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POLSKI DOKUMENT KSIA,:2:F;CY SA,DOWY DO POLOWY 
XIII WIEKU • 

J esli posiadamy dzis dosc szerok& literatur� prawno-historyezn& na 

temat dawnego proeesu Sqdowego polskiego ezy poszezeg6lnyeh jego sta

di6w 1, to dotyehezas nie poswi�eono prawie weale uwagi dyplomatyeznej 

stronie zagadnienia; nie zostala wzi�ta pod uwag� strona zewn�trzna, 

a zwlaszeza wewn�trzna dokument6w s&dowyeh polskieh ksi&z�eyeh, 

zwlaszeza do polowy XIII w., tj. wyroki sqdowe ksi&z�ee. 

Polska nalezala do kraj6w, w kt6ryeh dlugo, dluzej niz w s&siednieh 

Czeeha,:,h ezy W�grzeeh, obowiqzywalo prawo ·zwyezajowe •. P.ierwsze 

o nim wzmianki poehodz& jeszeze z pierwszej polowy XI w. ', pierwsza 

kodyfikaeja, oezywiseie nieurz�dowa, powstala dopiero w trzeeiej cwierci 

XIII w. • Brak natomiast w Polsee zaehowanyeh postanowien ksi&z�eyeh 

o eharakterze og6lnopanstwowym, statut6w ksi&z�eyeh, jak je znamy 

z dyplomatyki ezeskiej ezy w�gierskiej XI i XII w.' 

P6zniej tez niz w Czeehaeh i na W,;grzeeh powstal w Polsee w og6le 

dokument monarszy, przynajmniej p6zniejsze SI\ o nim pierwsze wzmian

ki. Odliezywszy regest ·zaginionego dokumeniu Mieszka I, tzw. dokument 

• Artykul przeslany w j�zyku francuskim do ksiE::gi pamiqtkowej prof. J. Se
banka 

• 1 Por. J. R a  f a c z, Dawny proces polski, Warszawa 1925; S. K u  t r z e b a, 
Dawne prawo sqdowe polskie w zarysie, Krak6w 1921; R. Ta ub e n  s c h 1 a g, 
Proces polski XIII i XIV w., Lw6w 1927; A. Vet u l ani, Pozew sqdowy w Sred

niotviecznym procesie polskim, Kraköw 1925. 
2 Najstarszy dokument czeski ksictZE::CY pochodzi z 1000 r.; por. G. Fr i e d

r i c h, Cod. dipL Tegni Bohemiae, t. I, Pragae 1907, nr 40. 
13 Por. Co s m a s, Chronicon BohemOTum, ed. B. Bretholz, Berlin 1923, I, 

II, C. 2. 
4 J. M a t u  s z e w s k i, Najstarszy zw6d prawa polskieao, Warszawa 1959. 
s Por. Fr i e d r ich, op. cit., nr 37; L. Zavodsz k y, A szent Istvan, szent 

Laszlo es Kalman korabeli törvenyek es zsinati hatarozatok forvasai, Budapest 
1904. 

1 - Sob6tka 1970/1 
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Dagome iudex •, i sporadyczne wzmianki o zaginionych listach monar

ch6w polskich do wladc6w osciennych 7, pierwszy •stojiicy jeszcze na po

graniczu listu i de1kumentu akt polskiego 'ksii:cia pochodzi z lat 1079-

-1085 '· Od 1149 r. poczynajii sii: one mnozyc, osiiigajiic po sklon tego 

stulecia liczbi: okolo 25 autentyk6w •. I tu zn6w pod wzgli:dem ilosciowym 

dokument ksiiizi:cy polski stm wyraznie w tyle za dokumentem ksiiizi:cym 

czeskim czy kr6lewskim wi:gierskim 10. 

Spomii:dzy dokument6w ksiiizi:cych polskich pochodziicych z lat 

1176-1250 nalezy wyodri:bnic wyroki siid6w ksiiizi:cych w sprawach 

spornych o nieruchomosci (odpowiednik6w dla wyrok6w w sprawach 

karnych nie posiadamy). R6zniii sii: one od zwyklych przywilej6w na

dawczych zwlaszcza formulami protokolu wsti:pnego i eschatokolu. Na 

przestrzeni obchodziicego nas czasu (1176-1250) mozemy naliczyc okolo 

20 (bez zaginionych) wyrok6w siidowych ksiiizi:cych, nie bioriic pod uwagi: 

podobnych akt6w si:dzi6w ksiiizi:cych czy wyrok6w wojewodzinskich 

i kasztelanskich. 

