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Potrzebę badań nad prawem śląskim podnoszono już od dawna 1
. 

Nie są one możliwe bez dokładniejszego opracowanl.a historii jego źródeł, 
w szczególności najciekawszych z nich, tzn. ordynacji ziemskich (Lan
desordnung, ordinatio, provincialis). Są to obszerne akty prawne o cha
rakterze kodyfikacji wydawane w XVI i XVII w. na poszczególnycłi 
terytoriach (w księstwach, wolnych państwach iJtp.). Określenie „Landes..: 

ordnung" używane bywa najczęściej zamiennie z „Landrecht" i wówćzas 
oznacza akt prawny regulujący głównie stosunki z zakresu prawa pry
watnego i procesowego. Niekiedy jednak używa się go w sensie przeciw
stawnym i wtedy znaczy tyle co ordynacja policyjna (Polizeiordnung), 
a więc statut zawierający przepisy publicznoprawne i karne, a nieraz 
także postanowienia z innych gałęzi prawa 2• Interesować nas tu będą 
ordynacje ziemskie jedynie w pierwszym znaczeniu 3• Stosunkowo nie
dawno poświęcono im specjalny artykuł 4, stawiając sobie za cel roz
ważenie ich systematyki i treści na trzech dowolnie wybranych przy
kładach (księstwa opolsko-raciborskiego, oleśnickiego i głogowskiego). 
W niniejszym opracowaniu chciałbym dokonać przeglądu wszystkich 
śląskich ordynacji ziemskich, które udało się odnaleźć. Przedstawiam je 
w porządku chronologicznym, starając się określić, kiedy i w jakich oko-, 
licznościach dana ordynacja powstała, jaka była jej moc obowiązująca 
pod względem podmiotowym (jakie kategorie ludności obowiązywała), 

1 P. Dą b k o w s k i, Wykład wstępny z dawnego prawa prywatnego polskiego 

wygłoszony na Uniwersytecie Warszawskim dnia 17 października 1919 r., Lwów 

1920, s. 21. 
2 O. S t  o b  b e, Geschichte der deutschen Rechtsquellen (Geschichte des deut

schen Rechts, t. I, cz. 2, Braunschweig 1864, s. 220-221), 

s Nie jest więc ordynacją ziemską w tym znaczeniu ordynacja księstwa 
świdnicko-jaworskiego z 1543 r., G. C r  o o n, Die Landstiindische Verfassung von 

Schweidnitz-Jauer (Codex diplomaticus Silesiae, t. XXVII, Wrocław 1912, s. 196-

198), a tym bardziej ordynacja księstwa wrocławskiego z 1337 r., Breslauer Urkun

denbuch, wyd. G. Korn, Wrocław 1870, nr 154. 

' ·,,Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", R. XXXI, 1976, nr 3, s. 397-408. 

2 - Sobótka 1n9 
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terytorialnym (na jakim obszarze wiązała osoby jej podległe), przedmio
towym (jaka była jej treść i jej układ) i czasowym (jak długo obowiązy
wała), uwzględniając też ich ewentualne nowelizacje, o ile to oczywiście 
jest możliwe przy drastycznym zdekompletowaniu archiwaliów księstw 
śląskich. 

1. Ks i ę s t  w o n y s k i e. Najwcześniej spośród wszystkich książąt
śląskich rozpoczęli działalność ustawodawczą biskupi wrocławscy na 
swoim świeckim terytorium. Wyraziła się ona najpier,w w tzw. prawie 
kościelnym biskupa Wacława z 1415 r. 5 Statut ten został wydany dla 
szlachty i miast księstwa nyskiego oraz innych terytoriów podlegających 
władzy biskupów wrocławskich. Składa się on z dwóch części, z których 
pierwsza licząca 7 artykułów zawiera konkretne normy, obszerna zaś 
druga (47 rozdziałów) stanowi zbiór prejudykatów. Statut reguluje sto
sunki prawne z zakresu prawa spadkowego, tzn. spadkobrania beztesta
mentowego i dziedziczenia między malzon!karni. 

