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MAREK KINSTLER 

UW AGI O SLĄSKICH ORDYNACJACH ZIEMSKICH 

XVI I XVII WIEKU 

Stulecia XVI i XVII są w dziejach prawa śląskiego okresem szcze
gólnie obfitym w publikacje obszerniejszych aktów normatywnych. Ich 
wyrazem są przede wszystkim tzw. ordynacje ziemskie (Landes Ordnun
gen) poszczególnych księstw. Nie były one dotychczas przedmiotem szcze
gółowego badania, jeżeli pominiemy ogólnikowe ujęcia przede wszyst
kim czeskiej literatury podręcznikowej 1. W niniejszej pracy pragniemy 
dokonać nieco dokładniejszego przeglądu trzech takich pomników, które 
powstały od połowy XVI do połowy XVII w. W szczególności celem na
szym jest sprawdzenie, czy w kolejnych tekstach da się zaobserwować 
określoną ewolucję, gdy idzie o wewnętrzne usystematyzowanie ich za
wartości i z uwagi na treść norm, które w nich zostały pomieszczone. 

Najwcześniejszy z rozpatrywanych tekstów stanowi ordynacja ziem
ska księstwa opolsko-raciborskiego w zatwierdzeniu cesarskim z 1562 r. 2, 

drugim jest ordynacja księstwa oleśnickiego z 1617 r. 3, a trzecim pro
jekt ordynacji księstwa głogowskiego, pochodzący prawdopodobnie z koń
ca lat czterdziestych XVII w." 

Każdy z wymienionych tekstów posiada swoisty wewnętrzny podział. 
Na ordynację opolsko-raciborską z 1562 r. (w wykorzystywanym przez 
nas wydaniu) składają się 53 nie numerowane „tytuły", które z kolei 
dzielą się na ustępy, oznaczane numeracją rzymską, odrębną w ramach 
każdego tytułu. W poszczególnych tytułach jest ich od 1 do 74, w su-

1 J. K a pr a  s, Prcivni dejiny zemi Koruny Ceske, t. I-II, Pra ha 1913. 

2 Tekst czeski: Zrzijzenij zemske knijzetstwij oppolskeho a ratiborskeho y gi
n-ych kraguow k nim pi'ijslussegijcych; tłumaczenie niemieckie, Ch. Brachvogel, 

t. V, Wrocław 1729.
3 Fii.rstlich Miinsterbergische Landes Ordnung Oelsnischen Fiirstentums und

anderer incorporirten Weichbilder, Ch. Brachvogel, t. IV, Wrocław 1723, s. 1023-

1124. 

4 Von Gerichten Deroselben Unterscheide, Bestellung, Execution, und was 
deme allem anhiingig, Delineation undt Entwurff des Glogawischen Fii.rstenthumbs 
Landes undt Rechtens, zu fernerer Deliberation, zuforderst aber zu der Rom. 
Kayseri. Maytt. Gniidigster gefiiUiger Ratification gestellet, und in fii.nff Theil ab

getheilet, rękopis w po siada niu Instytutu Historii P aństwa i Pra wa . 

1 - Sobótka 1976, z. 3 
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mie 376. W dzisiejszym rozumieniu właśnie te ustępy, nie zaś tytuły, 
mają znaczenie przepisów prawnych. Ordynacja oleśnicka z 1617 r. jest 
podzielona na pięć „części" nierównej wielkości, które z kolei rozpadają 
się na artykuły. W pierwszej jest ich 24, w drugiej 16, w trzeciej 10, 
w czwartej zaledwie 2, a w piątej znów 20, co w sumie daje 72. Wresz
cie późniejszy jeszcze projekt głogowskiej ordynacji ziemskiej podzielo
ny został też na 5 części (caput). Każda z nich składa się z rozdziałów 
dzielonych na szereg paragrafów. W sumie tekst ten obejmuje 88 roz
działów, z czego na pierwszy „caput" przypadają 34, na drugi 16, na trze
ci 11, na czwarty 14, a 13 na ostatni. 

Przystępując do realizacji naszych zamierzeń, najpierw rozpatrzymy 
dokładniej treść przepisów zawartych w poszczególnych ordynacjach. 

