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Streszczenie:

Niniejszy artykuł ma na celu zobrazowanie powstania, ewolucji i końca systemu prywat-
nego prawa węgierskiego, jaki obowiązywał na Słowacji do 1950 r. Autor w szczególno-
ści wskazuje najważniejsze pomniki prawa od czasów Wielkich Moraw aż po wiek dwu-
dziesty – w tym Tripartitum i Corpus Iuris Hungarici. Wyjaśniona zostaje szczególna rola 
zwyczaju w prawie węgierskim, której zawdzięcza ono faktyczną, nieprzerwaną kontynu-
ację prawną od średniowiecza po czasy najnowsze. Artykuł omawia także doniosłą rolę, 
jaką w końcowej dobie prawa węgierskiego odegrała konferencja judekskurialna z 1861 r., 
a także prawotwórczą rolę, przyznaną pod koniec XIX w. sądownictwu, zwłaszcza Ku-
rii Królewskiej w Budapeszcie. Rozważania wieńczy zarysowanie losów prawa prywat-
nego na Słowacji po 1918 r. i ostatecznego zerwania z tradycją węgierską, jakie nastąpi-
ło w 1950 r.

Słowa kluczowe: Słowacja, prawo słowackie, prawo węgierskie, prawo zwyczajowe, 
Tripartitum, Corpus Juris Hungarici, historia prawa

1. Wstęp

Truizmem jest stwierdzenie, iż nie sposób zrozumieć teraźniejszości i spekulować 
co do przyszłości, nie znając przeszłości. Uwaga ta pozostaje szczególnie aktualna 
w materii prawa – jest to bowiem dziedzina, w której ciągłość i kontynuacja odgrywa 
szczególnie istotną rolę. Analizując zatem jakikolwiek obcy system prawa, warto wyjść 

1  Autor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantem 
tamże w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa oraz aplikantem adwokackim.
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od spojrzenia na jego podstawy, genezę i pochodzenie. Tak jest szczególnie w przypad-
ku prawa słowackiego, które – choć geograficznie tak bliskie polskiemu – kształtowało 
się jednak w sposób zupełnie odmienny, a pod wieloma względami wyjątkowy w skali 
europejskiej. Już z tego powodu warto poświęcić kilka uwag tematyce dotąd praktycznie 
nieobecnej w polskiej literaturze – genezie i podstawom prawa słowackiego.

Mówiąc o historii prawa słowackiego należy przede wszystkim mieć na uwadze, 
iż historia Słowacji (jako państwa, narodu, a nawet samego określenia) jest bardzo 
młoda. Niepodległe państwo słowackie po raz pierwszy w dziejach zaistniało dopiero 
w 1939 r. (zależna od Niemiec I Republika Słowacka), zaś przez okres blisko tysiąc-
lecia2 tereny te stanowiły integralną część państwa węgierskiego, z czasem określaną 
jako Górne Węgry (Felvidék). Z tego względu należałoby raczej mówić o „historii 
prawa na terenach współczesnej Słowacji”, aniżeli o „historii prawa słowackiego”. 
Owa historia, jak wynika z powyższego, jest w ogromnej mierze zbieżna z historią 
prawa węgierskiego.

2. Węgierskie prawo prywatne na Słowacji do czasów nowożytnych

Najwcześniejsze pewne informacje o historii prawa na Słowacji pochodzą z drugiego 
tysiąclecia po Chrystusie, a zatem już z okresu panowania węgierskiego. W literaturze 
słowackiej podkreśla się jednak słowiańską tradycję tamtejszej państwowości, wywo-
dząc ją od państwa Samona, Wielkich Moraw, a zwłaszcza Księstwa Nitrzańskiego pod 
władzą Pribiny3. Zachowały się jednak jedynie szczątkowe informacje dotyczące prawa 
prywatnego tych organizmów państwowych. W głównej mierze było to prawo zwycza-
jowe, które w następnych stuleciach zostało zmarginalizowane przez prawo węgierskie.

Jedynym zachowanym pomnikiem prawa z tego okresu, omawiającym m.in. kwestie 
prawa prywatnego, jest Zakon sudnyj liudem4, znany jednak tylko ze znacznie póź-
niejszych odpisów. Również krótki okres polskiej kontroli nad terenami słowackimi 
za czasów Chrobrego nie pozostawił znanych śladów w systemie prawnym.

