
Trestní právo na Nyataru 
 

Thorwal  

Čin, p řestupek :  Velké město  vesnice, venkov  

Vražda  Smrt  Smrt  

Pokus o vraždu  Smrt  Smrt  

Neúmyslné zabití  10-20 ran bičem nic/ opovržení 

Únos  smrt Pranýř, vyhnanství 

Rvačka  šatlava 3k10 dní Náhrada škod + léčení 

Ublížení na zdraví pokuta, 10-20 ran bičem 10-20 ran bičem 

Malá krádež  useknutí ruky useknutí ruky 

Velká loupež  pranýř+cejch; s cejchem - smrt pranýř+cejch; s cejchem - smrt 

Zpronevěra, dlužnictví, podvody, 
šizení 

cejch, náhrada nucenou prací, exekuce majetku, 
pranýř 

Náhrada nucenou prací, exekuce majetku, 
vyhnanství 

Zničení majetku  Náhrada škod + šatlava 2k10 dní Náhrada škod + pokuta 

Urážka, pomluva  pranýř, pokuta  pranýř 

Nedodržení přísahy  Mučení + zmrzačení jazyka nebo obličeje  Mučení + zmrzačení jazyka nebo obličeje 

Hanobení mrtvého  Mučení + vyhnanství  Mučení + vyhnanství 

Uctívání zla  Mučení + smrt Mučení + smrt 

Znečištění sv. místa  pranýř, cejch / vězení 1k10 měs. / smrt kamenování / smrt / vyhnanství 

Bránění spravedlnosti  stejný trest jako obžalovaný stejný trest jako obžalovaný 

Urážka soudu  Pokuta, šatlava  Pokuta  

Zrada krále, vlastizrada  Smrt  Smrt  

Drogy- výroba, obchod Mučení + smrt Mučení + smrt 

Přechovávání drog 10-20 ran bičem 10-20 ran bičem 

oblíbené tresty : pálení, kamenování pálení, kamenování, roztržení dvěma stromy 

smrt špalek (sekyra), šibenice, upálení, ukamenování,  ukamenování, upálení, šibenice;roztržení 2 stromy 
 

legální drogy :  - dýmková koření, densarský hašiš 
 

GoryonGoryonGoryonGoryon    
Čin, p řestupek :  Velké město  vesnice, venkov  

Vražda  Smrt  Smrt  

Pokus o vraždu  mučení + cejch + šatlava 1k10 měs. mučení + cejch + vyhnanství 

Neúmyslné zabití  pokuta nic/ opovržení 

Únos  cejch + šatlava cejch + šatlava / smrt 

Rvačka  pokuta + náhrada škod Náhrada škod + léčení 

Ublížení na zdraví pokuta, mučení, výlohy na kata pokuta, bičování / kláda 

Malá krádež  pranýř + cejch; s cejchem - useknutí ruky pranýř + cejch; s cejchem - useknutí ruky 

Velká loupež  pranýř + cejch; s cejchem - smrt pranýř + cejch; s cejchem - smrt 

Zpronevěra, dlužnictví, podvody, 
šizení zohavení (uříznutí nosu,..), náhrada nucenou prací zohavení (uříznutí nosu,..), náhrada nucenou prací 

Zničení majetku  Náhrada škod  Náhrada škod  

Urážka, pomluva  pranýř, pokuta  pranýř 

Nedodržení přísahy  zohavení (uříznutí nosu,..) zohavení (uříznutí nosu,..) 

Hanobení mrtvého  Mučení  Mučení  

Uctívání zla  mučení + smrt mučení + smrt  

Znečištění sv. místa  mučení + šatlava 1k10 měs.  mučení / kamenování  

Bránění spravedlnosti  bičování + šatlava bičování + šatlava 

Urážka soudu  Pokuta, šatlava  Pokuta  

Zrada krále, vlastizrada  Smrt  Smrt  

Drogy- výroba, obchod Mučení + cejch; s cejchem - smrt Mučení + cejch; s cejchem - smrt 

