de baljuw en de drost.
Art. 11 bis: De ambt van rechter-schepen bij schout, baljuw en drost is gelinkt aan het
bestuurlijk gebied van de functie.

Art. 12: Gilde, Hanze of kerkelijke meesters die de lage of hoge rechtbank vervoegen kunnen
door de beschuldigde gewraakt worden. Het is de rechter-schepen, wiens
neutraliteit door zijn functie gegarandeerd wordt, die beslist over de wraking.
Art.12bis: Gilde, Hanze of Kerkelijke meesters die de lage of hoge rechtbank vervoegen
kunnen door de rechter-schepen gewraakt worden. De rechter-schepen maakt zijn
beweeggrond kenbaar aan de beschuldigde.
Sectie 8. De tortuur
Art.1: De schout of overheid kan een procedure
inspannen tegen gelijk welke inwoner van
Eternica.
Art.2: Schuld kan worden aangetoond door:
1. de bekentenis.
2. betrapping op heterdaad.
3. getuigen onder ede van de misdaad,
geholpen door eedhelpers die kunnen
aantonen dat de getuige gelogen heeft.
Art.3: Burgers of Heren die verdacht worden van valse getuigenissen, worden beschuldigd
van meineed.
Art.4: Wanneer al het voorgaande faalde om tot een uitspraak te komen, mogen de rechters
overgaan tot de Scherpe Examinatie. Hiervoor wordt normaliter beroep gedaan op
de scherpe examinator van de dichtstbijzijnde stad. De patiënten mogen geen
zichtbaar letsel vertonen, zodat ze nadien ongeschonden op de rechtbank kunnen
verschijnen.
Art.4 bis: De rechtbank mag bij verhindering, een vervangende scherpe examinator
aanstellen. Deze dient vergezeld te zijn van getuige gekozen door de rechtbank en
één gekozen door de beschuldigde indien men dat wenst.
Art.5: Misbruik van de Scherpe Examinatie wordt geoordeeld door de Vierschaar en
bestraft met de marteldood.
Art.6: Elke beschuldigde kan het oordeel van de Scherpe Examinatie nadien aanvechten en
bekomt hiermee een herneming van de Scherpe Examinatie. Bij deze herneming
dienen beide eventuele getuigen vervangen te worden.
Art.7: Slechts burgers ouder dan 14 jaar mogen aan de Scherpe Examinatie onderworpen
worden.
Art.8: Zwangere vrouwen hebben het recht eerst te bevallen alvorens ze aan de Scherpe
Examinatie onderworpen worden.
Art.9: Heren moeten eerst tot burger gedegradeerd worden alvorens ze kunnen
onderworpen worden aan de Scherpe Examinatie.
Art9.bis: De degradatie gebeurt door de rechter-schepen. Ze is slechts tijdelijk van aard en
wordt enkel uitgevoerd bij vermoeden van een hals- of staatsgevaarlijke misdrijven.

Sectie 9. De straffen

Art.1: Voor het bepalen van de straf in de bijzondere rechtspraak zal de Rechtbank zich
richten tot de strafwet van het Algemene Recht.
Art.2: Iedereen die veroordeeld werd en zijn veroordeling ontloopt, is hierbij als
vanzelfsprekend vogelvrij verklaard.
Art.3: Iedere burger en Heer mag een vogelvrij verklaarde veroordeelde vervolgen en
doden op zicht.
Art.4: Iedere burger kan dood of levend gevorderd worden door de schout.
Art.4bis: Iedere Heer kan dood of levend gevorderd worden door de baljuw.
Art.5: Iedere burger mag een gevorderde burger binnenbrengen bij de drost, baljuw of scout
tegen de uitgeloofde beloning.
Art.5bis: Iedere Heer mag een gevorderde burger of Heer binnenbrengen bij de schout of
de baljuw tegen de uitgeloofde beloning.
Art.6: Een veroordeeld militair valt onder dezelfde strafwet als een burger.
Art.7: Iedere burger of heer heeft het recht zijn straf éénmaal aan een goddelijk oordeel te
onderwerpen.
1. Burgers en Heren kunnen een oordeel afroepen door de uitspraak “dubbel of kwijt” na de
aankonding van hun straf. Vervolgens zal de burger of heer een zes-zijdige dobbelsteen
werpen die voorzien wordt door de rechter-schepen. Wanneer het bovenste vlak van de
dobbelsteen na de worp zes ogen heeft wordt de straf kwijtgescholden. In elk ander geval
wordt de straf verdubbeld.
2. Burgers en Heren kunnen een oordeel afroepen door de uitspraak “Ik verkies het
zwaard van de Vader”. Vervolgens wordt hun schuld of onschuld aangetoond door een
fysieke gerechtskamp tot de dood. Het is hierbij verboden voor de verdedigende partij om
zich te laten vertegenwoordigen door een derde. Het is de rechter-schepen zijn taak om
een “Kampioen van de Vader” aan te stellen die de kamp zal beslechten binnen een
redelijke termijn.
Art.7bis: Het goddelijk oordeel zoals weergegeven in d2.s9.art7 betreffende de strafbepaling,
heeft enkel betrekking op de straf en niet op de bepaling van schuld.
Sectie 9.1 De kapitale- of doodstraf
Art.1: Een Heer mag altijd kiezen voor het scherpe
zwaard voor de onthoofding.
Art.2: Een mannelijk burger mag kiezen voor
ophanging tot de dood erop volgt.
Art.3: Een vrouwelijk burger mag kiezen voor
verdrinken tot de dood erop volgt.
Art.4: Elke burger of Heer die veroordeeld wordt
voor vrijwillige brandstichting of moordbrand zal
verbrand worden op een klein vuur tot de dood
erop volgt.
Art.5: Elke burger of Heer die veroordeeld wordt
voor valsmunterij wordt gekookt in water of olie tot
de dood erop volgt.

