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Środkowoeuropejskie common law?
Prawo zwyczajowe i sędziowskie
w Królestwie Węgier w XIX–XX w.

Streszczenie:
Artykuł opisuje kwestię zbadaną i opisaną dotychczas szczątkowo i fragmentarycznie
w literaturze polskiej, jaką są podstawy funkcjonowania systemu dawnego węgierskiego prawa prywatnego. Przedmiotem analizy jest zwłaszcza jego specyficzny charakter,
związany z wielką rolą zwyczaju i orzecznictwa. Autor opisuje nietypowe źródła prawa
węgierskiego, poczynając od Tripartitum. W dalszej kolejności analizowane są burzliwe
dzieje prawa węgierskiego w XIX wieku – narzucenie prawa austriackiego po Wiośnie
Ludów i powrót do dawnego systemu, przeprowadzony przez Konferencję Judekskurialną z 1861 r. i uchwalone przez nią Tymczasowe Zasady Sądowe. Na końcu omówiona zostaje prawotwórcza rola Sądu Najwyższego (Kurii Królewskiej). Pozwala to na ukazanie
wyjątkowego charakteru prawa prywatnego dawnych Węgier, posiadającego blisko tysiącletnią ciągłość i funkcjonującego aż do połowy XX wieku.
Słowa kluczowe: Węgry, prawo węgierskie, prawo zwyczajowe, prawo cywilne,
Tripartitum, Konferencja Judekskurialna, historia prawa

1. Wstęp
„Polak, Węgier dwa bratanki – i do szabli, i do szklanki”. To powszechnie znane przysłowie oddaje stereotypową przyjaźń i bliskość narodów polskiego i węgierskiego. I choć
historia daje wiele przykładów tę przyjaźń potwierdzających, to trudno nie zauważyć,
iż mimo wszystko stanowi ona właśnie pewien stereotyp. Dowodzi tego niewątpliwie
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powierzchowna w wielu aspektach znajomość Węgier i Węgrów w Polsce, potęgowana
przez nieprzebytą barierę językową.
Widoczne jest to szczególnie w obszarze prawa. Mimo pozornej bliskości, wiedza
o prawie Węgier pozostaje znikoma (pomijając może atrakcyjne medialnie bieżące
kwestie ustrojowo-polityczne). Niemal zupełnie nieznany pozostaje system prawa prywatnego, jaki na terenach węgierskich funkcjonował aż do połowy XX w. – formalnie
aż do 1957 r.; był to system wyjątkowy w skali Europy, charakteryzujący się niemal
tysiącletnią ciągłością. Wyjątkowe były również jego cechy, pozwalające na snucie porównań z prawem staropolskim czy common law – w szczególności kluczowa była rola
zwyczaju i orzecznictwa, stanowiąca główny temat niniejszej pracy.
Celem autora będzie zatem próba wypełnienia wyżej opisanej luki. Wydaje się,
iż może to mieć walor nie tylko historyczny. Stawiam tezę, iż oryginalność węgierskiego
podejścia do prawa może stanowić inspirację również dla współczesnej jurysprudencji,
muszącej stawić czoła dynamicznym przemianom rzeczywistości, które coraz mocniej
podważają pozytywistyczne spojrzenie na kwestie prawne.

2. Tripartitum – opus magnum węgierskiego prawa zwyczajowego
Pierwszą z cech przesądzających o wyjątkowości tradycyjnego prawa węgierskiego jest
jego ciągłość, datująca się nieprzerwanie od powstania węgierskiej państwowości aż
po wiek XX. Za najstarsze pomniki prawa węgierskiego uchodzą zbiory praw i dekretów
(głównie z zakresu prawa publicznego), z których najstarszy tradycyjnie przypisywany
jest św. Stefanowi, pierwszemu chrześcijańskiemu władcy i pierwszemu królowi Węgier.
Kolejne zbiory powstały w XI-XII w., za panowania królów Kolomana i Władysława I2.
Przez cały okres średniowiecza rozwijało się na ziemiach Korony Świętego Stefana3
prawo zwyczajowe, nie powstała jednak generalna, usystematyzowana regulacja tego
rodzaju, jak statuty Kazimierza Wielkiego w Polsce.