Prawo kościelne bisk\1,pa Wacława wkrótce po jego ·ogłoszeniu spot
kało się z krytyką szlachty księstwa nyskiego, która zarzucała mu nie
precyzyjność w formułowaniu przepisów pociągających za sobą znaczną 
liczbę sporów w sądach i przynoszącą straty majątkowe zarówno nyskiej 
szlachcie, jak i miastom. W rezultacie stany księstwa nyskiego (prałaci, 
rycerstwo i panowie) zwróciły się z prośbą do biskupa Baltazara (1539-
1562) o uchylenie statutu z 1415 r. i zastąpienie go ordynacją ziemską. 
Wyłoniona wówczas spośró_d nyskiej szlachty komisja opracowała wkróf
ce jej projekt, który biskup Baltazar 17 IX 1549 r. za radą i zgodą ka
pituły wrocławskiej „als der Regierende auch der Chron Beheim Bun
dissfiirst" zatwierdził i opublikował 6• W warunkach rozwiniętego abso
lutyzmu habsburskiego kwestionowano władzę ustawodawczą śląskich 
książąt niepiastowskich 7, co mogłoby oznaczać, że formalnym warun
kiem ważności ich aktów ustawodawczych była konfirmacja królewska. 
Jednakże nie zachowała się żadna wiadomość o zatwierdzeniu przez mo
narchę tej ordynacji. Biskuq:>ii wrocławscy uzyskali tytuł książęcy w dro-

5_ Wid ymat statutu w posiad aniu Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwer
sytetu Wrocławskiego (IHPiP UW). 

6 Egzemplarze rękopiśmienne: Archiwum Państwowe Miasta Wrocławia i Wo
jewództwa Wrocławskiego (W AP), Akta Miasta Wrocławia (AMW), A 25 i B 11;

Archiwum Archid iec ezjalne we Wrocławiu (AA W), I A 2c , Ile 2, Ile 3; Oddział
Rękopisów Biblioteki Uniwersytec kiej we Wrocławiu (BUWr., Od dz. Rkp.), II F 15a.
Drukowana była w Nysie w 1549, 1556, 1570, 1571 i 1593-r. Opublikował ją A r  n o l d,

Sammlung der ... Privilegien, Statuten, Rescripten und Pragmatischen Sanctionen

des Landes Schlesien, cz. II, Wrocław 1739, s. 1-22. Fragmenty zamieśc ił K. G. 
Su a r  ez, Sammlung alter und neuer Schlesischer Provinzia.l-Gesetze, cz. I, Wroc
ław 1771, s. 474-482.

7 S u a r  ez, op. cit., cz. I, s. 273-274. Por. też A. We n t z e  1, Das jetzt

bestehende Provinzial-Recht des Herzogthums Schlesien und der Grafschaft Glatz,

Wrocław 1839, s. 350 i 517. 
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dze uzurpacJ1 1 traktowani byli już w tym czasie na równi z śląskimi 
Piastami, wykonując w pełni swe uprawnienia ustawodawcze 8•

Ordynacja ziemska dotyczyła szlachty oraz tych członków stanu mie
szczanskiego, którzy posiadali dobra rycerskie lub piastowali wysokie 
urzędy 9

• Obowiązywała ona na obszarze księstwa nyskiego i w przyłą
czonych do niego kluczach ujazdowskim, wiązowskim oraz we wsiach 
biskupich położonych w księstwie ziębickim: Błotnica Górna i Dolna 
wraz z Kolonią Błotnica, Goleniów Śląski, Lubnów, Doboszowice, Pomia
nów Górny, Rostów Stary oraz Nowy, Chalupki i Mrokocin 10. 

Ordynacja, spisana w języku niemieckim, składa się z 10 nie nume
rowanych „tytułów'' oraz wstępu i zakończenia. Pierwsze trzy tytuły 
zawierają przepisy z zakresu prawa spadkowego i majątkowego małżeń
skiego, czwarty zajmuje się tzw. prawem rycerskim, a więc normuje 
stany faktyczne związane z naruszeniem czci rycerskiej. Pozost!łle regu
lują ustrój sądów i postępowanie przed nimi. Materiał prawny został tu 
wprawdzie w pewien sposób zgrupowany, ale nie na tyle, by można 
mówić o jego usystematyzowaniu. Dominuje w ,n;im prawo saskie z ele
mentami prawa rzymskiego. 