Art.6: Elke burger of Heer die veroordeeld wordt voor het aanrichten van oorlogsgeweld
in vredestijd, wordt gevierendeeld met het hakmes.
Art.7: Elke burger of Heer die veroordeeld wordt voor verkrachting wordt met een plank
de kop afgezaagd.
Art.8: Elke burger of Heer die veroordeeld wordt voor een halsmisdrijf wordt geradbraakt
in 9 slagen tot de dood erop volgt.
Sectie 9.2 De arbitrale en civiele correctien
Art.1: De bevoegde Rechtbank moet uitmaken welke correctie op de veroordeelde van
toepassing is.
Art.2: Alle arbitrale of civiele correctien kunnen afgekocht worden tegen een prijs, bepaald
door de Rechtbank die het oordeel heeft uitgesproken.
Art.3: Vergoedingen van geldelijke aard worden geïnd door de rechter-schepen. Indien
aangewezen wordt het geldelijke bedrag verdeeld onder de benadeelde, de stadstaat
en het rijk. Bedragen waar geen bestemming voor aangegeven werd, worden
eveneens geïnd ten voordele van de Stadstaat.
Art.3: De scheidsrechterlijke sancties kunnen onmiddellijk uitgesproken worden door de
rechter-schepen.
Art.4: Elke Heer heeft het recht om een burger of andere Heer aan te klagen bij de
rechter-schepen.
Art.4 bis: Elke burger heeft het recht om een burger aan te klagen bij de rechter-schepen.
Sectie 9.2.1 Spiegelstraffen
Art.1: Elke burger of Heer die een bedrag steelt van een andere burger of Heer zal dit
bedrag terugbetalen.
Art.2: Elke burger of Heer die een andere burger of Heer verminkt, zal zelf op dezelfde
wijze verminkt worden.
Art.3: Elke burger of Heer die een andere burger of Heer doodt of laat doden, zal op
dezelfde wijze gedood worden.
Sectie 9.2.2 Schavoteringen
Art.1: Elke burger of Heer die de wetten op voornaamheid overtreedt, kan op het schavot
gedurende ten hoogste 1 uur ten toon gesteld worden, tot het vermaak van het volk.
Art.2: Elke burger of Heer die vals speelde in een geldspel en hierbij minder dan 7 goud buit
maakte, wordt aan één oor vastgenageld op het schavot en ten toon gesteld tot
vermaak van het volk tot hij of zij zichzelf kan losrukken.
Art.3: Elke burger of Heer die godslasterlijke praat uitkraamt, wordt 1 uur op het schavot
ten toon gesteld ter vermaak van het volk.
Art.4: Elke burger en Heer die de doden ongevraagd en onbevoegd weer tot leven wekt,
ontvangt 7 stokslagen op het schavot tot vermaak van het volk. De opgewekte
ondode wordt opnieuw gedood.
Art.4 bis: Elke inbreuk op d2.s9.2.2. is eveneens een inbreuk op het Hanze recht der
Necromantiërs. Bij voorkeur zal het strafrechtelijk onderzoek met de schuldvraag