Uwieńczeniem procesu kształtowania węgierskiego prawa zwyczajowego był jego
całościowy spis – Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae
(węg. Hármaskönyv), określane skrótowo jako Tripartitum. Powstał on w latach 1510–
1514 z inicjatywy króla Władysława Jagiellończyka, zaś jego autorem był Stefan (István)
Verbőczy – przedstawiciel średniej szlachty o słowiańskich korzeniach, wyniesiony
do jednej z najwyższych godności – królewskiego personała (tj. najwyższego urzędnika
wykonującego prerogatywy królewskie w zakresie sądownictwa).
Będąc w zamyśle autora spisem, a zarazem podręcznikiem dla praktyków, Tripartitum miało zawrzeć całość prawa obowiązującego na Węgrzech, uwzględniając partykularyzmy stanowe i terytorialne; co zatem istotne, prawa niezawarte w nim traciły
moc. Dzieło Verbőczy’ego składało się z trzech części: pierwsza zawierała szlacheckie
prawo prywatne (134 paragrafy), w tym osobowe, spadkowe (ustawowe) i rzeczowe;
druga, licząca 86 paragrafów, obejmowała głównie prawo rzeczowe i procesowe; trzecia
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zaś, oprócz prawa procesowego, zawierała prawa partykularne: miejskie, poddańcze
(chłopskie), siedmiogrodzkie i chorwackie.
W 1514 r. Tripartitum zostało uchwalone przez sejm węgierski, ale ostatecznie nie
zostało promulgowane przez monarchę ze względu na sprzeciw możnowładców, w interesy których godziło. Verbőczy doprowadził jednak do wydania Tripartitum drukiem (początkowo prywatnie, w Wiedniu) i rozesłania go do wszystkich komitatów4;
doprowadził także do wydania ustawy, zarządzającej jego stosowanie5. W efekcie jego
dzieło – będące, używając dzisiejszej terminologii, „projektem ustawy” – szybko zyskało
rangę fundamentu praktyki prawnej, stając się kluczowym elementem zwyczajowego
(acz spisanego i usystematyzowanego) prawa węgierskiego. Paradoksalnie, urzędowy
spis praw zwyczajowych sam stał się więc prawem zwyczajowym; wyjątkiem stał się
w okresie późniejszym Siedmiogród, gdzie na podstawie dyplomu cesarza Leopolda II
z 1790 r. Tripartitum zyskało prawną moc ustawy6. Niezależnie od tego, aż do wieku
XX było ono uznawane na terenie całych Węgier za źródło prawa równe ustawom; próby wyparcia go przez inne zbiory, bardziej dogodne w dobie umocnienia arystokracji
i tendencji centralistycznych (np. Quadripartitum z 1554 r.), nie powiodły się7.
Tripartitum powstało w ostatnich latach istnienia starego państwa węgierskiego –
już dekadę później, na skutek katastrofalnej klęski w bitwie pod Mohaczem w 1526 r.
i śmierci króla Ludwika Jagiellończyka, znaczne obszary kraju dostały się pod władzę
Turków, w części wschodniej powstało odrębne księstwo Siedmiogrodu, zaś koronę
królewską przejęli Habsburgowie. Istnienie Tripartitum walnie przyczyniło się do zachowania odrębności i żywotności starego prawa węgierskiego, utrwalając je i systematyzując, a przez to (przynajmniej w zakresie prawa prywatnego) broniąc przed
zastąpieniem przez nowe, obce ustawodawstwo8. Stale stanowiło ono główną część
kolejnych zbiorów prawa węgierskiego, na czele z Corpus Iuris Hungarici, wydawanym
od XVII w. prywatnym sumptem, lecz pełniącym rolę nieformalnego dziennika ustaw9.
Próby formalnej kodyfikacji, choć podejmowane, były torpedowane przez węgierskie elity – ich inicjatorem była bowiem władza w Wiedniu, centralistyczna, absolutystyczna i niemiecka, a zatem stojąca w całkowitej opozycji do szlacheckiego,
zachowawczego ducha Korony Świętego Stefana, jakże bliskiego staropolskiemu.