Ordynację opolsko-raciborską poza wstępem rozpoczyna 12 tytułów 
zawierających przepisy dotyczące najważniejszych ustrojowych spraw 
księstwa. Pierwszy odnosi się do podstawowej kwestii, mianowicie for
my i miejsca składania hołdu lennego. Dwa następne: o wojnach i. za-

. mieszkach oraz o obsadzaniu zamków i miast, kojarzą się z prawem woj
skowym, ale treść mają szerszą, dotyczą bowiem ogólniejszych kwestii 
ustrojowych. Tytuły 5 i 6 mówią o symbolach władzy: królewskiej pieczęci 
i pieczęci ziemskiej. W następnych jest mowa o głównych organach wła
dzy w księstwie: o sejmie (10), o urzędzie starosty (8, 9) i o kancelarii 
księstwa (11, 12). 

Dwanaście tych tytułów dotyczy więc na ogół ogólnych zagadnień 
ustrojowych, można by więc w nich widzieć próbę ich ujęcia w całość. 
Wrażeniu, jakoby cała ordynacja miała być w ten sposób rzeczowo usy
stematyzowana, przeczy jednak dalszy układ przepisów. Weźmy dla 
przykładu tytuły 20 do 30. Tytuł 20 - o sprzedaży spadku - zawiera 
normy prawa spadkowego i określa formę dysponowania spadkiem. Za
liczylibyśmy go dziś do pr�wa cywilnego. Zaraz następny jednak, 21 -
o dziesięcinach i innych dochodach duchownych - dotyczy już prawa
stanów, zatem prawa ustrojowego, regulującego specyficzną dla ustroju
feudalnego instytucję dziesięciny, podobnie jak tytuł 23 - o osobach
duchownych płci obojga. Z treści tytułu 22 - ·o majątku szpitalnym ·
dowiadujemy się z kolei, kto mógł dysponować środkami materialnymi
przeznaczonymi na szpitale. Możemy go zatem zaliczyć do prawa admi
nistracyjnego w dzisiejszym rozumieniu, ma on jednak też związek z du
chowieństwem, a więc z prawem stanów. Tytuły od 24 do 27 regulują
tylko zagadnienia z zakresu ustroju sądów. Jest w nich między innymi
mowa o sądzie ziemskim, jego kompetencjach oraz o sędziach i formie
ich wyborów. Tytuły 28 i 29 - o zabójstwach i o naruszeniu czci - obej
mują już prawo karne. Wreszcie tytuł 30 - o świadectwach - odnosi
się znów do instytucji prawa procesowego. Na przykładzie tych jedena
stu tytułów widzimy jasno, jak bardzo poszczególne przepisy ordynacji
zootały wzajemnie przemieszane. Nie widać w ich zestawieniu nawet
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śladu próby wyodrębnienia i oddzielenia poszczególnych działów od sie
bie, co powoduje, że normy prawa cywilnego występują na przemian 
z normami prawa karnego, procesowego, a nawet i ustrojowego. Dla 
upewnienia się w tym przeświadczeniu przyjrzyjmy się jeszcze innej gru
pie kolejnych tytułów. Zaczynamy od tytułu 38 - o wyrokach - który 
jest ewidentnie z dziedziny prawa procesowego i dotyczy przyjęcia przez 
strony wyroku sądowego oraz sankcji za nieprzyjęcia lub niewykonanie 
postanowień w nich zawartych. Już zaraz potem tytuły od 39 do 44 
włącznie zawierają normy prawa karnego i mówią o przestępstwach 
przeciw państwu (np. 41, 42, 43 o rebeliantach, włóczęgach oraz służeniu 
w armiach wrogich państw) i przeciw osobom prywatnym (np. 39, 40, 
44). Z kolei tytuły od 45 do 48 zawierają normy prawa administracyj
nego, dotycząc m. in. ceł i myt (48), granic wodnych (46) i lądowych (47). 
Zatem i one są wyraźnie przemieszane. To samo widzimy również w ca
łym dalszym tekście. Brak więc systematyki w ordynacji opolsko-raci
borskiej. Początkowe wrażenie oparte na pierwszych 12 tytułach też 
okazało się błędne, ponieważ w obu „próbkach" stwierdziliśmy też ist
nienie norm o charakterze wyraźnie ustrojowym, których miejsce, gdyby 
ordynacja miała układ systematyczny, powinno było być w części po
czątkowej. Umieszczenie na początku tekstu dwunastu tytułów o charak
terze ogólnym nie stanowi żadnej podstawy do uznania go za próbę sy
stematyki, zaprzecza bowiem temu niewątpliwy chaos w pozostałych 
przepisach. Wydobycie ich na pierwszy plan wynikło zapewne stąd, że 
twórcom tekstu wydały się one po prostu najważniejsze. 