door dat respectievelijke gilde gevoerd worden. Zij zijn eveneens verantwoordelijk
voor de zorg en de correctie van het opgewekte lichaam. De strafrechtelijke
uitspraak ten opzichte van de beschuldigde wordt gedaan door een rechter-schepen.
Sectie 9.2.3 Verminkingen
Art1.: De strafrechtelijke verminking heeft als minimum termijn het verloop van twaalf
maanden. Het is een tot strafrechtelijke verminking veroordeelde burger of Heer
verboden deze verminking ongedaan te maken of pogen ongedaan te maken binnen die
termijn.
Art.1.bis: Het is een burger of Heer verboden een veroordeelde burger of Heer tot
strafrechtelijke verminking, te assisteren in het verwijderen van een verminking
binnen de vooropgestelde termijn.
Art.2: Bij elke burger of Heer die vals speelde in een geldspel en hierbij meer dan 7 goud
buit maakte, wordt één oog doorboort.
Art.3: Bij elke burger of Heer die meer dan 1 goud steelt uit de beurs of kist van een andere
burger of Heer wordt de rechterhand afgehakt en wordt de dief als dusdanig
gebrandmerkt met de letter D. op het voorhoofd
Art.4: Bij elke burger of Heer die veroordeeld wordt voor spionage voor een vijandige
natie, wordt beide ogen doorboord en beide oren afgesneden. Bovendien wordt de
spion als dusdanig gebrandmerkt met de letter S. op het voorhoofd.
Art.5: Bij elke burger of Heer die veroordeeld wordt voor stroperij wordt een hand
afgehakt.
Art.6: Bij elke burger of Heer die een valse eed aflegt of liegt tegenover een andere Heer,
wordt de tong uitgerukt.
Art.7: Bij elke burger of Heer die veroordeeld wordt voor het vervalsen van magisch
geladen perkamenten of magische componenten wordt de rechterhand afgehakt en het
gezicht gebrandmerkt met de letter V. De veroordeelde dient eveneens het
zevenvoudige van de gemiddelde waarde van het waar aan geldboete te betalen.
Sectie 9.2.4 Geldboeten en verbeurdverklaringen
Art.1: Elke burger die van meer dan twintig dienaren gebruik maakt, verliest have en goed
aan de baljuw.
Art.2: Elke burger of Heer die zijn belastingen niet betaalt, krijgt een geldboete van het
vijfvoudige dat hij de overheid schuldig is. Hierbovenop moeten alle achterstallige
belastingen eveneens betaald worden.
Art.3: Wie zijn belastingen of de hem opgelegde boete niet kan betalen, moet zijn bezittingen
verkopen om het gevraagde bedrag bij elkaar te krijgen.
Art.4: Wie het bedrag in d2.s9.2.4.art. op genoemde wijze niet bij elkaar krijgt, moet
dwangarbeid verrichten in één van de stadstaten tegen het loon van een gewone
arbeider totdat het bedrag vereffend is.
Art.5: Elke burger of Heer die een Dienaar vernietigt of werk onbekwaam maakt, moet
de eigenaar schadeloos stellen en een boete van 3 maal 7 goud aan de overheid

betalen. Primaire schijf voor de eigenaar, secundaire voor de stadstaat, tertaire
voor het rijk.
Sectie 9.2.5 Verbanningen
Art.1: Schaamteloos verbannen is verbanning zonder have noch goed.
Art.2: Elke burger of Heer die een misdaad tegen het rijk Eternica pleegt, wordt
levenslang en schaamteloos verbannen.
Art.3: Elke burger of Heer die bedrog pleegt in een erfeniskwestie, wordt verbannen voor
10 jaar.
Art.4: Elke burger of Heer die zichzelf als vijand van de staat Eternica uitgeeft, wordt
schaamteloos en levenslang verbannen
Sectie 9.2.6 Verlies van het burgerlijk recht
Art.1: Iedere burger of Heer die zich onttrekt of poogt te onttrekken aan een straf verliest
zijn burgerlijk recht.
Art.2: Iedere burger of Heer die een veroordeelde help bij het onttrekken of pogen te
onttrekken aan zijn straf verliest zijn burgerlijk recht.
Art.3: Iedere burger of Heer die zich schuldig maakt aan meineed verliest zijn burgerlijk
recht.
Sectie 9.2.7 Vervloekingen
Art.1: Strafrechtelijke vervloekingen zijn steeds verbonden aan artikelen uit Sectie 1.8 van
het lage recht, artikelen van Sectie 6.9 van het Hoge recht of worden uitgesproken
ten gevolge van een overtreding van het kerkelijk recht.
Art.1bis: Strafrechtelijke vervloekingen worden steeds uitgevoerd door de respectievelijke
kerken benadeeld ten gevolge van de overtreding.
Sectie 9.2.8 Scheidsrechterlijke sancties
Art.1: De schuldige in een burenruzie wordt veroordeeld tot het bijwonen van een processie
van tenminste drie Eternicaanse kerken binnen de tijdspanne van 1 jaar.
Art.2: Elke burger of Heer die in het openbaar scheldwoorden gebruikt, wordt veroordeeld
tot het storten van minstens 1 goud aan een kerk van eigen keuze.
Art.3: Elke burger of Heer die de stad bevuilt met zwerfafval wordt veroordeeld tot een
geldboete van 1 goud en de onmiddellijke verwijdering van het afval.
Art.4: Elke burger die vrouw of kinderen mishandelt of bedriegt, wordt veroordeeld tot
drie maal zeven goud boete en één nacht met de lelijkste vrouw van de stad.
Primaire schijf voor de kerk van het leven, secundaire voor de stadstaat, tertiaire
voor het rijk.
Art.5: Elke burger of Heer die verantwoordelijk gesteld wordt voor nachtlawaai na het
toegestane uur, wordt veroordeeld tot 3 goud boete per overtreding.
Art.6: Elke burger of Heer die ongeoorloofd de avondklok overtreedt, wordt veroordeeld
tot zeven goud boete en het inleveren van de wapens en componenten tot de volgende
noen.