Přechovávání drog 10-20 ran bičem 10-20 ran bičem 

oblíbené tresty : kolo, vláčení koni pálení, kamenování, roztržení dvěma stromy 

smrt šibenice, kolo, vláčení koni, roztržení koni,  
ukamenování,  

šibenice, ukamenování, roztržení koni,   
roztržení dvěma stromy 

 

legální drogy : dýmková koření, densarský hašiš;  tolerovaná droga - měsíční prach  
 



Trestní právo na Nyataru 

Erundil  ( !  Pozn.:  je zde legální otroctví; otroci jsou většinou bývalí zločinci, dlužníci, ....nebo barbaři ) 

Čin, p řestupek :  Velké město  vesnice, venkov  

Vražda  Smrt  Smrt  

Pokus o vraždu  Smrt  Smrt  

Neúmyslné zabití  pokuta nic/ opovržení 

Únos  cejch + otroctví cejch + otroctví 

Rvačka  pokuta + náhrada škod Náhrada škod + léčení 

Ublížení na zdraví pokuta, mučení, výlohy na kata pokuta, bičování / kláda 

Malá krádež  bičování + cejch; s cejchem - otroctví bičování + cejch; s cejchem - otroctví 

Velká loupež  smrt smrt 

Zpronevěra, dlužnictví, podvody, 
šizení cejch + pranýř; s cejchem - otroctví cejch + pranýř; s cejchem - otroctví 

Zničení majetku  Pokuta + náhrada škod  Pokuta + náhrada škod 

Urážka, pomluva; urážka císaře pranýř, pokuta ; bičování + šatlava pranýř ; bičování  

Nedodržení přísahy  20-30 ran bičem ; podle závažnosti - i otroctví 20-30 ran bičem; podle závažnosti - i otroctví 

Hanobení mrtvého  20-30 ran bičem 20-30 ran bičem 

Uctívání zla  cejch + mučení s následky + vyhnanství cejch + mučení s následky + vyhnanství 

Znečištění sv. místa  smrt  smrt 

Bránění spravedlnosti  bičování + otroctví bičování + otroctví 

Urážka soudu  Pokuta, bičování Pokuta, bičování 

Zrada císaře, vlastizrada  Smrt  Smrt  

Drogy- výroba, obchod Mučení + cejch; s cejchem - smrt Mučení + cejch; s cejchem - smrt 

Přechovávání drog 10-20 ran bičem 10-20 ran bičem 

Zabití posvátného zvířete: bičování, šatlava 3k6 měsíců bičování 

oblíbené tresty : pověšení za nohy, bičování kamenování, pověšení za nohy, kůl 

smrt šibenice, kůl,  pověšení za nohy z hradeb kůl, ukamenování 
 

legální drogy :  dýmková koření, krokva, tiga 

Tiomar 
Čin, p řestupek :  Velké město  vesnice, venkov  

Vražda  Smrt  Smrt  

Pokus o vraždu  Smrt  Smrt  

Neúmyslné zabití  nic nic 

Únos  Smrt Smrt 

Rvačka  nic nic 

Ublížení na zdraví stejné ublížení pachateli stejné ublížení pachateli 

Malá krádež  useknutí ruky; podruhé - vyhnanství useknutí ruky; podruhé - vyhnanství 

Velká loupež  smrt smrt 

Zpronevěra, dlužnictví, podvody, 
šizení  zohavení (uříznutí nosu,..), vyhnanství  zohavení (uříznutí nosu,..), vyhnanství 

Zničení majetku  Náhrada škod  Náhrada škod  

Urážka, pomluva  pranýř, pokuta  pranýř 

Nedodržení přísahy  uříznutí nosu uříznutí nosu 

Hanobení mrtvého  smrt  smrt 

Uctívání zla  smrt smrt 

Znečištění sv. místa  smrt smrt 

Bránění spravedlnosti  bičování  bičování  

Urážka soudu  bičování bičování 

Zrada rodu, knížete; vlastizrada  Smrt  Smrt  

Drogy- výroba, obchod bičování, pokuta bičování, pokuta 

Přechovávání drog 10-20 ran bičem 10-20 ran bičem 

oblíbené tresty : roztrhání divokými zvířaty, bičování,  roztrhání divokými zvířaty, bičování, 

smrt roztrhání divokými zvířaty, kůl  roztrhání divokými zvířaty, kůl 

 
legální drogy : - vše kromě krokvy a divošských kapek 
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Fingor 