Ordynacja ziemska z 1549 r. była treściowo dość uboga w porównaniu 
z innymi, np. księstwa opolsko-raciborskiego lub oleśnickiego. Dlatego 
też, dążąc do bardziej pełnego i wyczerpującego skodyfikowania prawa, 
szlachta księstwa nyskiego podjęła pod koniec lat osiemdziesiątych XVI 
w. próbę jej nowelizacji 11. Powołana wcześniej komisja przedstawiła
biskupowi Andrzejowi na początku 1590 r. gotowy projekt ordynacji,
zawierający 24 nie numerowane „tytuły" poprzedzone wstępem, w któ
rym wzorem innych ordynacji wskazano motywy jego spisania 12• Pro
jekt bez większych zmian przejął prawie· wszystkie przepisy ordynacji
z 1549 r., dodając liczne przepisy o charakterze administi;acyjnym i zwię
kszając liczbę „tytułów" z zakresu prawa prywatnego; uregulował m. in.

tak ważną instytucję, jak opieka. Starania nyskiej szlachty o zatwierdze
niu projektu przez biskupa trwały prawie 8 lat. Przeciwstawiała się
mu kapituła wrocławska, również nyscy prałaci i miasta nie były nim
zainteresowane - mimo wielu postanowień tam zawartych bezpośrednio
ich dotyczących - a to dlatego, iż projekt został opracowany bez ich

s J. P fit z n e r, Besiedlungs-, Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des 
Breslauer Bistumslandes, cz. I ,  Rei chenberg 1926, s. 166. 

9 F. F. W e  s t ar p, Vbersicht des Oberschlesischen Provinzialrechts, (St y l  o, 
Das Provinzialrecht von Niederschlesien, Wrocław 1830, s. 558). 

10 K. K am pt z ,  Revidirter Entwurf des Provinzial-Rechts des Herzogthums
Schlesien und der Grafschaft Glatz, cz. II, Be rlin 1841 , Motive zum Schlesis chen 
Prowin zial-Recht, Berlin 1841, s. 228-229. 

11 WAP Wrocław, Rep. 31, 266. 
12 Zachowało się kilka rękopisów te j ordyi:acji: WAP Wrocław, Rep. 31, 187 

i 266 (dwa egzemplarze); AMW, B 5, 3; AA W ,  Ile 1. 
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udziału 13_ Został on zatwierdzony dopiero 20 XI 1597 r., ale tylko przez 
kapitułę, ponieważ elekt-następca biskupa Andrzeja, Bonawentura Haan, 
nie został zaakceptowany przez papieża 14_ 

Ordynacja ziemska księstwa nyskiego była stosowana w sądach je
szcze w drugiej połowie XVIII w. 1s. 

2. K s i ę s t w o o p o 1 s k o - r a c i b o r s k i  e. Drugie ćwierćwiecze
XVI w. było w księstwie opolsko-raciborskim gkresem ożywionej dzia
łalności kodyfikatorskiej ks. Jana (zm. 27 III 1532 r.), ostatniego z opol
skich Piastów. · Znalazła ona swój wyraz w tzw. wolności górniczej 
z 1526 r., .ordunku górnym z 1528 r. - pierwszej polskiej ordynacji 
górniczej - oraz w wielkim przywileju ziemskim wydanym w 1531 
r. 16 Przywilej ten, dokonując częściowej reformy ustroju sądów i władz 
w księstwie, zapowiadał równocześnie uporządkowanie obowiązującego 

dotychczas prawa; dal przez to asumpt do wydania w trzynaście lat 
później ordynacji ziemskiej 11. 