Art.7: Elke burger of Heer die het Eternicaanse gezag openlijk en in een openbare
gelegenheid bespot, wordt veroordeeld tot zeven goud boete en een onmiddellijke en
openbare geseling van zeven riemslagen.
Art.8: Elke burger die een Heer niet aanspreekt met zijn titel, nadat de Heer hierom
verzocht heeft, wordt veroordeeld tot een 1 uur durende schavottering en een
schadeloosstelling van zeven goud voor de Heer.
Art.8bis: Elke Heer die een Heer niet aanspreekt met zijn titel, nadat de Heer hierom
verzocht heeft, wordt veroordeeld tot 7 goud boete voor de benadeelde Heer.
Art.9: Elke Heer die hulp weigert aan een burger die daarom rechtmatig vraagt en niet
van een tegengesteld geloof is, wordt veroordeeld tot een boete van drie maal zeven
goud. Primaire schijf voor de benadeelde, secundaire voor de stadstaat, tertiaire
voor het rijk.
Art.10: Elke Heer die een burger uit eigen initiatief straft, wordt veroordeeld tot drie maal
zeven goud boete. Primaire schijf voor de benadeelde, secundaire voor de stadstaat,
tertiaire voor het rijk. De burger wordt hierna berecht door een echte
Rechtbank. Is de burger schuldig dan vervalt de geldboete. Is de burger onschuldig
dan wordt de spiegelstraf toegepast.
Art.11: Elke burger en Heer die het recht in eigen handen neemt, wordt voor de
Vierschaar geleid.

Deel III. De Bijzondere rechtspraak
De Rechter-schepen, Gilde- en Hanze-meesters of andere rechtsprekers volgen steeds
dezelfde procedure.
A. Ze aanhoren de aanklacht. Ze stellen vast of deze een inbreuk vormt op een wettekst.
B. Bij vermoedelijke necisiteit stellen zij een rechtbank samen.
C. Ze aanhoren de verdediging.
D. Ze beraadslagen over het al dan niet schuldig zijn van de beklaagde.
E. Bij twijfel en indien bevoegd, kan men beroep doen op de procedure van de scherpe
examinatie.
E. Bij schuld zoeken ze in het Algemeen Recht in de rubriek die hen het meest gepast lijkt
of er een straf voorzien is voor dit misdrijf. Als dat niet zo is, dan zoeken ze in een
andere rubriek totdat ze er één gevonden hebben of combineren een zodat deze van
toepassing is.
F. De uitspraak volgt. Elke beklaagde heeft het recht zich bij arbitrale of civiele sancties
uit zijn straf te kopen. Bij een kapitale straf mag een Heer kiezen voor onthoofding, een
mannelijke burger voor ophanging en een vrouwelijke burger voor dood door
verdrinking.
G. Als dat niet gebeurt, dan wordt de uitspraak als onherroepelijk en definitief geboekstaafd
en gevorderd of uitgevoerd.
Sectie 1.Het Lage Recht
Sectie 1.1 Algemeen
Art.1: Elkeen die zich op het grondgebied van een stad bevindt, valt onder de bevoegdheid
van het daar geldende Stedelijk Recht.
Art.2:. Elkeen die zich op gronden van een Kerk bevindt, valt onder de bevoegdheid van het
desbetreffende Kerkelijke Recht.
Art.3: Elkeen die deel uitmaakt van een clerus, valt onder de bevoegdheid van het
toepasselijk Kerkelijke Recht.
Art.4: Elkeen die zich op gronden bevindt die eigendom zijn van een Gilde, valt onder de
bevoegdheid van het desbetreffende gilderecht.
Art.5: Elk gildelid is verantwoording verschuldigd aan zijn Gilde en valt eveneens onder de
daar heersende wetgeving en rechtspleging.
Art.6: Elkeen die zich op gronden bevindt die eigendom zijn van een Hanze, valt onder de
bevoegdheid van het desbetreffende Hanze Recht.
Art.7: Elk Hanze lid is verantwoording verschuldigd aan zijn Hanze en valt eveneens
onder de daar heersende wetgeving en rechtspleging.
Sectie 1.2 Belastingen
Art.1: Elke Burger van het rijk is verplicht een tiende van zijn inkomsten af te staan aan het
rijk.