Podbój ziem słowackich przez Madziarów okazał się wydarzeniem trwałym. Chry-
stianizacja Węgier i koronacja św. Stefana położyły podwaliny również i pod jedno-
litą państwowość na znacznym obszarze – od łuku Karpat po Chorwację. To właśnie 
św. Stefan jest też według tradycji pierwszym węgierskim prawodawcą. Jego ustawy, 
wraz ze zbiorami praw kolejnych monarchów, św. Władysława i Kolomana, stały się 
częścią prawa zwyczajowego – w zasadzie bowiem dekrety władców traciły moc z chwilą 
ich śmierci; ich dalsze stosowanie następowało na mocy niepisanego konsensu5. W ten 
sposób akty prawne pierwszych władców Węgier (również na terenie obecnej Słowacji) 
formalnie nie utraciły mocy prawnej aż do XX wieku, stanowiąc zrąb systemu węgier-
skiego prawa zwyczajowego.

2  Od X w. de facto do końca 1918 roku, zaś de lege do 1920 r., tj. do podpisania traktatu w Trianon, sank-
cjonującego aktualne do dziś granice Węgier.

3  Tak np. J. Beňa, T. Gábriš, Právne dejiny Slovenska I (do roku 1918), Bratislava 2015, s. 54.
4  Ibidem, s. 57 i nast.
5  T. Gábriš, Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861, Bratislava 2011, s. 61.
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Owe pomniki prawa znane są z łacińskich zbiorów, powstałych znacznie później – 
stąd autentyczność owych najdawniejszych źródeł prawa jest dyskusyjna. Za najstarszy 
ze zbiorów uważa się odnaleziony w XIX w. w Styrii Codex Admontenzis, który, jak się 
przyjmuje, pochodzi z XII w. Pośród późniejszych zbiorów wymienić można Codex 
Turocianus czy Codex Colarianus, oba pochodzące prawdopodobnie z XV wieku6.

Obok wytworzenia podstaw dla późniejszego węgierskiego prawa prywatnego, 
średniowiecze przyniosło także ukształtowanie się ustroju Węgier, którego elementy 
przetrwały nawet do XX wieku – z podziałem na komitaty, decentralizacją i silną rolą 
szlachty7. Jej prawa (w znacznej mierze korespondujące z przywilejami szlachty polskiej) 
warowały kolejne „złote bulle”, na czele z najsłynniejszą, wydaną w 1222 r. przez króla 
Andrzeja II. Obok praw publicznych gwarantowała ona m.in. zwolnienie od podatków 
i zakaz uwięzienia bez wyroku sądowego (neminem captivabimus)8.

Na ziemiach słowackich późne średniowiecze przyniosło także rozkwit praw party-
kularnych – zwłaszcza miejskich oraz górniczych. Na bazie królewskich przywilejów 
i statutów ukształtował się w tym okresie odrębny ustrój (tavernícke právo) wolnych 
miast królewskich. Na terytorium obecnej Słowacji było ich 12, m.in. Koszyce, Preszów, 
Kieżmark i Lewocza. Zaludnione przeważnie przez ludność niemiecką, posiadały one 
znaczną autonomię, podobnie jak miasta spiskie, zrzeszone w Związku 24 Miast, z któ-
rych część została później odstąpiona Koronie polskiej jako tzw. zastaw spiski9.

Od czasów rządów andegaweńskich i luksemburskich (XIV/XV w.) rosła na Wę-
grzech rola prawa stanowionego, współegzystującego z prawem zwyczajowym, któremu 
wciąż jednak przyznawano pierwszeństwo10. W czasach króla Macieja Korwina (dru-
ga połowa XV w.) nastąpiła centralizacja państwa i umocnienie władzy królewskiej, 
jednakże krótkotrwałe. Po śmierci tego wybitnego monarchy zaczął wzrastać wpływ 
magnatów; tamę temu położyło dopiero opracowanie Tripartitum.

Autorem tego dzieła był Stefan (István) Verbőczy; urodzony w Verbovcu (obecnie 
ukraińskie Zakarpacie), półkrwi Słowianin, od 1516 r. sprawował urząd królewskie-
go personała (tj. najwyższy urzędnik wykonujący prerogatywy królewskie w zakre-
sie sądownictwa). Wcześniej jednak, z inicjatywy króla Władysława Jagiellończyka, 
stworzył w latach 1500–1514 jeden z najważniejszych pomników prawa węgierskiego, 
którego pełna nazwa brzmi Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hun-
gariae (węg. Hármaskönyv)11.