Sprawą jej opracowania zajął się sejmik księstwa opolsko-raciborskie
go, który został zwołany w Opolu 29 IX 1561 r., a więc już w czasie, 
gdy księstwo to było dziedzicznym Korony i gdy wygasły już na nim 
kolejne zastawy (Hohenzollernów i Izabeli Zapolya). Sejmik wyłonił 
wówczas spośród panów, prałatów i rycerstwa komisję mającą przygo
tować odpowiedni projekt 1s. Ta szybko wywiązała się ze swojego zada
nia, ponieważ już 29 IX 1562 r. cesarz Ferdynand zatwierdził ordyna
cję 19, 

1s WAP Wrocław, Rep. 31, 266. 
14 AAW, IIe 1. 
15 W e s t  a r  p, op. cit., s. 557-558. 
16 J. E. Boh m e, Diplomatische Beytriige zur Untersuchung der Schlesischen 

Rechte und Geschichte, Berlin 1770-1775, t. I, cz. III, s. 1-23. 
11 Ordynacja ta doczekała się jako jedyna spośród śląskich ordynacji ziemskich 

monograficznego opracowania. M. B i  e n  i a s  z, Górnośląskie prawo prywatne we

dług kodyfikacji z 1563 roku, Kato,�ice 1973, maszynopis. Na ustaleniach zawar
tych w tej pracy opieram się w znacznym stopniu. 

is Skład komisji podany jest we wstępie do ordynacji. 
19 Z ordynacji wydrukowanej w 1563 r. do naszych czasów przetrwały tylko 

4 egzemplarze: w Bibliotece Uniwersyteckiej w Pradze, w leningradzkim Ermitażu, 
w dziale poloników Biblioteki Zakładu Narodowego irri. Ossolińskich PAN we Wro
cławiu oraz w AA W pod sygn. VI a 19. W 1671 r. została ponownie wydana dru
kiem. Zachowało się z tego wydania nieco więcej egzemplarzy, m. in. jeden z nich 
posiada cieszyński Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Jeden z rękopisów ordynacji w języku czeskim znajduje się w AA W, 
VI a 24. Zachowało się kilka niemieckich odpisów ordynacji: W AP Wrocław, Rep. 
135, D 370b, D 373b, D 373e; AMW, B 74, B 142, B 143; BUWr., Oddział Rkp., 
R. 661; Cieszyński Oddział ZabytkoWY Biblioteki Sląskiej w Katowica� (OZBS),
DD III 15. Te odpisy stały się podstawą niemieckich wydań druk.iem: J. S c hi c
k fu s s, New vermehrete Schlesische Chronika, Jena-Wrocław 1625, ks. III, s. 450-
502; J. W e  i n g a r  t e  n, Fasciculi Diversorum Jurium, Norymberga 1690, ks. II,
s. 228-258; Ch. B r a c h  v o g e 1, Keiserlichen und Koniglichen das Erbherzog-
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Ordynacji podlegała cala szlachta księstwa opolsko-raciborskiego, za
równo osiadła, jak i nieosiadła, a później również osoby spoza stanu szla
checkiego będące właścicielami dóbr rycerskich lub zajmu3ące wysokie 
urzędy w księstwie 20. Obowiązywała ona nie tylko na terytorium obu 
zespolonych księstw, ale była również . stosowana w innych częściach 
Górnego Śląska. W księstwie cieszyńskim stała się wzorem dla ordynacji 
opracowanej tam dziesięć lat później. Była recypowana w kilku górno
śląskich pa11stwach stanowych: w państwie bytomskim, boguIJ'!.ińskim 
i od 1666 r. w wodzisławskim; wywarła także duży wpływ na praktykę 
sądową Siewierza 21. Nie bez powodu zatem została nazwana Górno
śląskim Prawem Sądowym 22. 

Ordynacja księstwa opolsko-raciborskiego została spisana w języku 
czeskim i w tym języku ukazały się jej dwie urzędowe edycje (1563 
i 1671), później była tłumaczona również na język niemiecki. Należy ona 
do najobszerniejszych, liczy bowiem 376 artykułów zgrupowanych w 53 
rozdziałach. Reguluje ..,... choć w różnych proporcjach - prawie wszy
stkie dziedziny prawa. Przeszło czwarta część wszystkich artykułów 
dotyczy prawa prywatnego i postępowania sądowego. W znacznie mniej
szym stopniu - co ciekawe - znalazło w niej wyraz prawo karne oraz 
ustrój sądów i najwyższych władz księstwa. Pomimo tego że normuje 
bez mała wszystkie gałęzie prawa, nie czyni tego - podobnie zresztą 
jak i pozostałe śląskie ordynacje ziemskie - w sposób kompletny i wy
czerpujący, gromadząc przepisy prawne bez widocznego zamysłu i sy-
stematyzacji. 