Art.2: Elke Burger ven het rijk is verplicht een tiende van zijn inkomsten af te staan aan
een kerk van zijn keuze.
Art.3: In tijden van oorlog is elke Burger van het rijk verplicht om een extra tiende af te
staan aan het rijk.
Sectie 1.3 Moord en diefstal
Art.1: Het is ten strengste verboden een Heer te vermoorden of te laten vermoorden.
Art.2: Het is ten strengste verboden een Heer te geselen, te bestelen of te laten bestelen.
Art.3: Het is verboden een Burger te vermoorden of te laten vermoorden.
Art.4: Het is verboden een Burger te bestelen.
Sectie 1.4 Dienaren
Art.1: Het is verboden om een lijk zodanig te verminken of te laten verdwijnen, fysisch of
met behulp van spreuken, dat het niet meer mogelijk is, het lijk zijn plicht te laten
vervullen als Dienaar.
Art.2: Het is verboden Dienaren te vernietigen of onbruikbaar te maken.
Art.3: Het is verboden de doden terug tot leven te wekken.
Art.4: Het is verboden om zonder bijzijn van getuigen zelfmoord te plegen.
Sectie 1.5 Voornaamheid
Art.1: Men dient Heren met hun titel aan te spreken. Weigering leidt tot een misdrijf indien
de Heer nadrukkelijk om zijn titel verzoekt.
Art.2: In een gesprek met een Heer dient men de nodige beleefdheid in acht te nemen.
Art.3: Geen Burger mag een ander Burger of Heer aanvallen zonder voorafgaande
waarschuwing.
Art.4: Het is een burger verboden een Heer uit te dagen tot een duel.
Sectie 1.6 Eigendom
Art.1: Het is een Burger verboden beroep te doen op meer dan twintig Dienaren.
Art.2: Het is een Burger verboden een Heilig Artefact te bezitten.
Art.3: Het is een Burger verboden om componenten te verhandelen zonder toestemming
van kerk of Hanze.

Art.4: Het is elke Burger verboden om componenten te bezitten die op de lijst van verboden
componenten staan, tenzij uitgezonderd door kerk of Hanze.
Art.4bis: Legale componenten
Bloed
camouflagestof
doodspoeder
gaas (wit)
geel zout
goddelijk symbool
heelverband
helingstablet
kaars (blauw)
kaars (wit)
kaars (zwart)
kalk
koolstof

lijm
magisch projectiel
magisch water
magische lantaarn
platte steen
ratelaar
staafje (ijzer)
staafje (rune)
staafje (wierook)
vlag (Phoenix)
vlag (zwaard)
wijwater
Wolvenurine

Verboden componenten
Botje
gaas (zwart)
grafaarde
klompje leem
magische bom
necrobol
poppetje
urne
Art.5: Het is elke Burger verboden om wapens te bezitten of te dragen die op de lijst van
verboden wapens staan.
Art.5bis: Verboden wapens
Ploertendoder
Wurgtouw
Moordenaarsdolk
Blaaspijp

Art.6: Het is een burger verboden om inbrekersmateriaal op zich te dragen, tenzij
uitgezonderd door een rechter-schepen of gilde.
Art.7: Het is een burger verboden om camouflage materiaal op zich te dragen, tenzij
uitgezonderd door een rechter-schepen of gilde.

Art.8: Het is een burger verboden farmaceutische brouwsels te bezitten of te dragen die zich
op de lijst van verboden brouwsels bevinden.
Art.8bis: Verboden brouwsels
Dover poeder
Dover tinctuur
Driewortelbalsem
Duivelsdrektinctuur
Ethelgarde's camouflerende kameleonhuid
Ethelgarde's illusionaire afwezigheid
Ethelgarde's misleiding der dienaren
Ethelgarde's mystieke sluier
Fungistatisch
Gendrins tranen
Hondsdraf poeder
Hondsgras poeder
Hondstong tablet
Oda's waas van vergetelheid
Querine's elixir van krachtige magische
immuniteit

Querine's elixir van volledige magische
immuniteit
Querine's elixir van zwakke magische
immuniteit
Specifieke Toxicums
Vierwortelbalsem

Sectie 1.7 Misdadigers
Art.1: Het is verboden om een gezochte, verminkte of vervloekte misdadiger te helpen.
Art.2: Het is elke Burger toegestaan om een gezocht misdadiger over te leveren aan het
gerecht tegen de bekend gemaakte prijs.
Art.3: Het is elk Burger verboden om een Burger of Heer over te leveren als die niet
gezocht wordt door het gerecht.
Sectie 1.8 Geloof
Art.1: Er bestaat vrijheid van geloofsovertuiging.
Art.1bis: Elke Burger is vrij om uiting te geven aan zijn geloof en gelovigen voor zich te
winnen.
Art.2: Het is een recht om de Goden hulp te vragen.
Art.3: Het is verboden de Goden te last te zijn.
Art.4: Het is een Burger verboden de Goden te beledigen.
Art.5: Het is een burger verboden een godsoordeel in twijfel te trekken.
Sectie 1.9 Burgerlijke plichten
Art.1: Elke Burger van het rijk dient zijn militaire dienstplicht te vervullen.
Art.1bis: Elke niet-Eternicaan die de status van Burger verkrijgt, moet alsnog zijn
dienstplicht vervullen.