Ów akt obejmował wcześniej powstałe prawo zwyczajowe (przede wszystkim cywil-
ne, w tym procesowe i partykularne), był więc w istocie – analogicznie do współczesne-
go mu polskiego Statutu Łaskiego – spisem praw, nie zaś kodyfikacją w nowoczesnym 
rozumieniu. W 1514 r. Tripartitum zostało uchwalone przez sejm węgierski, ale osta-
tecznie pozostało niepromulgowane ze względu na sprzeciw możnowładców, w których 

6  Š. Luby, Dejiny súkromného práva na Slovensku, Bratislava 2002, s. 66 i nast.
7  J. Beňa, T. Gábriš, op.cit., s. 69 i nast.
8  A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2009, s. 101.
9  Š. Luby, op.cit., s. 80–81.
10  T. Gábriš, op.cit., s 61.
11  Zob. Š. Luby, op.cit., s. 81 i nast.
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interesy godziło. Jako personał, Verbőczy doprowadził jednak do wydania Tripartitum 
drukiem i rozesłania go do wszystkich komitatów; ponadto wpłynął na wydanie ustawy 
zarządzającej jego stosowanie12.

W efekcie zbiór Verbőczego sam stał się elementem prawa zwyczajowego, uzyskując 
w ten sposób powszechnie wiążącą moc; jego rolę ugruntowało również powoływa-
nie się nań w późniejszym ustawodawstwie13. Co istotne, prawo zwyczajowe nieujęte 
w  Tripartitum przestało obowiązywać, stąd rok 1514 przyjmuje się jako przełomową 
cezurę dla dziejów prawa węgierskiego, otwierającą ich nowy rozdział14.

Tripartitum spełniało niewątpliwie cele, jakie przyświecały jego stworzeniu – usys-
tematyzowanie prawa węgierskiego i zabezpieczenie pozycji szlachty przed zapędami 
możnowładców, a potencjalnie także monarchy i klas niższych (utwierdzenie wszyst-
kich przywilejów ze złotych bulli, usankcjonowanie pańszczyzny). Współgrało to z teo-
rią Świętej Korony (Szent Korona), wedle której Korona Św. Stefana stanowi symbol 
mistycznie pojmowanej państwowości węgierskiej, integralnie obejmującej „Ziemie 
Korony Św. Stefana”, a której uosobienie stanowią król i szlachta; państwo węgierskie 
„składało się” zatem z króla, klasy panującej i terytorium.

Szanse, jakie dla państwowości węgierskiej i jej rozwoju stanowiło Tripartitum, 
zostały jednak przekreślone przez katastrofalną w skutkach bitwę pod Mohaczem 
w 1526 r., w której zginął król Ludwik Jagiellończyk. Jej skutkiem było opanowanie 
znacznej części Węgier przez Turków i oderwanie Siedmiogrodu; tereny obecnej Sło-
wacji na 400 lat znalazły się natomiast pod berłem Habsburgów.

Powstanie Tripartitum i podbój turecki nie wstrzymały rozwoju prawa węgierskiego 
oraz wydawania kolejnych zbiorów i kompilacji. Jedną z istotniejszych stanowił kodeks 
Ilosvaiego z 1544 r., zawierający m.in. kolejną wersję praw św. Stefana. Stanowił on jeden 
z ważniejszych elementów Corpus Iuris Hungarici (CIH) – opublikowanego w 1696 r. 
najbardziej kompleksowego zbioru prawa węgierskiego, obejmującego zarówno prawo 
zwyczajowe, jak i stanowione, a także liczne dodatki. Jego pierwszym wydawcą był 
Marcin Szentiványi (albo Svätojánsky), kolejne wersje publikowali jezuici z Trnawy, 
a następnie tamtejszy uniwersytet.

Z czasem uzupełniany, Corpus Iuris Hungarici z założenia miał zawierać wszystkie 
obowiązujące prawa; spełniał zatem rolę dziennika ustaw, który we współczesnej formie 
pojawił się na Węgrzech dopiero w 1882 r.15 Mimo wykazywanych z czasem nieścisłości 
i braków, a także faktu, iż w istocie stanowił prywatne wydawnictwo, CIH również stał 
się częścią węgierskiego prawa zwyczajowego, a przez to nabrał mocy prawnej16.

Ugruntowany w ten sposób węgierski ład prawny utrzymał się w swoich zrębach 
do 1848 r. W XVIII w. próby reform centralistycznych i germanizacyjnych, jakie 

12  Ustawa nr XXIX z 1519 r.; w węgierskiej tradycji prawnej ustawy oznacza się podając ich rok wyda-
nia i numer rzymski. Podobny system numeracji jest utrzymany na Słowacji i Węgrzech także współ-
cześnie. Konwencja ta jest utrzymana w niniejszym artykule.