W efekcie system, którego podstawę stanowiły prywatne zbiory prawa zwyczajowego i orzecznictwa, funkcjonował na Węgrzech nieprzerwanie do 1848 r. Jak pisze A. Almási, „węgierskie prawo prywatne było do 1848 r. prawem zwyczajowym,
Główna jednostka podziału terytorialnego Węgier do XX w., pośrednia między polskimi województwami i powiatami.
5
Ustawa nr XXIX z 1519 r.; w węgierskiej tradycji prawnej ustawy (poczynając od średniowiecznych,
co podkreśla ciągłość prawną) oznacza się, podając ich rok wydania i numer rzymski. Konwencja ta jest
utrzymana w niniejszym artykule.
6
A. Almási, Ungarisches Privatrecht, Berlin und Leipzig 1924, s. 17; aż do połowy XIX w. Siedmiogród,
zamieszkany przez ludność węgierską, niemiecką i rumuńską, cieszył się w ramach Węgier znaczną odrębnością administracyjną, polityczną i prawną.
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opartym na Tripartitum i uzupełnionym nielicznymi ustawami szczególnymi”10.
Sytuację tę zmieniła dopiero rewolucja i nieudany zryw narodowowyzwoleńczy, jaki
przyniosła Węgrom Wiosna Ludów.

3. Wiosna Ludów i Konferencja Judekskurialna – rewolucja i kontrrewolucja
Rok 1848, mający burzliwy przebieg w całej Europie, był szczególnie brzemienny
w skutki dla Węgier. Powstanie narodowe i wojna o niepodległość, której celem było
stworzenie suwerennego państwa węgierskiego, zakończyła się całkowitą i katastrofalną
klęską z rąk Austriaków i Rosjan, symbolizowaną przez kapitulację wojsk węgierskich
pod Világos w sierpniu 1849 i smutny los „trzynastu męczenników z Aradu” – liderów
powstania, na których wykonano wyroki śmierci. W całej monarchii Habsburgów
rozpoczął się dziesięcioletni okres neoabsolutyzmu, zwany „erą bachowską”11, szczególnie ostre oblicze przyjmujący na ujarzmionych, pacyfikowanych Węgrzech, których
odrębność miała ulec całkowitej likwidacji.
W powyższym celu wprowadzono głębokie zmiany w sferze administracji i polityki;
nie ominęły one także prawa. Na podstawie patentu cesarskiego z 29 listopada 1852 r.
rozciągnięto na ziemie węgierskie obowiązywanie austriackiego kodeksu cywilnego
z 1811 r. (ABGB), w następnych latach także innych ustaw austriackich (prawo wekslowe, górnicze, konkursowe)12. Co jednak oczywiste, próba siłowego, natychmiastowego
wyrugowania rdzennego systemu prawnego i zastąpienia go obcym (nawet jeśli nowocześniejszym i praktyczniejszym) wzbudziła żywy opór i okazała się efemeryczna.
Klęska wojenna we Włoszech w 1859 r. i narastający kryzys wewnętrzny wymusiły
głębokie przemiany w państwie Habsburgów. Ich symbolami były dyplom październikowy z 1860 r. oraz patent lutowy z 1861 r. – akty quasi-konstytucyjne, inicjujące
przebudowę państwa w kierunku monarchii parlamentarnej i federalnej13. Ostatecznym
owocem przemian było powstanie w 1867 r. dualistycznej monarchii austro-węgierskiej, w której Węgry uzyskały status faktycznie niezależnego podmiotu, połączonego
z Austrią unią realną – udało się zatem osiągnąć całkowite odwrócenie sytuacji z doby
neoabsolutyzmu. Proces ten wymagał jednak poparcia elit węgierskich, dla tych zaś
warunkiem sine qua non pójścia na ugodę (Ausgleich) z Habsburgami była m.in. restauracja starego porządku prawnego na Węgrzech.