Art.2: Elke drost, schout of baljuw kan, indien de omstandigheden dit vereisen, beroep doen
op elke Burger van het rijk die zich in de stad of het dorp dat onder zijn bevoegdheid
valt, om de veiligheid van de streek te bewaren.
Art.3: Elke Burger is verplicht zijn haard en stee tegen vernietiging en roof te beschermen
als een goede huisvader.
Art.4: Het is een Burger zijn plicht om steeds juiste verklaringen af te leggen tegenover een
rechtbank.
Art.4bis: Valse getuigenissen maken een burger schuldig aan meineed.
Sectie 1.10 Burgerlijke rechten
Art.1: Het is het recht van elke burger om beroep te doen op dienaren.
Art.2: Het is een recht om zich te bedienen van de kunst der Magie.
Art.2bis: Het is verboden om zich van spreuken te bedienen die onder de bevoegdheid van
een Gilde, kerk of Hanze vallen.
Art.3: Het is het recht van elke burger om zich te beroepen op rechtspraak.
Art.4: Het is het recht van elke burger om op te treden als getuige voor een rechtbank.
Art.5: Het is het recht van elke burger om hulp te vragen aan zijn Heer.
Art.5bis: De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een Heer beperkt zich tot het eigen
domein.
Art.6: Elke burger heeft het recht zich te beroepen op zijn vrijheid van spreken en denken.
Zij zijn tijdens dit recht vrijgesteld van vervolging in verband met dit spreken.
Art.6bis: Het recht op vrijheid en spreken kan worden uitgeoefend op sprekersverhogen
opgericht voor dit recht. Zij zijn terug te vinden op centrale plaatsen in grote dorpen
en steden.
Art.7: Elke burger heeft het recht een veroordeling aan te vechten met een goddelijk oordeel
zoals weergegeven in d2.s9.art7.
Sectie 1.11 Bovenwereldlijke magie met buitenwereldlijk kenmerk
Art.1: Het is een burger ten strengste verboden het Eternicaanse rijk en zijn inwoners bloot
te stellen aan invloeden aan bovenwereldlijke magie met buitenwereldlijk kenmerk,
ofte sferologie.
Art.1bis: onder deze invloeden worden verstaan:
- Het aangaan van een contract van binding met een buitenwereldlijke of van
buitenwereldlijk kenmerk.
- Het moedwillig bezitten en verhandelen van een met een buitenwereldlijke
gebonden arcanisch voorwerp.
- Het inviteren, internaliseren of externaliseren van een buitenwereldlijke.
- Het bezitten of verhandelen van magisch geladen perkamenten met
bovenwereldlijke magie met buitenwereldlijk kenmerk.
- Het bemeesteren of beoefenen van bovenwereldlijke magie met buitenwereldlijk
kenmerk.
Sectie 2. Het Stedelijke Recht

Art.1: Elke stad heeft zijn eigen Stedelijk Recht, dat niet strijdig is met het Algemeen
Recht.
Art1bis: Het Stedelijk Recht is bindend voor alle Burgers en Heren die de stad betreden.
Art.2: Het stedelijk Recht heeft voorrang op het Lage Recht.
Art.3: Alleen de Lage Rechtbank spreekt recht over dit stedelijk recht.
Art.4: Alleen de Raad van 3 kan gratie verlenen na een oordeel van de Lage Rechtbank
betreffende halsmisdrijven.
Art.5: De Lage Rechtbank bestaat uit één rechter-schepen voor niet-halsmisdrijven.
Art.5bis: De lage Rechtbank bestaat uit één rechter-schepen en twee Gilde of Hanzemeesters voor halsmisdrijven.
Sectie 3. Het Gilde Recht
Art.1: Elk gilde heeft zijn eigen Gilderecht, dat niet strijdig is met het Algemeen Recht.
Art.1bis: Het Gilderecht is bindend voor alle Burgers en Heren die officieel lid zijn van het
gilde.
Art.2: Het Gilderecht heeft voorrang op het Lage Recht en het Stedelijk Recht.
Art.3: Alleen de eigen gilde-oversten spreken recht over dit Gilderecht.
Art.4: Alleen de Raad van 3 kan gratie verlenen na een oordeel van de gilde-oversten
betreffende halsmisdrijven.
Sectie 4. Het Hanze Recht
Art.1: Elk Hanze heeft zijn eigen Hanze Recht, dat niet strijdig is met het Algemeen
Recht.
Art.1bis: Het Hanze Recht is bindend voor alle Burgers en Heren die officieel lid zijn van
het Hanze.
Art.1tris: Het Hanze recht is bindend voor alle burgers en Heren met betrekking tot feiten
in dienstverband van het respectievelijke Hanze of op Hanze grond.
Art.2: Het Hanze Recht heeft voorrang op het Lage Recht en het Stedelijk Recht.
Art.3: Alleen de eigen Hanze-oversten spreken recht over dit Hanze Recht.
Art.3bis: Het ambt rechter-schepen bij de beschuldiging voor halsmisdrijven vormt hierop de
uitzondering.
Art.4: Alleen de Raad van 3 kan gratie verlenen na een oordeel van de Hanze-oversten
betreffende halsmisdrijven.
Sectie 5. Het Kerkelijke Recht
Art.1: Elke Kerk heeft zijn eigen Kerkelijk Recht, dat niet strijdig is met het Algemeen
Recht.
Art.1bis: Het Kerkelijk Recht is bindend voor alle Burgers en Heren die officieel lid zijn
van de Kerk.
Art.1tris: Het kerkelijk Recht is bindend voor alle burgers of Heren met betrekking tot
feiten in dienstverband van de respectievelijke kerk of op kerkelijke gronden.
Art.2: Het Kerkelijk Recht heeft voorrang op het Lage Recht, het Stedelijk Recht en het
Gilderecht.