Przy ordynacji ziemskiej księstwa oleśnickiego wynika kwestia, jak 
należy potraktować rozbicie jej na pięć części, o zaskakującej rozmaitoś
ci tytułów. Rozbieżność zastosowanych nagłówków mogła sugerować 
różny zasięg terytorialny poszczególnych części, -co z kolei mogło stanowić 
podstawę do stwierdzenia, że twórcy tekstu zastosowali w niej zasady 
swoistej systematyki „terytorialnej" poprzez skupienie norm o podob
nym terytorialnym zasięgu w poszczególnych częściach ordynacji. Jed
nakże w dokładniejszej konfrontacji z tekstami odnośnych przepisów 
okazało się, że różnice w konstrukcji nagłówków nie mają takiego zna
czenia. Są to tylko różnice stylistyczne, cała zaś ordynacja w jednakowej 
mierze obowiązywała na całym terytorium księstwa oleśnickiego i włą
czonych doń okręgów"· Aby jednak można w ogóle stwierdzić lub 
zaprzeczyć istnieniu prób jakiejkolwiek systematyki w ordynacji oleś
nickiej, należy prócz tego rozpatrzyć merytorycznie treść przepisów 
prawnych zgrupowanych w jej poszczególnych częściach. 

W I części ordynacji dla księstwa oleśnickiego i inkorporowanych do 
niego okręgów G, liczącej 24 artykuły, olbrzymia większość przepisów re
guluje zagadnienia z dziedziny prawa sądowego (22 artykuły). W szcze-

s Patrz przyp. 3. 
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gólności artykuły 2-15 dotyczą ustroju sądów ziemskich, lennych oraz 
sądu kamery (izby skarbowej, będącej naczelnym organem skarbowym 
księstwa). Artykuły 6-16 dotyczą już tylko samego procesu. Np. w ·art. 
6 mowa jest o pozwach, w art. 7 - o gajeniu sądów, w art. 12 - o do

wodzie i przeciwdowodzie, w art. 16 - o egzekucji i wykonywaniu wy
roków. Jedynie dwa artykuły - 1 i 23 (o ustanowieniu starosty krajo
wego, o żądaniach szlachty) - zawierają przepisy ustrojowe o najwyż
szych urzędach księstwa i o sejmiku. W drugiej części ordynacji na 16 

artykułów 13 zawiera normy prawa sądowego, i to zarówno prawa obli
gacyjnego (9 artykułów), prawa spadkowego (1), prawa procesowego (1) 

oraz karnego (2). Lecz to jeszcze nie wszystko, obok bowiem norm prawa 
sądowego występują tam też normy prawa administracyjnego (a), arty
kuły 13 (o granicach państwa wodnych i gruntowych) i 14 (o granicach 
wodnych na obcych gruntach). W trzeciej części ordynacji, liczącej 18 
artykułów, wszystkie przepisy prawne w nich zawarte są z dziedziny 
prawa sądowego: spadkowego (10), obligacyjnego (3) oraz rodzinnego 