Na podkreślenie zasługuje niewątpliwie słowiański rodowód tej kody
fikacji. Największy wpływ wywarło na nią obok prawa czeskiego prawo 
polskie. Wiele zagadnień prawa prywatnego, będących prawdopodobnie 
reminiscencją dawnego polskiego prawa i starych śląskich zwyczajów, 
rozwiązywała ona w sposób oryginalny. Stosunkowo nieznacznie weszło 
do niej. - w przeciwieństwie do dolnośląskich ordynacji ziemskich -
prawo saskie. Obowiązywała ona aż do XIX w., choć w tym ostatnim 
stuleciu już tylko posiłkowo 2a. 

3. Ks i ę s t  w o z i ę b i  c k  i e. Ordynacja ziemska tego księstwa jest,
gdy idzie o sposób jej wydania, jedną z bardziej oryginalnych. Została 

thum Schlesien concernirende Privilegia, Statuta und Sanctiones Pragmaticae, t. VI, 

Wrocław 1731, s. 1641-1723; S u a r  e z, op. cit., cz. I, s. 365-389 (fragmenty). Nie 

zachowały się materiały dotyczące ordynacji. znajdujące się przed wojną w zespole 
księstwa opolsko-raciborskiego przechowywanym w Archiwum Państwowym we 
Wrocławiu. 

20 Ka m  p t  z, op. cit., cz. II, s. 217. Por. \V e s t a  r p, op. cit., s. 545. 
21 Bi e n  i a s z, op. cit., s. 81-84. 
22 J. K a p  r a s, Zemskci zi'izeni opolsko-ratiborske a tesinske (Sbornik ved

pravnich a statn{ch, t. XXII, s. 2). 
23 K a m p t z, op. cit., cz. II, s. 218. 
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bowiem wydana 30 V 1570 r. na zamku w Pradze przez Maksymiliana 
II w formie przywileju królewskiego, i to oddzielnie dla księstwa zię
bickiego i przyłączonego do niego „weichbildu" ząbkowickiego. Teksty 
Óbu tych przywilejów są mutatis mutandis identyczne 24• Powodem ogło
szenia dwóch oddzielnych tekstów było, iż stany „weichbildu" ząbko
wickiego, zakupionego w 1569 r. przez cesarza i wcielonego do księstwa 
ziębickiego, usiłowały w ten sposób zabezpieczyć swoje prawa w ramach 
księstwa. 

Ordynacja, a ściślej mówiąc ordynacje, 
i w znacznej mierze także mieszczan, kt(>rzy 
pów - również zabiegali o ich wydanie. 

obowiązywały szlachtę 
- jak wynika ze wstę-

Ordynacja została spisana w języku niemieckim. Brak wewnętrznego 
podziału jej treści sprawia, i'ż jest mało przejrzysta. Zajmuje się głównie 
urzędem starosty, sądem ziemskim (Landrecht) i procesem oraz prawem 
spadkowym (testamenty i inne akty ostatniej woli). Zamykają ją posta
nowienia dotyczące homagium i generalna konfirmacja praw. Wyraźny 
jest w tej ordynacji wpływ prawa saskiego, które uznano za prawo po
siłkowe. 

Nawet w swym wąskim zakresie ordynacja księstwa ziębickiego nie 
była wyczerpująca, W rezultacie 13 lat później (29 IV 1583) zaistniała 
konieczność wydania dodatkowej ordynacji, tym razem już wspólnej 
dla księstwa ziębickiego i „weichbildu" ząbkoWickiego, mającej wypełnić 
jej luki. Ta ordynacja, podzielona już na 15 tytułów, regulowała głównie 
organizację wewnętrzną sądu ziemskiego i postępowanie przed nim 2s. 
28 V 1584 r. cesarz zatwierdził uchwalone przez stany ziębicko-ząbko
wickie cztery artykuły z zakresu prawa prywatnego rozszerzające po
stanowienia ordynacji ziemskiej, a dotyczące spadkobrania między ro
dzeństwem i dziećmi rodzeństwa, zabezpieczenia należności spadkowych 
na sprzedanych dobrach, podarku porannego i wiana, wydawania listów 
lennych i innych z kancelarii ziemskiej 2s. Te dwa akty prawne uzupeł
niały i rozwijały treść ordynacji ziemskiej z 1570 r. i z tego względu 
należy traktować je łącznie z nią jako całość .. 