Art.3: Alleen de eigen kerkelijke- oversten spreken recht over dit Kerkelijk Recht.
Art.3bis: Het ambt van rechter-schepen bij beschuldiging van halsmisdrijven vormt hierop de
uitzondering.
Art.4: Alleen de Raad van 3 kan gratie verlenen na een oordeel van de Kerkelijkeoversten betreffende halsmisdrijven.
Sectie 6. Het Hoge Recht
Sectie 6.1 Algemeen
Art.1: Alleen de Heren vallen onder het Hoge Recht.
Art.2: Het Hoge Recht is bindend voor alle Heren, ongeacht rang, stand of geloof.
Art.3: Het Hoge Recht heeft voorrang op het Lage Recht, het Stedelijk Recht, het Gilde
Recht, Hanze Recht en het Kerkelijk Recht.
Sectie 6.2 Belastingen
Art.1: Het is Heren verboden belastingen te heffen of op te eisen zonder hiervoor
toestemming gekregen te hebben door de wet of door de raad van 21.
Art.2: Alle Heren betalen een tiende van hun inkomsten aan het rijk.
Art.3: Alle Heren betalen een tiende van hun inkomsten aan een kerk van hun geloof.
Art.4: In tijden van oorlog zetten alle Heren zich met hun manschappen in om te strijden
aan de zijde van Eternica.
Sectie 6.3 .Moord en diefstal
Art.1: Het is ten strengste verboden een Heer te vermoorden of te laten vermoorden.
Art.2: Het is ten strengste verboden een Heer te geselen, te bestelen of te laten bestelen.
Art.3: Het is verboden een Burger te vermoorden of te laten vermoorden.
Art.4: Het is verboden een Burger te bestelen.
Art.5: Het is ten strengste verboden om een Boodschapper te vermoorden of te laten
vermoorden.
Art.6: Een Heer mag recht spreken wanneer hij van de raad van 21 de titel 'RechterSchepen' krijgt.
Art.7: Een Heer moet hulp verlenen wanneer een Burger in gevallen van moord en
diefstal zijn bijstand verzoekt, tenzij die burger van een tegengesteld geloof is.
Sectie 6.4 Dienaren
Art.1: Het is verboden om een lijk zodanig te verminken of te laten verdwijnen, fysisch of
met behulp van spreuken, dat het niet meer mogelijk is, het lijk zijn plicht te laten
vervullen als Dienaar.
Art.2: Het is verboden Dienaren te vernietigen of onbruikbaar te maken.
Art.3: Het is verboden de doden terug tot leven te wekken.
Art.4: Het is verboden om zelfmoord te plegen.
Art.5: Elke Heer mag op meer dan twintig Dienaren beroep doen.
Art.6: Elke Heer mag maar zoveel mensen in dienst nemen, als hij kan onderhouden.

Sectie 6.5 Voornaamheid
Art.1: Heren dienen elkaar onderling met hun titel aan te spreken. Weigering leidt tot een
misdrijf indien men nadrukkelijk om de titel verzoekt.
Art.2: In een gesprek met een Heer dient een Heer de nodige beleefdheid in acht te nemen.
Art.3: Een Heer mag een Burger niet minachtend of slaafs behandelen.
Art.4: Geen Heer mag een ander Burger of Heer aanvallen zonder voorafgaande
waarschuwing.
Art.5: Het is een Heer toegestaan een andere Heer uit te dagen tot een duel. Het is aan de
andere heer om dit te aanvaarden.
Art.6: Elke Heer heeft het recht zich te beroepen op zijn vrijheid van spreken en denken.
Zij zijn tijdens dit recht vrijgesteld van vervolging in verband met dit spreken.
Art.6bis: Het recht op vrijheid en spreken kan worden uitgeoefend op sprekersverhogen
opgericht voor dit recht. Zij zijn terug te vinden op centrale plaatsen in grote dorpen
en steden.
Sectie 6.6 Eigendom
Art.1: Het is een Heer toegestaan een Heilig Artefact te bezitten, mits toestemming van de
grootmeester van de kerk waartoe het Artefact behoort.
Art.2: Het is een Heer toegestaan om componenten te verhandelen.
Art.3: Het is elke Heer verboden om componenten te bezitten die op de lijst van verboden
componenten staan, tenzij uitgezonderd door kerk of Hanze.
Art.4bis: Legale componenten
Bloed
camouflagestof
doodspoeder
gaas (wit)
geel zout
goddelijk symbool
heelverband
helingstablet
kaars (blauw)
kaars (wit)
kaars (zwart)
kalk
koolstof

lijm
magisch projectiel
magisch water
magische lantaarn
platte steen
ratelaar
staafje (ijzer)
staafje (rune)
staafje (wierook)
vlag (Phoenix)
vlag (zwaard)
wijwater
Wolvenurine