i opiekuńczego (5). W odróżnieniu od pierwszych dwóch części ordyna
cji, w których obok norm prawa sądowego występują normy o charak
terze ustrojowym i państwowoprawnym, co nie potwierdza istnienia 
określonej systematyki, część trzecia zawiera tylko i wyłącznie normy 
prawa sądowego. Podobnie ma się rzecz z najmniejszą, tj. częścią czwar
tą ordynacji, licż:ącą zaledwie 2 artykuły, regulujące- wyłącznie tok pro
cesu. Nie jest zrozumiałe, dlaczego autorzy ordynacji ujęli je w osobną 
część. Nie uczynili tego bowiem ze względów merytorycznych, także bo
wiem w poprzednich częściach znajdujemy normy prawa procesowego. 
Przypatrzmy się na koniec przepisom zawartym w ostatniej (piątej) 
części ordynacji, liczącej 20 artykułów. Art. 4--7 regulują sprawy z za
kresu prawa karnego. Jest w nich między innymi mowa o zbiegostwie 
poddanych (art. 7), o żebrakach (art. 6), a także o przestępstwie użycia 
broni w trakcie sporu (art. 4). Nieco podobny jest art. 8 - o listach że
laznych - który mówi o specyficznej formie zapewnienia nietykalności 
określonej osobie w określonym miejscu i czasie, można go więc zaliczyć 
do norm prawa procesowego. Zupełnie jednak już odmienny jest art. 9-
o metrykach urodzenia - regulujący jedną z instytucji prawa osobowe
go. Zbliża się też do niego art. 10 - o biednych osieroconych dzieciach.
Poza tym część artykułów reprezentuje prawo obligacyjne (5), prawo
rzeczowe (1) oraz prawo administracyjne (2). W części piątej nie ma żad
nych przepisów, dla których nie byłoby odpowiedników w poprzednich
częściach ordynacji. W rezultacie okazuje się, że oleśnicką kodyfikację
cechuje, podobnie jak opolska-raciborską, treściowe przemieszanie.
Uwzględniając wszystko to, co dotychczas powiedzieliśmy o ordynacji
oleśnickiej, możemy zatem stwierdzić, że mimo rozbicia tekstu na pięć
części (co wskazywałoby, iż jego autorzy dążyli do wprowadzenia pew
nej systematyzacji) układ całości nie jest systematyczny. Brak jest w tym
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podziale jednoznacznego i pełnego oddzielenia poszczególnych grup prze
pisów od siebie, oczywiście pod względem merytorycznym, a nie for
malnym. 

Projekt ordynacji głogowskiej jest podzielony na części (capita). Każ
da z nich zawiera niejednakową ilość rozdziałów, podzielonych na para
grafy. Tylko pierwsza część jest zatytułowana: ,,Von Gerichten Derosel
ben Unterscheide, Bestellung, Execution, und was deme allem anhan
gig", z czego wynika, że część ta poświęcona jest rodzajom sądów, ich 
kompetencjom i obsadzaniu, egzekucji oraz środkom odwoławczym od 
ich rozstrzygnięć. Zapowiedź tę trzeba sprawdzić: przypatrzmy się zatem 
niektórym jej rozdziałom. Początkowych 5 rozdziałów poświęcony<;h jest 
rodzajom sądów (szlacheckie, duchowieństwa i miast, książęce) itp. Temu 
samemu zagadnieniu poświęcone są rozdziały i5 i 16, mówiące o królew
skim sądzie lenników oraz jego składzie. Zgodność z tytułem nie jest 
jednak zupełna. Mianowicie rozdziały 6-15 zawierają bez wyjątku prze
pisy z dziedziny prawa ustrojowego. I tak rozdział 6 - o rejencji księ
stwa i najpierw o osobie starosty - dotyczy dwóch podstawowych or
ganów władzy państwowej w księstwie, rejencji, czyli rządu księstwa, 
oraz urzędu starosty. Takie samo znaczenie i charakter ma rozdział 9, 
mówiący o kanclerzu i kancelarii księstwa. W rozdziale 15, zatytułowa
nym: ,,Gdzie i jak starosta ma orzekać", mowa jest znów o kompeten
cjach sądowych starosty. Pozostałe rozdziały części pierwszej, tj. 18-34, 
wiążą się z zapowiedzią tytułu „O sądach, ich rodzajach, obsadzaniu, 
egzekucji i co ich dotyczy", dotyczą więc prawa procesowego, np. roz
dział 18: ,.Jakie sprawy należą do sądu lenników i o zwolnieniu od sta
wania przed sądami poza księstwem", rozdział 28 - o dowodzie i prze
ciwdowodzie, czy rozdział 31 - o odwołaniu od wyroku. Po zapoznaniu 
się z przepisami występującymi w pierwszej części okazuje się, że jej 
nazwa nie jest przypadkowa, na ogólną bowiem liczbę 34 rozdziałów 
17 zawiera przepisy z zakresu prawa procesowego, 7 zaś dotyczy ustroju 
sądów. W sumie daje to 24 rozdziały stanowiące 70°/o pierwszej części. 
Przy tym jest rzeczą charakterystyczną, że przepisy te nie są nawza
jem przemieszane i stanowią w ramach. tej części mniej lub więcej zam
knięte całości, czego brak było w poprzednio omawianych ordynacjach. 