13  Š. Luby, op.cit., s. 84–85.
14  Š. Luby, op.cit., s. 53.
15  J. Beňa, T. Gábriš, op.cit., s. 24.
16  Š. Luby, op.cit., s. 72 i nast.
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podejmowali Maria Teresa i Józef II, zakończyły się niepowodzeniem; wycofał się 
z nich już jego następca, Leopold II, za czasów którego opracowano projekty kodyfi-
kacji (m.in. prawa cywilnego, handlowego i wekslowego), które jednak nie doczekały 
się wejścia w życie. Dopiero w latach 40. XIX w. powiodła się częściowa kodyfikacja 
prawa handlowego17.

Aż do Wiosny Ludów podstawę systemu prawnego stanowił zatem Corpus Iuris 
 Hungarici, a także Tripartitum18; istotną rolę grały nadto kolejne kompilacje, jak 
np.  Planum Tabulare z 1800 r., zawierająca m.in. zasady procedury i praktyki sądowej, 
czy wymiaru sprawiedliwości w ośrodkach miejskich19. W okresie tym dokonała się 
natomiast istotna zmiana językowa, stanowiąca zapowiedź przyszłych zmagań naro-
dowościowych. Aż do 1832 r. wszystkie prawa na Węgrzech publikowano w języku 
łacińskim; w tym roku wprowadzono równoległą publikację w języku węgierskim, zaś 
już w 1836 r. łacinę zarzucono całkowicie.

3. Od Wiosny Ludów do konferencji judekskurialnej

Wiosna Ludów stanowiła przełom dla całych Węgier, a w szczególności dla Słowa-
ków, którzy wówczas po raz pierwszy wyartykułowali swoje żądania co do autonomii 
i usankcjonowania ich narodowej podmiotowości. Szybko jednak okazało się, że w za-
myśle rewolucyjnego rządu w Budapeszcie, dążącego do stworzenia suwerennego, 
narodowego państwa, „Górne Węgry” pozostaną jego integralną częścią, nieposia-
dającą autonomii takiej jak Chorwacja, Siedmiogród czy Serbowie w Wojwodinie. 
Gdy więc wybuchła wojna, Słowacy opowiedzieli się czynnie po stronie Habsburgów 
przeciw Węgrom20.

Stłumienie powstania w 1849 r. poskutkowało represjami i zniesieniem odrębności 
Węgier; wprowadzono zarząd wojskowy, zlikwidowano samorządność komitatów. 
Na mocy 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). Po-
łożono kres odwiecznym instytucjom prawa ziemskiego – patenty urbarialne z 1853 r. 
likwidowały pańszczyźnę i własność podzieloną; chłopi mieli przejmować ziemię 
za odszkodowaniem21.

Wyżej zarysowany stan, stanowiący bezprecedensową w dziejach ziem węgierskich, 
narzuconą siłowo i z zewnątrz rewolucję prawną, utrzymał się jednak krótko. Klęski 
w wojnach z Piemontem i Prusami oraz załamanie fiskalne wymusiły, poczynając od lat 
60. XIX w., reformę państwa austriackiego, której ustrojowym wyrazem były dyplom 

17  J. Beňa, T. Gábriš, op.cit., s. 72.
18  Do 1918 r. było ono wydawane aż 46 razy.
19  A. Visegrády, Prawo sędziowskie na Węgrzech, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 
2013, t. II, nr 2, s. 8.

20  Zob. H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów, Kraków 1986, s. 135 i nast.
21  T. Gábriš, op.cit., s. 49 i nast.
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październikowy z 1860 r. oraz patent lutowy z 1861 r., zwiastujące liberalizację i we-
wnętrzną przebudowę państwa22.

Jednym ze skutków odejścia od polityki neoabsolutyzmu było złagodzenie polityki 
habsburskiej wobec Węgier, czego zwieńczeniem była ugoda z 1867 r. (Ausgleich), two-
rząca dualistyczne Austro-Węgry. Bezpośrednim efektem tego rozwiązania w sferze 
polityki wewnętrznej Korony Świętego Stefana była całkowita hegemonia i faktyczna 
niezależność Węgrów, skutkująca centralizacją i ostrą akcją madziaryzacyjną, wymie-
rzoną m.in. w Słowaków23. Niezależnie od powyższego, następne półwiecze stanowiło 
złotą epokę rozwoju Węgier, do dziś symbolizowaną przez monumentalny, budapesz-
teński Parlament. 