Verboden componenten
Botje
gaas (zwart)
grafaarde
klompje leem
magische bom
necrobol
poppetje
urne
Art.5: Het is elke Heer verboden om wapens te bezitten of te dragen die op de lijst van
verboden wapens staan.
Art.5bis: Verboden wapens
Ploertendoder
Wurgtouw
Moordenaarsdolk
Blaaspijp
Art.6: Het is een Heer verboden om inbrekersmateriaal op zich te dragen, tenzij
uitgezonderd door een rechter-schepen, Hanze of gilde.
Art.7: Het is een Heer verboden om camouflage materiaal op zich te dragen, tenzij
uitgezonderd door een rechter-schepen, Hanze of gilde.
Art.8: Het is een Heer verboden farmaceutische brouwsels te bezitten of te dragen die zich
op de lijst van verboden brouwsels bevinden.
Art.8bis: Verboden brouwsels
Dover poeder
Dover tinctuur
Driewortelbalsem
Duivelsdrektinctuur
Ethelgarde's camouflerende
kameleonhuid
Ethelgarde's illusionaire afwezigheid
Ethelgarde's misleiding der dienaren
Ethelgarde's mystieke sluier
Fungistatisch
Gendrins tranen

Hondsdraf poeder
Hondsgras poeder
Hondstong tablet
Oda's waas van vergetelheid
Querine's elixir van krachtige magische
immuniteit
Querine's elixir van volledige magische
immuniteit
Querine's elixir van zwakke magische
immuniteit
Specifieke Toxicums
Vierwortelbalsem

Sectie 6.7 Misdadigers
Art.1: Het is verboden om een gezochte, verminkte of vervloekte misdadiger te helpen, ook
al is die een Heer.

Art.2: Het is elke Heer toegestaan om een gezocht misdadiger over te leveren aan het
gerecht tegen de bekend gemaakte prijs.
Art.3: Het is elk Heer verboden om een Burgers of Heren aan het gerecht uit te leveren
als die niet gezocht worden door het gerecht.
Art.4: Het is een Heer verboden om recht te spreken, wanneer die Heer daar niet voor
bevoegd is.
Sectie 6.8 Geloof
Art.1: Er bestaat vrijheid van geloofsovertuiging.
Art.1bis: Elke Heer is vrij om uiting te geven aan zijn geloof en gelovigen voor zich te
winnen.
Art.2: Het is een recht om de Goden om hulp te vragen.
Art.3: Het is verboden de Goden te last te zijn.
Art.4: Het is een Heer verboden de Goden te beledigen.
Art.5: Het is een Heer verboden tegen een godheid te prediken.
Art.6: Het is een Heer verboden een godsoordeel in twijfel te trekken.
Sectie 6.9 De plicht des Heren
Art.1: Elke Heer dient zijn militaire dienstplicht te vervullen of het losgeld van 70 goud te
betalen.
Art.2: Elke schout of baljuw kan, indien de omstandigheden dit vereisen, beroep doen op
elke Heer van het rijk die zich in de stad of het dorp dat onder zijn bevoegdheid valt,
om de veiligheid van de streek te bewaren.
Art.3: Elke Heer is verplicht zijn haard en stee tegen vernietiging en roof te beschermen als
een goede huisvader.
Art.4: Het is een Heer steeds zijn plicht juiste verklaringen af te leggen tegenover een
rechtbank.
Art.4bis: Onjuiste verklaringen maken de Heer schuldig aan meineed.
Art.5: Het is een Heer zijn plicht om een gerechtvaardigde hulpvraag van een burger te
aanhoren.
Sectie 6.10 Verkiezingen
Art.1: Elke Heer van Eternica heeft het recht om mee te bepalen – volgens de heersende
modaliteiten – wie de vertegenwoordiger wordt van de streek waarin hij woont in
de raad van 21.
Art.2: Elke Heer mag zich kandidaat stellen voor dit ambt van vertegenwoordiger in de
raad van 21 wanneer hij tenminste 100 voorkeurstemmen kan behalen in de eerste
stemronde.
Sectie 6.11 Bovenwereldlijke magie met buitenwereldlijk kenmerk
Art.1: Het is een Heer ten strengste verboden het Eternicaanse rijk en zijn inwoners bloot
te stellen aan invloeden aan bovenwereldlijke magie met buitenwereldlijk kenmerk,
ofte sferologie.

Art.1bis: onder deze invloeden worden verstaan:
- Het aangaan van een contract van binding met een buitenwereldlijke of van
buitenwereldlijk kenmerk.
- Het moedwillig bezitten en verhandelen van een met een buitenwereldlijke
gebonden arcanisch voorwerp.
- Het inviteren, internaliseren of externaliseren van een buitenwereldlijke.
- Het bezitten of verhandelen van magisch geladen perkamenten met
bovenwereldlijke magie van buitenwereldlijk kenmerk.
- Het bemeesteren of beoefenen van bovenwereldlijke magie van buitenwereldlijk
kenmerk.

Homo faber suae quisque fortunae

"iedere man is de architect van zijn eigen lot"