W tym celu w grudniu 1860 r. cesarz Franciszek Józef zarządził przywrócenie osobnego węgierskiego Sądu Najwyższego, czyli Kurii Królewskiej (Curia Regia) pod przewodnictwem najwyższego sędziego królewskiego (węg. Országbíró, łac. iudex curiae),
którym został wybitny przywódca narodowy, hr. György Apponyi. Dla przygotowania propozycji reformy systemu prawnego i sądowego na Węgrzech cesarz zlecił mu
zorganizowanie w Peszcie zjazdu, który przeszedł do historii pod nazwą Konferencji
A. Almási, op.cit., s. 4.
Od nazwiska ówczesnego premiera, Alexandra von Bacha.
12
T. Gábriš, Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861, Bratislava 2011, s. 49 i nast.
13
Zob. K. Bokwa, Ruchy narodowe w monarchii habsburskiej w XIX wieku [w:] Nacjonalizm – istota oraz
historyczne i współczesne oblicza, red. J. Malczewski, M. Kaliński, P. Eckhardt, Kraków 2012.
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Judekskurialnej14. Udział wzięło w niej kilkadziesiąt prominentnych osobistości węgierskiego życia prawniczego, gospodarczego i publicznego – w tym przeszło czterdziestu
czołowych sędziów i adwokatów, a ponadto kupcy, politycy, uczeni, eksperci górniczy
i duchowni15.
Konferencja Judekskurialna obradowała krótko (od 23 stycznia do 4 marca 1861 r.),
lecz intensywnie, odbywając w tym czasie osiemnaście posiedzeń. Zdołała ona wypracować dokument stanowiący podstawę węgierskiego systemu prawnego w następnych
dziesięcioleciach. Były to „Tymczasowe Zasady Sądowe”16, które w założeniu miały
stanowić swoistą instrukcję dla sądownictwa co do tego, jak i jakie prawo stosować,
nim dokona się osobna, węgierska kodyfikacja.
Tymczasowe Zasady Sądowe liczyły 311 paragrafów, podzielonych na osiem części,
dotyczących poszczególnych dziedzin prawa; prawa cywilnego (materialnego i procesowego) dotyczyła część pierwsza, zdecydowanie najobszerniejsza (180 paragrafów)17.
Regulacja Tymczasowych Zasad oparta została na trzech fundamentach:18
1. Co do zasady w całości przywrócono ważność dawnego prywatnego prawa węgierskiego i jego źródeł sprzed 1848 r., uchylając zarazem regulacje wprowadzone przez
władze austriackie po 1849 r., uznając je za nieważne i nieistniejące19; w całości powróciło zwłaszcza stare prawo rodzinne i spadkowe, oparte na Tripartitum (łącznie
z różnicami stanowymi, nieobecnymi w ABGB).
2. Pozostały w mocy regulacje ABGB tyczące się sposobu i ważności przeniesienia własności nieruchomości, a także austriackie ustawodawstwo co do ksiąg gruntowych,
hipoteki etc., w szczególności ustawa o księgach gruntowych z 1852 r.
3. Pozostało w mocy austriackie prawo górnicze.
Tymczasowe Zasady Sądowe utrzymały ponadto w mocy wybrane patenty cesarskie;
nie obowiązywały też na całości ziem Korony Świętego Stefana, a mianowicie na terenach Siedmiogrodu, Banatu, dawnego Pogranicza Wojskowego i w mieście Fiume
(Rijeka) pozostał w mocy austriacki porządek prawny, na czele z ABGB. Ta częściowość
„prawnej kontrrewolucji” przeprowadzonej przez Konferencję Judekskurialną była historyczne uzasadniona. Wspomniane tereny miały wcześniej systemy prawne znacząco
odmienne od „Węgier właściwych”; przywracanie na nich tych partykularyzmów uznano za niecelowe w obliczu planowanej już wówczas centralizacji węgierskiego członu
habsburskiej monarchii20.
Tymczasowe Zasady Sądowe stanowią wyjątkowy przykład nie tylko zatrzymania,
ale i odwrócenia biegu zdarzeń, jaki miał miejsce w niemal całej Europie w „dobie
Węg. Országbirói értekezlet, niem. Judexkurialkonferenz, słow. Judexkuriálna konferencia.