Jednym z najbardziej palących problemów było dla Węgrów przywrócenie ich 
systemu prawa prywatnego, na co przyzwolenie dał sam cesarz Franciszek Józef. 
W tym celu między 23 stycznia a 4 marca 1861 r. odbył się w Peszcie zjazd, w którym 
wzięło udział kilkudziesięciu najznaczniejszych węgierskich prawników, naukowców, 
przemysłowców i dygnitarzy, mających poczynić ustalenia co do reformy prawa24. 
Przewodził im hr. György Apponyi jako iudex curiae (najwyższy sędzia królew-
ski, węg. Országbíró) – stąd przyjęta obiegowo nazwa „konferencja judekskurialna” 
( Judexkuriálna konferencia).

Uchwalone przez uczestników konferencji „Tymczasowe Zasady Sądowe” (Dočasné 
súdne pravidlá) miały stać się formą instrukcji postępowania dla sądów do czasu uchwa-
lenia nowego, skodyfikowanego prawa. Oparte zostały one na czterech fundamentach:25

1.  Co do zasady w całości przywrócono ważność dawnego prawa węgierskiego i jego 
źródeł sprzed 1848 r., uchylając zarazem regulacje wprowadzone przez władze au-
striackie po 1849 r.; w całości powróciło np. stare prawo rodzinne i spadkowe, łącz-
nie z różnicami stanowymi, nieobecnymi w ABGB.

2.  Pozostały w mocy regulacje ABGB, tyczące się przeniesienia własności nierucho-
mości.

3. Pozostała w mocy austriacka ustawa o księgach gruntowych z 1852 r..
4. Pozostało w mocy austriackie prawo górnicze.

Tymczasowe Zasady Sądowe stanowią ze wszech miar wyjątkowy pomnik prawa. 
Należy bowiem podkreślić, że nie były ustawą ani innym aktem urzędowym, ani też 
spisem prawa zwyczajowego – ich moc prawną potwierdził jednak parlament oraz Ku-
ria Królewska (węgierski sąd najwyższy), nakazując ich stosowanie przez sądy. W ten 
sposób Tymczasowe Zasady same stały się częścią prawa zwyczajowego26. Wyjątkowość 
22  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.

23  H. Wereszycki, op.cit., s. 237 i nast.
24  T. Gábriš, Edition of the Provisional Judicial Rules of the Judex-Curial Conference from 1861 and the Meth-
odology of Editions of Historical Legal Sources, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2014, t. 7, 
z. 3, s. 473 i nast.

25  Ibidem, s. 475–476.
26  J. Beňa, T. Gábriš, op.cit., s. 25; T. Gábriš trafnie jednak zwraca uwagę, że skoro Tymczasowe Zasady 
Sądowe derogowały na Węgrzech prawo austriackie, równocześnie przywracając system prawny sprzed 
1848 r. ze skutkiem ex nunc, to nie sposób uznać ich za element prawa zwyczajowego, gdyż w jego 
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sytuacji powiększa jeszcze fakt, iż tego rodzaju akt o niejasnej naturze poskutkował 
uchyleniem prawa stanowionego, by (częściowo) zastąpić je wcześniejszym prawem 
zwyczajowym. Jest to sytuacja bez precedensu w europejskich dziejach prawa.

Jak to bywa z rozwiązaniami prowizorycznymi, Tymczasowe Zasady Sądowe oka-
zały się być nadspodziewanie długowieczne. W przeciągu następnych dziesięcioleci nie 
doszło na Węgrzech do kodyfikacji prawa cywilnego, co również stanowiło ewenement 
w skali europejskiej. W efekcie na Słowacji fragmentarycznie zachowały one moc praw-
ną do 1950 r., zaś na Węgrzech aż do roku 1957.

4. Ustawodawstwo węgierskie do 1918 r.

Szybki rozwój gospodarki wymagał niewątpliwie nowoczesnego i pewnego prawa. Ma-
jąc tego świadomość, węgierskie ministerstwo sprawiedliwości zleciło opracowanie 
części ogólnej kodeksu cywilnego już w 1869 r., jednak nie udało się to aż do końca 
XIX w. Dopiero w 1895 r., gdy powołano stałą komisję dla kodyfikacji prawa węgier-
skiego, prace nabrały tempa. W latach 1900–1901 poddano pod dyskusję pierwszy 
projekt kodeksu; jego ostateczna wersja gotowa była w 1915 r., jednak jej wejście w życie 
powstrzymał wybuch pierwszej wojny światowej, która przyniosła zagładę tysiącletniej 
monarchii węgierskiej27. W efekcie prawo cywilne na terenie obecnej Słowacji pozostało 
w znacznej mierze nieskodyfikowane aż do 1950 r. – do tego momentu moc zachowy-
wało zwyczajowe węgierskie prawo spadkowe czy majątkowe małżeńskie28.