Mimo ze brak stalego formularza akt6w ksiiizi:cych z calego omawia

nego tu czasu, mozna jednak stwierdzic, ze zwlaszcza w XII w. wyroki 

siid6w ksiiizi:cych zredagowane na pismie r6zniii sii: zasadniczo od formul 

zwyklych akt6w nadawczych czy konfirmacyjnych, choc posiadajii wiele 

cech wsp6lnych. 

Oba wyroki XII-wieczne, Mieszka III dla klasztoru w Mogilnie 

z 1176 r. w sprawie Radziejowa 11 i. Kazimierza Sprawiedliwego z 1187 r. 

w sprawie sporu niejakiego Krzywosiida z biskupstwem plockim 12, znane 

dzis tylko z kopii, opatrzone sii datii rocznii wysunii:tii na czolo ak;tu 

przed intytulacji:. Nie posia:dajii tez ani inwe1kacji, ani promulgacji, ani 
wreszcie koroboracji. Swii postaciii zewni:trznii zblizajii sii: qne do aktu 

notarialnego, z kt6rym majii przede wszystkim wsp6lnii wyeksponowanii 

na pierwsze miejsce datacj�. Podobne zjawisko mozemy obserwowac jeszcze 

w wyroku siidowym Leszka Bialego z 1224 r. (2 ekspedycje) 13 i w akcie 

wyroku Boleslawa Wstydliwego dla klasztoru w Mogile z 1250 r. 14, gdzie 

6 Por. o nim ootat,nio B. Kürbis 6 w n a, Dagome iudex, Studium krytyczne, 

Poczqtki Pal1.stwa Polskiego, t. I, Poznall. 1962, s. 363 nn. 
7 Por. zestawienie ich u Z. B u d k o w e j, Repertorium polskich dokument6w 

doby piastowskiej, Krak6w 1937, z. I, pass. 
8 TamZe, nr 14, kt6rego datE: wypadnie jednak: zrektyfikowaC. 
9 TamZe, pass. 
10 Dokument6w ksiqiE;lcych czeskich znamy do 1197 r. okolo 47. 
11 Cod. dipl. Maioris Poloniae, wyd. I. Zakrzewski, t. I, Pozna6 1877, nr 33. 
12 Cod. dipt. Poloniae, t. I, nr 5. 
13 Cod. dipt. ecciesiae cathedr. Cracoviensis, wyd. F. Piekosir\ski, t. I, Krak6w 

1874, nr 13 i 14. 
14 Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, Krak6w 1867, nr 22. 
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jednak dat<s poprzedza juz ·inwokacja. Wres2lcie podobne rozpocz<seie wy
roku s1:1dowego od daty rocznej spotykamy na dw6ch wyrokach s1:1du wo
jewodzinskiego krakowskiego z 1220 i 1230 r. '' Poza tymi wyj&tkami 
zwyczaj umieszczania daty rocznej na pocz1:1tku wyroku s1:1dowego ksi&
i<scego znika w pierwszej polowie XIII w. zupelnie. Dokument s1:1dowy 
ksi&i<scy upodabnia si� z biegiem czasu coraz bardziej do zwyklego przy
wileju nadawczego czy konfirmuj1:1cego ksi&i�cego. 

Niemniej istniejq pewne dalsze cechy wsp6lne dla dokumentu s1:1dowe
go ksi&i�cego konca XII i pierwszej polowy XIII w. Oba akty z XII w. 
jak r6wniez wyrok z 1224 r. pozbawione Sq inwokacji, arengi, promulgacji 
i koroboracji. Posiadaj& natomiast szeroko rozbudowanq narracj� i kr6tk& 
dyspozycj�, oznajmuj1:1c1:1 wo!� ksi�cia. Ale od zarania XIII w. formularz 
dokumentu s1:1dowego si� zmienia. Juz wyrok z 1212 r. posiada proinul
gacj� 16, akty z 1218 i 1238 r. maj& inwokacj�, areng� i promulgacj�, 
wreszcie akty wyrok6w ksi&i�cych z 1245 i 1250 r. (3 wypadki) 11 wypo
saione Sq w pelny formularz zwyklych dokument6w ksi&i�cych (przywi
lej6w); posiadajq tedy inwokacj�, areng�, promulgacj�. Wreszcie wszyst
kie bez wyj&tku majq !ist� swiadk6w, okreslonych b&dz jako uczestniczq
cych przy oglaszaniu wyroku, b1:1dz bior1:1cych udzial w jednym ze stadi6w 
czynnosci prawnej (udzial w opisie granic). 