T. Gábriš, Dočasné…, s. 51.
16
Węg. Ideiglenes törvénykezési szabályok; słow. Dočasné súdne pravidlá.
17
T. Gábriš, Dočasné…, s. 119 i nast.
18
T. Gábriš, Edition of the Provisional Judicial Rules of the Judex-Curial Conference from 1861 and the Methodology of Editions of Historical Legal Sources, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2014, t. 7,
z. 3, s. 475–476.
19
A. Almási, op.cit., s. 20.
20
Ibidem, s. 5.
14
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wielkich kodyfikacji”, jak zwykło się określać XIX wiek. Na ich bazie skutecznie i trwale
(na okres blisko stulecie!) przeprowadzono „de-unifikację”21 prawa na znacznym obszarze monarchii Habsburgów, i to poprzez powrót do archaicznego prawa zwyczajowego.
Jest to sytuacja bezprecedensowa w skali Europy.
Warto jednak zauważyć, iż niektóre normy prawa austriackiego, niezależnie od ich
generalnego uchylenia na podstawie Tymczasowych Zasad, utrzymały swoją moc
wiążącą – co paradoksalne – na gruncie przywróconego starego węgierskiego prawa
zwyczajowego. W praktyce bowiem wciąż stosowano pomocniczo niektóre regulacje
austriackie, uzupełniając w ten sposób dawne prawo, niekiedy nieadekwatne w dobie
coraz szybszego rozwoju społecznego i gospodarczego. W efekcie obce, narzucone ustawodawstwo zostało inkorporowane do systemu prawa prywatnego Węgier, niewątpliwie ukazując jego żywotność i elastyczność22.
Tymczasowe Zasady Sądowe, jak to bywa z rozwiązaniami prowizorycznymi, stanowiły kamień węgielny węgierskiego prawa prywatnego przez blisko stulecie – przetrwały pierwszą wojnę światową i na terenie Węgier okrojonych traktatem z Trianon
z 1920 r. w pełni obowiązywały aż do okupacji sowieckiej w 1945 r., a formalnie aż
do wprowadzenia w 1957 r. komunistycznego kodeksu cywilnego; do 1950 r. zachowały
także moc prawną na terenie Słowacji. Tak późne skodyfikowanie prawa prywatnego
na tych ziemiach jest na tle Europy kontynentalnej wyjątkowe. Sytuacja taka wynikała
z niepowodzenia projektów kodyfikacji węgierskiego prawa cywilnego materialnego23,
pomimo podejmowanych wysiłków i znacznego zaawansowania prac nad kodyfikacją,
trwających od XIX w., lecz przeciętych przez wybuch Wielkiej Wojny w roku 1914.

4. Wyjątkowy charakter Tymczasowych Zasad Sądowych jako źródła prawa
Sporny pozostaje charakter prawny Tymczasowych Zasad Sądowych. By go rozstrzygnąć, należy wpierw pochylić się nad rodzajami źródeł prawa stanowionego w dawnym
prawie węgierskim (do 1945 r.). Jak przyjmowano już w XIX wieku, podstawowym
aktem prawa stanowionego była ustawa; miała ona moc wiążącą równą ugruntowanym
normom prawa zwyczajowego. „Ustawą węgierską w rozumieniu formalnym jest akt
prawny zgodny z konstytucją, zgodnie przyjęty przez obie izby węgierskiego parlamentu oraz usankcjonowany i promulgowany przez koronowanego króla Węgier”24.
Na uwagę zasługuje zwłaszcza ostatni wymóg, formalnie aktualny aż do upadku Królestwa Węgier 1945 r. (choć zawieszony w 1920 r.). To właśnie ze względu nań Tymczasowe Zasady Sądowe nie mogły uzyskać rangi ustawowej – cesarz Franciszek Józef
koronowany został na króla Węgier dopiero w 1867 r.25
W dalszej kolejności wyróżniano rozporządzenia – w dobie konstytucyjnej,
tj. po 1867 r., były to akty, wydawane przez króla lub parlament na podstawie ustawy lub
21
22
23
24
25

Takiego określenia używa T. Gábriš, Dočasné…, s. 50.