Čin, p řestupek :  Velké město  vesnice, venkov  

Vražda  Smrt  Smrt  

Pokus o vraždu  Smrt  Smrt  

Neúmyslné zabití  pokuta nic/ opovržení 

Únos  cejch + šatlava cejch + šatlava / smrt 

Rvačka  pokuta + náhrada škod Náhrada škod + léčení 

Ublížení na zdraví pokuta, mučení, výlohy na kata pokuta, bičování / kláda 

Malá krádež  pranýř + cejch; s cejchem - useknutí ruky pranýř + cejch; s cejchem - useknutí ruky 

Velká loupež  pranýř + cejch; s cejchem - smrt pranýř + cejch; s cejchem - smrt 

Zpronevěra, dlužnictví, podvody, 
šizení 

cejch, náhrada nucenou prací, exekuce majetku, 
pranýř 

Náhrada nucenou prací, exekuce majetku, 
*vyhnanství 

Zničení majetku  Náhrada škod  Náhrada škod  

Urážka, pomluva  pranýř, pokuta  pranýř 

Nedodržení přísahy  cejch na obličej  Mučení  

Hanobení mrtvého  Mučení  Mučení  

Uctívání zla  mučení + smrt mučení + smrt  

Znečištění sv. místa  mučení + šatlava 1k10 měs.  mučení / kamenování  

Bránění spravedlnosti  bičování + šatlava bičování + šatlava 

Urážka soudu  Pokuta, šatlava  Pokuta  

Zrada krále, vlastizrada  Smrt  Smrt  

Drogy- výroba, obchod Mučení + cejch; s cejchem - smrt Mučení + cejch; s cejchem - smrt 

Přechovávání drog 10-20 ran bičem 10-20 ran bičem 

oblíbené tresty : kolo, vláčení koni pálení, kamenování, roztržení dvěma stromy 

smrt šibenice, kolo, vláčení koni, roztržení koni,  
ukamenování,  

šibenice, ukamenování, roztržení koni,   
roztržení dvěma stromy 

 
legální drogy : dýmkové koření, tiga 

 

Reberie 

Čin, p řestupek :  Velké město  vesnice, venkov  

Vražda  Smrt  Smrt  

Pokus o vraždu  Smrt  Smrt  

Neúmyslné zabití  pokuta nic/ opovržení 

Únos  cejch + šatlava cejch + šatlava / smrt 

Rvačka  bití holí bití holí 

Ublížení na zdraví pokuta, bití holí , náklady na léčení pokuta, bití holí, náklady na léčení 

Malá krádež  useknutí ruky useknutí ruky 

Velká loupež  smrt smrt 

Zpronevěra, dlužnictví, podvody, 
šizení cejch, náhrada nucenou prací ; s cejchem - smrt cejch, náhrada nucenou prací ; s cejchem - smrt 

Zničení majetku  Náhrada škod  Náhrada škod  

Urážka, pomluva; urážka sultána pranýř, pokuta ;  smrt pranýř ; smrt 

Nedodržení přísahy  bití holí bití holí 

Hanobení mrtvého  Mučení  Mučení  

Uctívání zla   ?   ? 

Znečištění sv. místa  mučení + šatlava 1k10 měs.  mučení + vyhnanství  

Bránění spravedlnosti  bití holí  bití holí 

Urážka soudu  Pokuta, šatlava  Pokuta  

Zrada sultána, vlastizrada  Smrt  Smrt  

Drogy- výroba, obchod nic nic 

Přechovávání drog nic nic 

oblíbené tresty : bití holí bití holí 

smrt špalek, jedovatí hadi, svržení z hradeb špalek, jedovatí hadi,  

 
legální drogy : vše ; kromě krokvy - je erundilského původu; nevyskytuje se  