Można by zapytać, dlaczego nie postąpiono podobnie z pozostałymi 
częściami, tzn. nie nadano im osobnych tytułów, określających charakter 
norm pra�ych w nich zawartych. Weźmy najpierw część drugą, liczą
cą 16 rozdziałów. Okazuje się, że można je bez wyjątku zaliczyć do norm 
prawa cywilnego, a to dlatego że są to normy z dziedziny prawa ro
dzinnego i opiekuńczego (5 rozdziałów) oraz prawa obligacyjnego (11). 
W części trzeciej na ogólną liczbę 11 rozdziałów 10 zawiera normy prawa 
cywilnego, spadkowego i zobowiązań, jeden z zakresu prawa proceso
wego. 

Najbardziej jednorodna jest zawartość części czwartej, której wszyst-
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kie rozdziały (14) zawierają przepisy z dziedziny prawa spadkowego, mó
wiące o dziedziczeniu testamentowym, beztestamentowym, działach spad
kowych itp. Mniej znów jednolitą pod względem treści norm jest część 
piąta, ponieważ zawiera przepisy prawa karnego oraz procesowego. Wi
dać w tym wszystkim dążenie do pewnego uporządkowania, oczywiście 
dość odległego od współczesnej systematyki. 

Dokonany w ten sposób przegląd wewnętrznej konstrukcji interesu
jących nas trzech tekstów prawnych przyniósł obraz pewnej, choć nie
zbyt wyraźnej ewolucji. Najwcześniejsza ordynacja opolsko-raciborska 
nie przejawia nawet formalnych prób w kierunku usystematyzowania jej 
zawartości. Nie można tego powiedzieć już o ordynacji księstwa oleśnic
kiego, której pięć części zakłada przynajmniej dążność do pewnego usy
stematyzowania materiału. Znacznie wyżej pod tym względem stoi pro
jekt ordynacji księstwa głogowskiego. Jego „capita" w dość dużej mierze 
grupują bowiem poszczególne działy prawa, choć niezupełnie konsek-
wentnie. 

Obecnie należałoby się przekonać, jak przepisy z poszczególnych dzie
dzin prawa zostały rozmieszczone w kolejnych ordynacjach. Które z nich 
zostały wysunięte na początek celem podkreślenia ich znaczenia oraz czy 
przepisy z poszczególnych działów prawa grupują się obok siebie i two
rzą mniej więcej zamknięte, logicznie wyodrębnione całości, czy też są 
rozrzucone po całym tekście. Dla tego celu posłużymy się schematami, 

które ukażą strukturę zawartości tekstów. W osobnych kolumnach wy
odrębnione zostały działy prawa w przybliżeniu zgodne z dzisiejszą sy
stematyką, a mianowicie najpierw przepisy dotyczące ustroju księstwa, 
dalej przepisy z dziedziny obecnego prawa administracyjnego, normy do
tyczące ustroju sądów, prawa procesowego, prawa karnego materialnego 
oraz przepisy z zakresu prawa cywilnego. Te ostatnie są rozbite na sze
reg dalszych kategorii, mianowicie· na prawo osobowe, rodzinne i opie
kuńcze, spadkowe, rzeczowe oraz normy prawa obligacyjnego, czyli zo
bowiązań. Każdy artykuł (lub tytuł) jest w nich wykazany osobno (drob
niejsze podziały - na paragrafy - pomijamy), z tym że w ordynacji 
oleśnickiej i głogowskiej uwzględnimy podział na części. 

Zgodnie z zapowiedzią obserwujemy najpierw, jakie przepisy zostały 
wysunięte na czoło poszczególnych kodyfikacji. W ordynacji opolsko-ra
ciborskiej uderza natychmiast w ten sposób zwarty blok przepisów 
o ustroju księstwa. Podobne zjawisko, lecz po paru przepisach z zakresu
ustroju sądów, obserwujemy też w projekcie głogowskim. W· ordynacji
oleśnickiej nic takiego nie zachodzi. Z drugiej strony ordynacja oleśnicka
i głogowska mają inną cechę wspólną, mianowicie wyraźnie wysuwają
na pierwszy plan przepisy z zakresu ustroju sądów i prawa procesowego.
W sumie możemy zatem stwierdzić pewną prawidłowość w postaci pre
ferowania w kodyfikacjach określonych działów prawa, które przy tym
występują na ogół w zwartych grupach, słabo przemieszane z innymi.
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Jest tu też pewna - gdy idzie o treść - zmien
ność w czasie. W tekście najwcześniejszym 
(opolsko-raciborska) dominują w ten sposób 
ogólne przepisy o ustroju księstwa i jego orga
nach głównie administracyjnych. W później
szych na pierwszy plan wysuwają się przepisy 
o ustroju sądów i prawo procesowe.