A. Almási, op.cit., s. 21.
Postępowanie cywilne skodyfikowano ustawą nr LIV z 1868 r., a następnie ustawą nr I z 1911 r.
Tak A. Almási, op.cit., s. 21, opierając się na ustawie nr XII z 1790 r.
Ibidem, s. 19.
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normy zwyczajowej (!). Zawierały one nie tylko normy wykonawcze, ale również uzupełniać miały prawo zwyczajowe – rola szczególnie istotna wobec braku kodyfikacji26.
Ponadto wyróżniano statuty i przywileje jako szczególne źródła prawa prywatnego, już
u progu XX wieku będące jednak aktami wyjątkowymi i archaicznymi27.
Tymczasowe Zasady Sądowe zostały w formie rezolucji zaakceptowane przez obie
izby parlamentu i potwierdzone przez monarchę, następnie zaś Kuria Królewska w pełnym składzie uchwaliła natychmiastowe ich zastosowanie do wszystkich spraw sądowych aż do czasu uchwalenia nowych regulacji prawnych. Na koniec ich egzemplarze
zostały rozesłane do wszystkich gmin na Węgrzech, które powszechnie uznały Tymczasowe Zasady Sądowe jako obowiązujące źródło prawa28.
Mając na uwadze powyższe, można już na pierwszy rzut oka stwierdzić, iż Tymczasowe Zasady Sądowe nie mieściły się w kategorii żadnego z wcześniej wymienionych
węgierskich źródeł prawa stanowionego. Być może zatem stanowiły one szczególny
przykład normy prawa zwyczajowego, analogicznej do Tripartitum – a zatem powstałej
w sposób typowy dla aktów prawa stanowionego, jednakże stworzonej przez organ
inny niż ustawodawczy i niepromulgowanej; w efekcie obowiązywały tylko na zasadzie
prawa zwyczajowego29.
Z drugiej strony zauważa się jednak, że skoro Tymczasowe Zasady Sądowe derogowały na Węgrzech prawo austriackie, przywracając system prawny sprzed 1848 r.
ze skutkiem ex nunc, to nie sposób uznać ich za element prawa zwyczajowego. Jest
bowiem jasne, że zwyczaj dla nabrania mocy prawnej potrzebuje czasu, zatem na jego
podstawie nie mogło dojść do natychmiastowej zmiany całego systemu prawnego, jak
to się faktycznie stało. Porównanie do Tripartitum jest zaś chybione o tyle, że Tymczasowe Zasady Sądowe stanowiły całkowicie nową, (kontr)rewolucyjną regulację, nie zaś
spisanie praw już ugruntowanych poprzez zwyczaj. Z braku innej możliwości zasadne może być zatem traktowanie Tymczasowych Zasad jako źródła prawa sui generis,
niemającego żadnych odpowiedników30. Jest to rozwiązanie akceptowalne, jeśli wziąć
pod uwagę zwyczajowy charakter dawnego prawa węgierskiego, pociągający za sobą
otwartość katalogu źródeł prawa.

5. Kuria Królewska, czyli orzecznictwo w systemie prawa węgierskiego
Poczesna rola zwyczaju w węgierskim systemie prawnym pociągała za sobą nieuchronnie dużą rolę orzecznictwa31. Zwyczaj staje się wszak „prawem zwyczajowym”
na skutek jego uznawania i stosowania przez strony stosunków prawnych i przez
organy sądowe. Rolę tę dostrzeżono i usankcjonowano już w czasach Marii Teresy, gdy wydany został pierwszy oficjalny zbiór wyroków Kurii Królewskiej, znany
26
27
28
29
30
31

Ibidem, s. 23.
Ibidem, s. 24–26.
Ibidem, s. 19.
Tak przeważająca część teoretyków i historyków; zob. np. A. Almási, op.cit., s. 19–20.
Zob. T. Gábriš, Dočasné…, s. 55 i nast.