Najistotniejsz1:1 i najszerzej rozbudowanq cz�sci& dokumentu jest oczy
wiscie narracja zawieraj1:1ca nie tylko dane o przedmiocie sporu, ale 
i szereg wiadomosci o poszczeg6lnych stadiach procesu. J est przy tym 
charakterystyczne, iz mimo ze pozew piecz�ci<1 czy pismem znany byl 
procesowi polskiemu eo najmniej od zarania XIII w. ", to w wyrokach 
ksi&z�cych spotykamy o pozwie jednq tylko wzmiank�, i to w najszer
szym wyroku z 1176 r. "· przy czyin nie okreslono blizej, w jaki spos6b 
pozwani zostali wiesniacy, pismem czy piecz�ciq. Zamiast wzmianki o po
zwie figuruje w wyrokach na pierwszym miejscu wzmianka o skardze 
(quere!a), w rodzaju: intu!it causam 20, est queru!atus 21, queru!antes 22, 

1s TamZe, nr 1, 11. 
16 Cod. dipt. Minoris Poloniae, wyd. F. Piekosir'lski, t. I, Krak6w 1876, nr 8. 
17 Cod. dipl. Poloniae, t. II, cz. 1, nr 3; B. U 1 a n  o w s k i, Dokumenty ku

jawskie i mazowieckie, s. 123, nr 10; Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 253; 
Cod. dipl. Poloniae, t. III, nr 27, t. II, p. 1, nr 46; Cod. dipl. ecclesiae cathedr. 

Cracoviensis, t. I, nr 30. 
18 Por. ostatnio T a ube n s c h 1 a g, op. cit., s. 10, kt6rego dane wymagajc:1 

jednak korektury. 
19 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 33. 
10 Cod. dipt. Minoris Poloniae, t. I, nr 8. 
11 Ksi�ga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznar'l. 1949, s. 263. 
22 Cod. dipl. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t. I, nr 13. 
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czy: cum esset controversia ", wreszcie: traxisset in causam ••. Dalej 
spotykamy zwroty nie tak wyraznie wspominajqce o skardze zaniesionej 

przez stron�, ale mimo to wyrazajqce t� samq mysl: orta questione 2s 

czy discordia verteretur "· Nawet w wypadkach kiedy mamy uzyte slowo 

citaverunt (ad presentiam caste!lani) 2', nie jestesmy pewni, czy nie jest 
to opisanie innymi slowy skargi wniesionej przez stron� przed kasztelana. 

Skarga-quere!a jest zanoszona wprost przed ksi�cia, i to cz�sto przez 
jedrn1 ze stron (coram nobis traxisset in causam ", coram nobis in iudicio 

evocasset ••, veniens in presentiam ducis ••, accedens ad nostram presen

tiam 31, intulit causam in nostra presentia ••, coram duce publice con

venit) "· 
Rzadsze Sq natomiast wypadki, kiedy tekst narracji kaze si� domyslac, 

iz obie strony zaniosly swq skarg� bezposrednio przed ksi�cia ( coram 

· nobis in iudicio decertarent ", accedentes ad nostram presentiam "), nie 

m6wiqc o wypadkach apelacji od wyroku kasztelanskiego czy wojewo
dzinskiego •• lub kiedy stronq skarzqCq byl sam ksiqz� "· Mamy wreszcie 
kilka wypadk6w niepewnych ••. 

Jak z powyzszego wynika, nie mozemy stwierdzic ani jednego wy
padku, aby ksiqz� na zqdanie pozwu wystosowal pozew stronie pozwa
nej. Tekst dokument6w stwierdza zazwyczaj, ze dochodzilo do jedno
sfronnego lub obustronnego przedstawienia sporu przed ksi�ciem. 

Nie b�dziemy tu wchodzic w zagadnienia czysto prawnej natury, 
jak litis contestatio, kt6ry to zwrot wyjqtkowo tylko pojawia si� w wy
rokach ••, czy w poszczeg6lne stadia procesu (termin pierwszy, drugi 
i peremptoryjny), kt6re zostaly wystarczajqco przedstawione przez Vetu-

23 Cod. dipl. Poloniae, t. III, nr 24. 
24 Cod. dipt. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t. I, nr 30. 
2s Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 13. 
26 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 272. 
21 Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 22. 
2a Cod. dipl. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t. I, nr 30. 
29 Ulan o w s k i, op, cit., s. 123, nr 10. 
30 Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 22. 