Dokładniejszy wgląd w strukturę ordynacji 
da zestawienie procentowego udziału poszcze
gólnych kategorii przepisów w całości danego 
tekstu. Na początek weźmy przepisy dotyczące 
ustroju księstwa. W ordynacji opolsko-racibor
skiej jest ich 13, co stanowi 24,50/o całości prze
pisów, w ordynacji oleśnickiej tylko 2 (2,50/o). 
Nieco znów więcej jest ich w projekcie ordy
nacji głogowskiej, bo 9 (100/o). Norm prawa 
administracyjnego mamy w pierwszej ordyna
cji 150/o, w drugiej 6,250/o, w trzeciej zaś nie 
ma ich w ogóle. W wypadku przepisów z za
kresu ustroju sądów nie ma między ordynacja
mi tak wyraźnych dysproporcji. W każdej 
ilość przepisów jest prawie jednakowa i wyno
si kolejno 7,50/o (ord. opolsko-raciborska), 6,250/o 
(oleśnicka) oraz 7,90/o (projekt głogowski). Po
dobnie jest z przepisami prawa karnego. 
W ordynacji opolsko-raciborskiej mamy ich 
150/o, w oleśnickiej 11,250/o, w ordynacji gło
gowskiej 12,70/o. Natomiast już zupełnie ina
czej wygląda sprawa z przepisami prawa pro
cesowego. Mamy ich w pierwszej ordynacji 
tylko 7 ,50/o, w drugiej 250/o, a w głogowskiej 
23,80/o. 

Pozostaje wreszcie. prawo cywilne, brane 
w całości. W ordynacji opolsko-raciborskiej te
go rodzaju przepisy stanowią 30,50/o, w oleś
nickiej 48,750/o, a w głogowskiej 45,60/o. 

Również zatem i pod tym względem obser
wujemy pewną prawidłowość, uchwytną, gdy 
wyodrębnimy trzy łączne kategorie przepisów. 
Mianowicie pierwsza, obejmująca ogólnoustro
jowe przepisy i normy prawa administracyj
nego, przejawia wyraźny procentowy regres 

Diagram 1. Układ treści ordynacji opolsko-raciborskiej 
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w chronologicznie uszeregowanych ordynacjach. Druga kategoria obej
muje przepisy z zakresu ustroju sądów i prawa karnego materialnego. 
Ich procentowy udział we wszystkich trzech ordynacjach jest w przybli
:żeniu ten sam. Wreszcie trzecia kategoria, do której zaliczymy przepisy 
z zakresu prawa procesowego i przede wszystkim cywilnego,� wykazuje 
w tych trzech ordynacjach bardzo poważny wzrost, zarówno liczebny, 
.jak procentowy. Obserwacje te nasuwają wniosek, że z upływem czasu 
w ordynacjach księstw śląskich wzrastała bardzo wyraźnie rola i zna
czenie prawa procesowego i cywilnego, wręcz przeciwnie do norm ogólno
ustrojowych i administracyjnych. Inaczej mówiąc, w aktach tych zazna
·czyła się rosnąca z czasem dominacja przepisów z zakresu stosunków
cywilnoprawnych. Powyższa obserwacja skłania do dokładniejszego prze
.analizowania materiału tych trzech ordynacji w przejściowym zakresie
dzisiejszego -prawa cywilnego. W tym celu rozbijemy przepisy cywilno
_prawne na bardziej. szczegółowe dziedziny cywilistyczne.