W materii prawa handlowego tymczasowe zasady konferencji judekskurialnej 
z 1861 r. przywracały moc ustaw z 1840 r.29, jednak już w 1864 r. recypowano nie-
miecko-austriacki Powszechny Kodeks Handlowy (AHGB), w 1875 zastąpiony przez 
nowy, odrębny kodeks węgierski (Kereskedelmi Törvény)30. Wzorowany był na nowo-
czesnym kodeksie niemieckim (HGB), dzieląc się na dwie zasadnicze części – pierwsza 
zawierała przepisy o kupcach i spółkach handlowych (prawo handlowe z punktu 
widzenia podmiotowego), zaś druga – czynności handlowe (przedmiotowe ujęcia 
prawa handlowego)31.

Okres austro-węgierskiego dualizmu przyniósł kodyfikację kolejnych sfer prawnych, 
zwłaszcza związanych z życiem gospodarczym; wymagał tego szybki rozwój techniczny 
i konieczność zapewnienia pewności obrotu. Temu celowi służyły np. ustawy o reje-
strze firm czy o wynalazkach i patentach. W 1876 r. nowoczesnym aktem, identycznym 
z ustawą austriacką, uregulowano prawo wekslowe (obowiązujące aż do 1950 r.)32, zaś 

mocy prawnej nabrałyby dopiero wraz z upływem czasu, a nie z chwilą wydania. Co za tym idzie, 
zasadne może być traktowanie Tymczasowych Zasad jako źródła prawa sui generis; zob. T. Gábriš, 
op.cit., s. 55 i nast.

27  Ibidem, s. 229–230.
28  T. Gábriš, op.cit., s. 59.
29  Ustawy nr XV-XX z 1840 r.
30  Ustawa nr XXXVII z 1875 r.
31  J. Beňa, T. Gábriš, op.cit., s. 246 i nast.
32  Ustawa nr XXVIII z 1876 r.
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w 1908 r. prawo czekowe33. Warto ponadto wspomnieć o regulacji prawa małżeńskie-
go z 1894 r. ze względu na jej przełomowość – diametralnie zmieniła ona tę materię, 
zastępując (mimo silnego sprzeciwu wszystkich wyznań) dotychczasowy system wy-
znaniowy prawa małżeńskiego – laickim.

Oprócz prawa materialnego, konferencja judekskurialna przywróciła także dawną, 
feudalną procedurę sądową, która była już jednak niewątpliwie przestarzała. Dlatego 
już w 1867 r. gotowy był projekt kodeksu postępowania cywilnego34; wkrótce potem 
dokonano formalnego oddzielenia sądownictwa od administracji35. W ślad za nim 
poszły kolejne akty, dzięki którym do końca XIX w. na terenach słowackich prawo 
cywilne procesowe było już w pełni skodyfikowane – w życie weszły kolejno ustawy 
o postępowaniu konkursowym36 i egzekucyjnym37, o postępowaniu uproszczonym 
(wprowadzała zasady ustności i swobodnej oceny dowodów)38, o postępowaniu spor-
nym39 i o pozostałych postępowaniach40. W 1911 r. zdążono jeszcze uchwalić nowy 
kodeks postępowania cywilnego41, który wszedł w życie w 1914 r.

Ze względu na niesłabnące znaczenie zwyczaju, w rozwoju prawa węgierskiego 
wielką rolę odegrało także orzecznictwo. Rosła ona w szczególności od 1723 r., kiedy 
to po raz pierwszy zaprowadzono spójny, scentralizowany system sądowniczy na ob-
szarze ziem Korony Świętego Stefana42. Prawotwórcza rola sądów była, co oczywiste, 
wyłączona w okresie Wiosny Ludów i obowiązywania prawa austriackiego (1848–1861). 
Reformy lat 60. XIX w. przyniosły zarówno przywrócenie judykaturze tej kompetencji, 
jak i nową jej organizację.

Podobnie jak w Austrii, wprowadzono trójszczeblowy układ sądów, które podzie-
lono na sądy powiatowe (orzekające w składzie jednego sędziego), komitackie (sedria, 
składy 3 sędziów) i tabula regia (królewskie sądy wyższe, tworzone dla regionów hi-
storycznych – na terenie ob. Słowacji w Bratysławie i Koszycach). System wieńczyły 
Kuria Królewska (sąd najwyższy, Curia Regia, orzekająca w senatach pięcioosobowych), 
tradycyjnie składająca się z Tabuli Królewskiej oraz Tabuli Septemwiralnej, ulokowana 
w Budapeszcie43.