Š. Luby, op.cit., s. 86.
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jako Planum Tabulare32. Rolę orzecznictwa, drastycznie ograniczoną przez dekadę obowiązywania prawa austriackiego, przywróciły Tymczasowe Zasady Sądowe.
Tę prawotwórczą rolę sędziów pośrednio potwierdziła, wydana już po utworzeniu
Austro-Węgier, ustawa nr IV z 1869 r., która stanowiła w § 19, że sędzia sądzić
ma na podstawie ustaw, następnie zwyczajów, którym przypisuje się moc ustawową,
i wreszcie rozporządzeń.
Ważne novum wprowadziła ustawa nr LIX z 1881 r. Stanowiła ona, że rozstrzygnięcia w kwestiach spornych w prawie mają być podejmowane w plenarnych składach
senatów cywilnych Kurii Królewskiej. Była to więc instytucja podobna do uchwał Sądu
Najwyższego, obecnych we współczesnym polskim systemie prawnym, ale o znacznie większej wadze – rozstrzygnięcia Kurii w kwestiach prawa zwyczajowego miały
od tego momentu ustawowo zagwarantowaną, powszechnie wiążącą moc prawną.
Ustawa nr XXV z 1890 r. rozszerzyła te uprawnienia – również sądy wyższe (tabulae,
odpowiedniki sądów apelacyjnych) mogły wydawać uchwały rozstrzygające określone
kwestie, wiążące jednak tylko sądy niższych instancji, należące do ich okręgów.
Przejawem dążenia do dalszej unifikacji prawa były przepisy ustawy nr LIV z 1912 r.
(w szczególności § 70–79). W istotny sposób reformowała ona prawotwórczą rolę sądownictwa, zastrzegając wydawanie wiążących uchwał dla Kurii Królewskiej, istotnie
przy tym poszerzając jej kompetencje. W ramach Kurii utworzone zostały cztery senaty
unifikacyjne dla poszczególnych gałęzi prawa (cywilne, ziemskie i urbarskie, handlowe
i gospodarcze, karne), każdy w składzie prezydenta oraz dziesięciu sędziów.
Senaty te mogły wydawać pięć rodzajów uchwał:33
1. Uchwały zwykłe – w pojedynczych kwestiach, wiążące tylko w danej sprawie, acz pośrednio wpływające na orzecznictwo – a zatem standardowe orzeczenia kasacyjne.
2. Uchwały zasadnicze (elvi határozat) – wybrane uchwały w pojedynczych kwestiach,
publikowane w zbiorze orzeczeń (Polgárjogi Határozatok Tára) i wiążące dla samej
Kurii – dla zmiany ustalonej w ten sposób normy konieczne było wydanie uchwały unifikacyjnej.
3. Uchwały unifikacyjne (jogegységi döntvény) – powszechnie wiążące, rozstrzygały już
nie w konkretnej sprawie, ale określoną, ogólną kwestię prawną; wydawane przez
właściwy senat unifikacyjny, tworzyły normę o randze równej ustawowej i mogły
być zmienione tylko uchwałą plenarną, ustawą lub zwyczajem (!).
4. Uchwały plenarne (teljesülési határozat) – przewidziane już w regulacji z 1881 r.,
wydawane przez połączone senaty unifikacyjne; wniosek o wydanie takiej uchwały
mógł złożyć prezes Kurii, minister sprawiedliwości albo 2/3 sędziów któregoś z sądów wyższych; mogły rozstrzygać ogólną kwestię prawną lub zmieniać uchwałę unifikacyjną, zaś ich znaczenie było wyższe od uchwał unifikacyjnych ze względu na to,
że zmienić uchwałę plenarną można było jedynie na drodze uchwały kwalifikowanej.
5. Kwalifikowane uchwały plenarne – uchwalane kwalifikowaną większością głosów
połączonych senatów, mogły uchylać albo zmieniać uchwały plenarne.
Pełny tytuł: Planum Tabulare sive decisiones curiales per Exe Deputationem a piae memoriae Imperatice et regina Hungariae Diva Maria Theresia eatenus ordinatam collectae in ordinem redactae anno 1769.