Prawo osobowe reprezentują w ordynacji opolsko-raciborskiej tylko
3 przepisy, co stanowi 5,80/o całości, w ordynacji oleśnickiej tylko jeden
(1,250/o), natomiast w projekcie ordynacji głogowskiej, najpóźniej zre
tlagowanym, nie ma w ogóle norm prawa osobowego. Z kolei liczba prze
pisów prawa rodzinnego i opiekuńczego utrzymuje się we wszystkich
.trzech ordynacjach na niemal równym poziomie: w opolsko-raciborskiej
7,5°/o (4 przepisy), w oleśnickiej takiż sam odsetek (6 przepisów), w pro
jekcie głogowskim 5,60/o (5 przepisów). W prawie spadkowym obserwu
jemy wyraźny wzrost liczby przepisów. W ordynacji opolska-racibor
skiej stanowią one tylko 5,80/o (3 przepisy), w oleśnickiej już 13,750/o
(11 przepisów), by w głogowskiej osiągnąć 20,5°/o {18 przepisów). Odwrot
ną sytuację mamy w prawie rzeczowym. U dział jego przepisów w ordy
nacji opolsko-raciborskiej 7 ,50/o ( 4 przepisy) spada w oleśnickiej do 3, 750/o
(6 przepisów), aby ostatecznie zmaleć w projekcie głogowskim do 1,20/o
(1 przepis). Znów inny obraz daje prawo obligacyjne (zobowiązania). Od
setek takich przepisów w pierwszej ordynacji wynosi zaledwie 3,9°/o
(2 przepisy), w drugiej już 22,50/o (18 przepisów), w ostatniej zaś, głogow
skiej, 18,3

1

1/o (16 przepisów).
Przytoczone powyżej odsetki zostały obliczone przy przyjęciu za pod

stawę ogółu przepisów (artykułów) uwzględnionych tu ordynacji, zatem
tylko pośrednio oddają wewnętrzną strukturę przepisów cywilnopraw
nych. Mimo tego jednak już tutaj da się zobaczyć rozmaitą dynamikę
:rozwoju dla różnych działów prawa cywilnego. Dominuje wyraźnie pra
wo spadkowe oraz prawo obligacyjne, gdy pozostałe albo procentowo
maleją (osobowe i rzeczowe), albo też utrzymują się mniej więcej na tym
samym poziomie. Aby ostatecznie upewnić się co do tego zjawiska, po
stanowiliśmy sporządzić dodatkowo jeszcze jedno obliczenie, obejmujące
-tylko prawo cywilne z rozbiciem na jego poszczególne działy, z tym że
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przyjęliśmy w nim za podstawę tylko liczbę przepisów z zakresu prawa 
cywilnego zawartych w poszczególnych ordynacjach. Dzięki temu obli
czeniu uzyskaliśmy dokładniejszy obraz rozwoju przepisów cywilnopraw
nych z rozbiciem na wymienione działy. I tak w ordynacji opolsko-raci
borskiej normy prawa rodzinnego i opiekuńczego stanowią 250/o ogółu 
przepisów cywilistycznych, podobnie jak prawa rzeczowego, prawa oso
bowego i spadkowego wynoszą po 18,75°/o, natomiast normy prawa obli
gacyjnego stanowią zaledwie 12,50/o całości prawa cywilnego w tej kody
fikacji. W młodszej o ponad pół wieku ordynacji oleśnickiej widzimy 
bardzo istotne zmiany w strukturze przepisów z zakresu prawa cywilne
go. Prawo osobowe stanowi już tylko 2,5°/o całości, prawo rzeczowe 80/o, 
prawo rodzinne i opiekuńcze 15,30/o, prawo spadkowe zaś już 28,20/o, 
prawo zobowiązaniowe zaś nawet aż 460/o wszystkich przepisów. Jest to 
duży krok naprzód tych dwóch działów prawa cywilnego, dotyczących 
przede wszystkim obrotu nieruchomościami i spraw ich dziedziczenia. 
Zjawisko to potwierdza w pełni obraz, który przynosi jeszcze późniejszy 
projekt ordynacji głogowskiej. Pierwsza rzecz, która rzuca się tu w oczy, 
to zupełny brak przepisów z zakresu prawa osobowego, które w ordyna
cji opolsko-raciborskiej stanowiły 18,750/o. Prawo rzeczowe stanowi tutaj 
tylko 2,50/o przepisów prawa cywilnego, a obejmowało ich 250/o w ordy
nacji opolsko-raciborskiej. Podobnie wygląda sytuacja prawa rodzinne
go i opiekuńczego, gdzie obserwujemy spadek z 25°/o w ordynacji opol
sko-raciborskiej do 12,50/o w głogowskiej. Wzrósł bardzo wyraźnie udział 
przepisów prawa spadkowego, nawet w zestawieniu z ordynacją oleśnic
ką. Teraz stanowią one 450/o przepisów prawa cywilnego, gdy w oleśnic
kiej było ich 28,2°/o, w opolsko-raciborskiej zaś 18,750/o. W projekcie 
głogowskim prawo obligacyjne występuje z odsetkiem nieco niższym 
niż w oleśnickiej, stanowiąc 400/o przepisów cywilistycznych. Jest to jed
nak znacznie więcej niż w tekście górnośląskim (tam 12,50/o). 