Ustawa nr LIX z 1881 r. stanowiła, 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 współcze-
snym polskim systemie prawnym, ale o znacznie większej wadze – rozstrzygnięcia Kurii 

33  Ustawa nr LVIII z 1908 r.
34  Uchwalony rok później jako ustawa nr LIV z 1868 r.; zob. J. Beňa, T. Gábriš, op.cit., s. 199.
35  Ustawa nr IV z 1869 r.
36  Ustawa nr XVII z 1881 r., oparta na wzorach niemieckich i austriackich.
37  Ustawa nr LX z 1881 r., znowelizowana ustawą nr LXI z 1908 r.
38  Ustawa nr XVIII z 1893 r.
39  Ustawa nr XIX z 1893 r,
40  Ustawa nr XVI z 1894 r.
41  Ustawa nr I z 1911 r.
42  Š. Luby, op.cit., s. 92 i nast.
43  J. Beňa, T. Gábriš, op.cit., s. 201.
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w kwestiach prawa zwyczajowego miały od tego momentu ustawowo zagwarantowaną, 
powszechnie wiążącą moc prawną. Ustawa nr XXV z 1890 r. rozszerzyła te uprawnie-
nia – również sądy wyższe (tabulae) mogły wydawać uchwały rozstrzygające określone 
kwestie, wiążące jednak tylko sądy niższych instancji, należące do ich okręgów.

Przejawem dążenia do dalszej unifikacji prawa była ustawa nr LIV z 1912 r. W istot-
ny sposób reformowała ona prawotwórczą rolę sądownictwa, zastrzegając wydawanie 
wiążących uchwał dla Kurii Królewskiej. W jej ramach utworzone zostały cztery senaty 
unifikacyjne dla poszczególnych gałęzi prawa (cywilne, ziemskie i urbarskie, handlowe 
i gospodarcze, karne).

Senaty te mogły wydawać pięć rodzajów uchwał:
1)  uchwały zwykłe (obyčajné rozhodnutia) – w pojedynczych kwestiach, wiążące tylko 

w danej sprawie – a zatem standardowe orzeczenia kasacyjne,
2)  uchwały zasadnicze (zásadné rozhodnutia) – uchwały w pojedynczych kwestiach, 

publikowane w zbiorze orzeczeń, wiążące dla samej Kurii,
3)  uchwały unifikacyjne (rozhodnutia právnej jednotnosti) – powszechnie wiążące roz-

strzygnięcia określonej, ogólnej kwestii prawnej, wydawane przez właściwy senat; 
mogły być zmienione tylko uchwałą plenarną,

4)  uchwały plenarne (plenárne rozhodnutia) – wydawane przez połączone senaty unifi-
kacyjne; wniosek o wydanie takiej uchwały mógł złożyć prezes Kurii, minister spra-
wiedliwości albo 2/3 sędziów któregoś z sądów wyższych,

5)  kwalifikowane uchwały plenarne (plenárne rozhodnutia kvalifikované) – uchwalane 
kwalifikowaną większością głosów połączonych senatów, mogły uchylać albo zmie-
niać uchwały plenarne.
Uchwały opisane w punktach 3–5 miały moc powszechnie obowiązującą – stanowiły 

źródła prawa sui generis, określane jako „decyzja”, o randze równej ustawie; przestrze-
gać ich musiały wszystkie sądy na obszarze Korony Świętego Stefana44. Ze względu 
na wybuch pierwszej wojny światowej ustalony w ten sposób porządek prawny (nie-
wątpliwie wyjątkowy i oryginalny) przetrwał jednak tylko sześć lat.

5. Epilog

Pierwsza wojna światowa przyniosła zagładę starych, królewskich Węgier, i ich roz-
członkowanie. W efekcie „Górne Węgry” (a więc tereny zamieszkane przez Słowaków, 
ale także Rusinów, Niemców i Węgrów) znalazły się w granicach nowopowstałej Cze-
chosłowacji, co usankcjonował traktat z Trianon z 1920 r. – wyjątkiem były fragmenty 
Orawy i Spisza, przyłączone do Polski. Nie oznaczało to jednak kresu obowiązywania 
prawa węgierskiego na ziemiach słowackich.

Jedną z pierwszych ustaw czechosłowackich była bowiem tzw. recepčná norma45, 
zgodnie z którą na obszarze państwa zachowywało moc dotychczasowe ustawodaw-
stwo. Także na mocy czechosłowackiej konstytucji z 1920 r.46 pozostawały w mocy te 

44  J. Beňa, T. Gábriš, op.cit., s. 25.
45  č. 11/1918 Zb. Z.
46  č. 121/1920 Zb. Z.
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normy starego porządku prawnego, które nie sprzeciwiały się „przepisom konstytucji 
oraz republikańskiej i demokratycznej formie państwa” (art. 9). Na kanwie tych zasad 
zniesiono instytucję fideikomisów (ordynacji rodowych) i prowadzono reformę rolną.