31 Cod. dipl. monasterii Tineciensis, wyd. W. KE:trzyflski, S. Smolka, Lw6W 
1875, nr 7. 

32 Cod. dipl. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t. I, nr 13. 
33 Cod. dipl. Minoris Poloniae, t. I, nr 8. 
34 Cod. dipl. Poloniae, t. 'lII, nr 27. 
3s Cod. dipl. monasterii Tineciensis, nr 7 . 

.JG Zbi6r dyptom6w klasztoru mogUskiego, nr 22; Cod. dipl. Minoris Poloniae, 

t. I, nr 8. 

37 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. 'I, nr 33. 
JB Por. Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 13; Cod. dipt. Maioris Po

loniae, t. I, nr 278. 
39 Cod. dipt. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t: I, nr 30. 
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Janiego i Taubenschlaga 40, a przejdziemy do przedstawienia stadium do

wodowego przed s&dem. 

Oprocz odosobnionego wypadku, kiedy wyrok zapadl zaocznie u, 

i kilku wypadkow odwo!ania si� do ksi�cia od wyroku kasztelana czy 

wojewody •2 dowod przeprowadzony przez strony mag! byc trojakiego 

rodzaju. Obok blizej nie sprecyzowanych zwrotow, jak: testimonio tam 

digno quam idoneo" czy rei veritate comperta «, spotykamy si� z ze

znaniami b&di strony, b&di obu stron, dalej z zeznaniami swiadkow, 

wreszcie z dowodem z dokumentu. Znamy tez 2 wypadki, kiedy dowodem 

dla ksi�cia by!o zeznanie obu stron; stqd wyrazenia w wyroku: utraque 

parte audita et causa discussa ", albo zdanie, ze: iuris est Polonie ... testi

monio idoneo ... ad veritatis cognitionem perducere, przy czym ksi&z� 

kaze skarzonych pozwac przed swoj sqd ••. Cz�sciej jednark (3 wypadki) 

spotykamy si� ze swiadectwem skladanym przez jedn& stron�; st&d 

zwroty: testimonio . . . Bartanis", abbas . . . attentationibus veridicis 

comprobavit ••, fuerunt litem contestati dicentes ••. Niekiedy wreszcie 

dopuszczany bywa! dowod ze swiadkow, st&d spotykamy zwroty: ex 

omnium relatione so, czy wiadomosc o zeznaniach zlözonych przez powo

da i pozwanego "· 

Najcz�stszq jednak form& dowodu jest dowod z dokumentu; spotyka

my ill w sumie 5 razy. Juz najstarszy wyrok ksiqz�cy z 1176 r. jako 

podstawy do wszcz�cia procesu opata mogilenskiego z ch!opami uzywa 

dokumentu nadawczego z 1144 r., ktory w ca!osci transumuje s2. Dwu

krotnie spotykamy si� z Jakonicznymi wzmiankami, ze strona pozywa

jqca instrumentum ostendit Jub instrumentum confirmationis protulit ••. 

Raz jeden slyszymy nawet o badaniu autentycznosci przedstawionego 

dokumentu, ktory zosta! w wyniku badan uznany za: non cancellata, nec 

abolita, nec in aliqua parte sui viciata "· Na czym jednak to badanie po-

40 Por. wy:iej, przyp, 1. 
41 Cod. dipt. Mnioris Polonia"e, t. I, nr 278. 
42 Cod. dipl. Minoris Poloniae, t. •I, nr 8; Zbi6r dyplom6w klasztoru mogil-

skiego, nr 22. 

43 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 272. 
44 Cod. dipl. Poloniae, t. II, cz. 1, nr 46. 

45 TamZe, nr 253. 
46 TamZe, nr 33. 
47 TamZe, t. I, nr 5. 

40 TarnZe, t. III, nr 27. 
49 Cod.' dipl. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t. I, nr 30. 
50 Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 13. 
51 U 1 an o w s k i, op. cit., s. 123, nr 10. 
52 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 33. 
53 Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 22; Ksi�ga henrykowska, s. 263. 
54 Cod. dipl. Poloniae, t. III, nr 24. 
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legalo, dokument nie daje zadnych informacji. Najciekawszy jest wypa
dek, kiedy to w 1229 r. przed Sqdem ksiqz�cym obie strony: opat tyniecki 
i niejaki komes Zegota, przedlozyli dwa dokumenty, kazdy na SW'l ko
rzysc ••. I tu wyrok ksiqz�cy brzmi kr6tko, ze komes Zegota cum suo 
falso privilegio zostal od swych pretensji oddalony. Jest przy tym rzeczq 
znamiennq, ze zawsze dokument przedstawiany przez osob� czy instytucj� 
duchownq bywal uznawany za autentyczny. 