33
Š. Luby, op.cit., s. 96–97.
32
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Uchwały opisane w punktach 3–5 miały moc powszechnie obowiązującą – stanowiły
nowy typ źródła prawa sui generis, określany jako „decyzja”, o randze równej ustawie;
przestrzegać ich musiały wszystkie sądy na obszarze Węgier34. Ze względu na wybuch
pierwszej wojny światowej ustalony w ten sposób porządek prawny (niewątpliwie wyjątkowy i oryginalny) na większej części ziem Korony Świętego Stefana przetrwał jednak
tylko sześć lat. Klęska wojenna i rozbiór Węgier, przeprowadzony traktatem w Trianon
z 1920 r.35, nie zniweczyły obowiązywania dawnego prawa na ziemiach oderwanych,
jednakże – co oczywiste – ich sądownictwo nie podlegało już budapeszteńskiej Kurii.

6. Podsumowanie
Upadek Austro-Węgier stanowił także początek zmierzchu starego prawa węgierskiego.
Formalnie co prawda Królestwo Węgier istniało przez całe międzywojnie (faktycznie,
jako regent, rządził nim admirał Horthy) i w latach 1938–41 zdołało nawet odzyskać
część utraconych ziem; był to już jednak łabędzi śpiew. Gwoździem do trumny starych
Węgier i ich systemu prawnego była druga wojna światowa i zaprowadzenie na sowieckich bagnetach reżimów komunistycznych w państwach władających terenami dawnej
Korony Świętego Stefana. Rychło poskutkowało ono całkowitym wyrugowaniem „reakcyjnych złogów”, czego przypieczętowaniem była pierwsza węgierska kodyfikacja
prawa cywilnego z 1957 r., oparta na wzorcach sowieckich.
System prawny zarysowany w niniejszej pracy jest dziś niewątpliwie domeną historii
prawa. Czym jednak był dla Węgier, a czym może być dla prawnika współczesnego?
Trzeba zgodzić się z twierdzeniem, iż „Węgry mają (…) pełne prawo, by, doceniając
wpływy niemieckie, traktować swoje prawo zwyczajowe jako wytwór własnego, narodowego ducha – z uwagi na jego zawartość, jego rozwój i skład, lecz także z uwagi
na tysiącletnią twórczą pracę, jaką poświęcił mu węgierski naród i jego uczeni”36. I choć
można żałować, że tak wielka, bogata i wyjątkowa tradycja prawna jest już nieodwołalnie martwa – jednak nie powinno budzić wątpliwości, że refleksja nad nią może
być twórcza i owocna także dla europejskiego prawnika w XXI w., gdy z jednej strony
zachodzi konwergencja systemu common law i kontynentalnego, zaś z drugiej – postępuje dekodyfikacja. Albowiem Historia magistra vitae est – również dla prawników.
* * *
Central European Common Law? Custom and Judge-Made Law
in the Kingdom of Hungary in the 19th–20th Centuries
The paper discusses the topic almost absent in the present-day Polish historical research: a phenomenon of the old-Hungarian private law and its foundations. Especially its specific character
34
35
36

J. Beňa, T. Gábriš, op.cit., s. 25.
Data jego podpisania, tj. 4 czerwca, do dziś bywa na Węgrzech traktowana jako dzień narodowej żałoby.
A. Almási, op.cit., s. XI.
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is analysed, connected to a major role played by custom and judge-made law. The author depicts
atypical sources of Hungarian law, beginning with Tripartitum. Afterward, a turbulent history of Hungarian law in the 19th century is described and specifically the enforcement of Austrian law after the revolution of 1848 and recreation of the old legal system as executed by Judicial Conference of 1861 through the Provisional Judicial Rules. Finally, a law-making role
of the Hungarian Supreme Court (Royal Curia) is depicted. That allows to show an exceptional character of the old-Hungarian private law, with its almost millennial continuity and functioning until the mid-20th century.
Key words: Hungary, Hungarian law, customary law, civil law, Tripartitum,
Judexcurial Conference, legal history
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