W okresie międzywojennym czynione były wysiłki w celu unifikacji prawa w Re-
publice Czechosłowackiej, w tym celu powołano nawet osobne ministerstwo (Minister-
stvo pre zjednotenie zákonodarstva); projekt kodeksu cywilnego trafił do parlamentu 
w Pradze w 1938 r., jednak nie zdążył wejść w życie przed upadkiem Czechosłowacji. 
Krótki okres istnienia Pierwszej Republiki Słowackiej (1939–1945) również nie przy-
niósł istotnych zmian w sferze prawa prywatnego47.

De facto kres egzystencji systemu prawa węgierskiego na ziemiach słowackich po-
łożyła czechosłowacka komunistyczna konstytucja z 1948 r.48 W jej preambule zazna-
czono, iż głównym celem nowej ustawy zasadniczej jest stworzenie państwa ludowo-
demokratycznego jako formy przejściowej, mającej zabezpieczać budowę socjalizmu 
na wzór sowiecki. Zgodnie zaś z § 173 ust. 2 konstytucji traciły moc „wszystkie prawa 
i ustawy niezgodne z postanowieniami konstytucji oraz lub z zasadami władzy ludo-
wo-demokratycznej”; była to zatem generalna i nieostra klauzula derogacyjna, mająca 
służyć szybkiej sowietyzacji porządku prawnego. Ostateczny zaś koniec obowiązywania 
prywatnoprawnych norm z czasów węgierskich przyniosło wejście w życie czechosło-
wackiego kodeksu cywilnego z 1950 r.49, który odchodził zarówno od dotychczasowej 
tradycji prawnej na terenach Słowacji, jak i od tradycji europejskiej.

Znacznie szybciej skończyło się obowiązywanie prawa węgierskiego na terenach 
przyłączonych do Polski – ze względu na to, że były to drobne skrawki terenu, już 
w 1922 r. wprowadzono na nich prawo austriackie, obowiązujące w sąsiedniej Ga-
licji (zachowano jednak obowiązywanie laickiej węgierskiej ustawy o małżeństwie 
z 1896 r.)50.

W ten sposób bezpowrotnie zaniknął na ziemiach Górnych Węgier unikalny po-
rządek prawny, stanowiący dorobek tysiącletniej tradycji i ciągłości prawnej. Choć 
jednak badanie go jest obecnie domeną historii prawa, to jego konsekwencje widoczne 
są w prawie słowackim do dziś, np. znacznego skomplikowania kwestii własności 
gruntów. Również wyzwania, przed jakimi prawników i prawodawców stawia wiek 
dwudziesty pierwszy, skłaniają do refleksji historyczno-prawnej; dawne prawo wę-
gierskie, z jego nieostrością, wielością źródeł prawa, znaczną rolą zwyczaju i orzecz-
nictwa, niewątpliwie może stanowić ciekawy punkt odniesienia w czasach prawnej 
„płynnej rzeczywistości”.

47  Pierwszą ustawą nowopowstałego państwa (č. 1/1939 Sl. Z.) usankcjonowano dalsze obowiązywanie 
dotychczasowego porządku prawnego.

48  č. 150/1948 Zb. Z.
49  č. 141/1950 Zb. Z.
50  A. Dziadzio, op.cit., s. 255.
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*  *  *

St. Stephen, Tripartitum and Judex-Curial Conference –  
Basics of Private Law System in Slovakia till 20th Century

This paper aims to depict creation, evolution and the end of the Hungarian private law system, 
which remained in force in Slovakia till 1950. Author points on the most important historical 
legal acts since times of Great Moravia till the 20th century – including Tripartitum and  Corpus 
Iuris Hungarici. Uninterrupted legal continuity and a special role of a custom in the Hungari-
an law are also underlined. The article thereafter discusses a significant role played, in the final 
times of the old Hungarian law, by the Judex-Curial Conference of 1861. Also the rulemaking 
function of judicature at the end of the 19th century is stressed, especially that of the Roy-
al Curia in Budapest. The final part of the article deals with a short depiction of private law 
in Slovakia after 1918, concluding with ultimate cut-off from the Hungarian tradition in 1950.

Key words: Slovakia, Slovakian law, Hungarian law, customary law, Tripartitum, 
Corpus Juris Hungarici, legal history