Wyrok wydawal ksi'lZ� zazwyczaj samoistnie, w imieniu wlasnym, bez 
powolywania ciala doradczego do ferowania swej decyzji. Z biegiem 
czasu jednak, razem ze wzrostem znaczenia moznowladztwa, pojawia si� 
w narracji i zgoda bqdz rada baron6w danego wladcy. Stqd cz�ste zwroty: 
sedendo pro tribuna!i cum nostris baronibus, czy nawet wprost zazna
czenie, ze skarga zostala wniesiona: coram nobis et nostris baronibus (re
quirerent). Obok tego spotykamy jednak sformulowania stwierdzajqce 
wprost, Ze wyrok zr:padl: communi consilio baronum nostrorum s6, nobis 

et nobilibus nostris ... visum est s1, unanimi consilio baronum nostro

rum •• czy in pleno approbantes consilio ••. 
W formulach datalnych wyroku przewaza oznaczenie actum wskazu

jqce na nacisk na czynnosc prawnq aktu. Tylko dwa wyroki z XIII w. 
pozbawione SI\ tego okreslenia. Zamiast actum wyst�pujq niekiedy syno
nimy: nobis commorantibus in ... sententia lata in 60, Natomiast w odpo
wiednich dokumentach ksiqZl\t wielkopolskich i ni�kiedy mazowieckich 
spotykamy si� z oznaczeniem datum ••. Z wyrazem actum czy datum po
lqczone jest zawsze oznaczenie miejscowosci, gdzie wyrok zostal wydany; 
wyjqtek od tego (opr6cz dw6ch dokument6w z XII w.) znamy tylko 
jeden 62. Wreszcie podniesc wypadnie okolicznosc, ze duza cz�sc wyrok6w 
ksiqz�cych zapadala na wiecach ksiqz�cych 63; znamy og6lem 8 takich 
wypadk6w 64, nadto w jednym wyrok zostal wydany w obozie (in statio-

ss Cod. dipt. monasterii Tineciensis, nr 7. 
ss Cod. dipl. Poloniae, t. II, cz. 1, nr 46. 
s1 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 253; tamie, nr 278. 
sa Ksü:ga henrykowska, s. 263. 
59 Cod. dipl. Minoris Poloniae,,t. I, nr 8. 
so Cod. dipl. monasterii Tineciensis, nr 7. 
s1 Cod. dipl. Minoris Poloniae, t. II, nr 403; Cod. dipl. Poloniae, t. III, nr 24; 

Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 253, 272. 
s2 Cod. dipl. Minoris Poloniae, t. II, nr 420. 

63 0 wieeaeh w Polsee por. S. Z a e h  o r o w s k i, Kolokwia w Polsee, Kra
k6w 1917. 

64 Cod. dipl. eeciesiae eathedr. Cracoviensis, t. I, nr 13, 30; Zbi6r dyplom6w 
klasztoru mogitskiego, nr 2.2; Cod. dipl. Poloniae, t. III. nr 24 (zawiera nadto 

wzmianki o dwOeh poprzednich kolokwiaeh sqdowyeh); Cod. dipl. Minoris Polo
niae, t. II, nr 403; U 1 a n  o w s k i, op. cit., s. 123, nr 10. 
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nibus) w czasie krucjaty ksiqZl\t polskich na poganskich Prus6w ••. Do
wodzi to wymownie uroczystego oznajmienia woli ksi�cia i wydania 
wyroku nie tylko w obecnosci wymienionych zawsze w dokumencie 
swiadk6w, ale wobec licznie zgromadzonego rycerstwa i duchowienstwa 
przy okazji wiecu czy wyprawy wojennej. 

DAS POLNISCHE FVRSTLICHE GERICHTSDOKUMENT BIS MITTE 

DES XIU. JH. 

Der Verfasser bespricht die diplomatische Seite der fürstlichen Urteilssprüche, 

von den bis zum Jahre 1250 zwanzig erhalten geblieben sind. Ihre Formeln, die 

anfänglich von den FoI'meln v,on Dokumenten anderen iJnhalts beträchtlich ab

wichen, nähern sich in der ersten Hälfte des XIN. Jh. zu den übrigen all

mählich an. Sie behalten jedoch die breit ausgebaute Narration, in der nicht 

nur die meritorische Seite besprochen wurde, sondern auch Nachrichten über den 

Verlauf des ,Prozesses berücksichtigt wurden (Beginn, Beweisführung, Urteilss

pruch). 

ss Zbi6r dokument6w klasztoru mogilskiego, nr 13. 