Wszystko to upoważnia do stwierdzenia, że wraz z upływem czasu na 
Śląsku zwracano coraz większą uwagę na regulowanie zagadnień z za
kresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji pra
wa obligacyjnego i spadkowego, a także procesowego. 

Dokonany w ten sposób przegląd trzech śląskich ordynacji ziemskich 
z czasów od połowy XVI do połowy XVII w. pozwolił zaobserwować 
określone tendencje w dziejach śląskich aktów normatywnych tego okre
su. Jedna z nich, mniej wy·raźna, polegała na stopniowej dążności do sy
stematyzowania w nich materiału. Drugą stanowił silny wzrost przepi
sów z zakresu prawa cywilnego i procesowego, przy czym najsilniejszy 
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rozwój przejawiły przepisy powiązane bezpośrednio ze stosunkami ma- · 

jątkowymi klasy panującej, feudalnych właścicieli ziemskich, mianowi

cie prawa spadkowego i obligacyjnego. 

Na pozór zastanawiająca jest w tych ordynacjach pozycja prawa kar

nego, która nie przejawia wyraźnego rozwoju. Fakt ten jednak jest łat

wy do wytłumaczenia. Zdecydowało o tym istnienie już wówczas ogólno

państwowych kodyfikacji kryminalnych, najpierw w postaci Constitutio 

criminalis Carolina z 1532 r., następnie na interesującym nas terenie 

zastąpionej przez Nowe prawo strpne a hrdelni z 1707 r. Z drugiej stro

ny stwierdzono już w literaturze 6, że w stosunkach wiejskich między 

panem i chłopami wszystkie wydawane przepisy przybierały postać norm 

karno-prawnych. Dlatego też ordynacje ziemskie poszczególnych śląskich 

księstw mogły stawać się w rzeczywistości przede wszystkim ustalaniem 

i spisywaniem materialnego i formalnego prawa cywilnego. 

OBER DIE SCHLESISCHEN LANDESORDNUNGEN DES 16. UND 17. JH. 

Am Beispiel dreier Landesordnungen, und zwar des Fi.irstentums von Opole

Racibórz aus dem Jahre 1562, des von Oleśnica aus dem Jahre 1617 sowie des 

Projekts einer Landesordnung flir das Furstentum von Głogów aus der Mitte 

des 17. Jh. liisst sich deren allmahliche Systematisierung sowie eine inhaltliche 
Evolution ihrer Bestimmungen beobachten. Im Vordergrund der Landesordnungen 
filr die Filrstenti.imer von Opole-Racibórz und Głogów stehen Bestirnmungen 

liber die Verfassung der Filrstenti.imer. In der Landesordnung von Oleśnica und 

teilweise auch in der von Głogów dominieren Bestimmungen i.iber die Gerichts

verfassung und Prozessordnung. Daraus ergibt sich eine gewisse Regelmassigkeit: 

in den Kodifikationen werden bestimmte Bereiche des Rechts bevorzugt, die im 

allgemeinen in geschlossenen Gruppen auftreten. 
Was den Inhalt der Kodifikationen anbelangt, so spielten mit der Zeit eine 

immer grossere Rolle Bestimmungen aus dem Bereich des Zivilrechts und der 

Prozessordnung, wobei sich am intensivsten die Bestimmungen des Obligationen

rechts entwickelt hatten, was der besonderen Bedeutung der Bodeneigentums

verhaltnisse im Feudalismus entspricht. 

6 K. O r  z e  c h o  w s k i, Prawo karne i 3ego rola w stosunkach wsi feudal

nej (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. XVIII, 1963, nr 3, s. 231-234). 