Ordynacja wraz z tymi ustawami obowiązywała w całości do 1754 r., 
a w niektórych postanowieniach dotyczących spadkobrania i majątkowe
go prawa małżeńskiego jeszcze i później 21. 

4. Ks i ę s t  w o c i e s z y ń s k i e. Za panowania Wacława III (1524-

24 Oryginały tych przywilejów znajdują się w Archiwum Państ wowym w Pra
dze (CDK), IV-H-3, pudło 690. O dpisy (pr zeważnie wraz z aktami z 1583 i· 1584 r.): 
W AP Wrocław, Rep. 30, 95; AM W, A 25; AAW, VI d 25; BUWr., O ddz. Rk p., 
Ak c. 1950 KN 703. Druk: Sc h i c k f us s, op. cit., ks. III, s. 503-510; W e  i !1 gar 

t e n, Fasciculi ... , ks. II, s. 149-154, Su ar e z, op. cit., cz. I, s. 441-443 (fragmenty). 
25 W e i n g a r te n, Fasciculi..., ks. II, s. 427-431. 
!G Oryginał w CDK, IV-H-3, pudło 690. 
27 Su a re z, op. cit., cz. I., s. 443. Por. też W e  n t z e  1, op. cit., s. 379-380. 
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1579) wystąpiła silna tendencja ze strony stanów księstwa cieszyńskiego 
do reorganizacji sądownictwa, a zwłaszcza skodyfikowania prawa, na 
co niewątpliwie oddziaływał przykład sąsiedniego księstwa opolsko-ra
ciborskiego. Uwieńczeniem tych dążeń stał się wydany w 1572 r. wielki 
przywilej, w treści analogiczny do wydanego prz.ed czterdziestu laty 
w księstwie opolsko-raciborskim. Podobnie jak tam stał się on punktem 
wyjścia przy opracowaniu ordynacji ziemskiej. Stanowa komisja powo
łana przez księcia, w której skład wesZili członkowie rady książęcej 28 

i przedstawiciele szlachty, wkrótce przygotowała projekt, który zyskał 
aprobatę książęcą 24 VI 1573 r. Znaczna część szlachty, która zjechała 
na zwo�any sejmik, nie zaakceptowała go jednak, podnosząc jako główny 
zarzut nie dość jasne sformułowania zawartych w nim przepisów 29

• 

Nie zatwierdził go także Maksymilian II, dopaitrują'c się w niim umniej
szenia swoich prerogatyw. Trwający blisko 20 lat spór o ordynację 30 
rozstrzygnął Rudolf II w 1591 r., zatwierdzając ją w pierwotnej wersji 
bez uwzględnienia żądań szlachty s1.

Ordynacja obowiązywała głównie szlachtę, nie tylko w księstwie cie
szyńskim, ale później również w wyodrębnionych z niego państwach sta
nowych: Frydek, .Bielsko, Frysztat, Bogumin, Pszczyna, Wodzisław (do 
1666 r.), oraz wolnych lennach zamkowych: Raj, Lutynia, Rychwałd, 
Dąbrowa i Orłowa s2

• Wywarła ona również wiplyw na praktykę sądową 
księstwa oświęcimskiego. 

Cieszyńska ordynacja ziemska, podobnie jak opolsko-raciborska, zo
stała spisana w języku czeskim i jest w zasadniczym zrębie jej powtó
rzeniem 33

• Obowiązywała formalnie jeszcze w XIX w., poszczególne jej

partie były jednak stopniowo uchylane przez ogólnopaństwowe akty 
normatywne. 

5. K s i ę s t w o o 1 e ś n i c ki e. Ordynacja ziemska tego księstwa 
jest jedną z najciekawszych. I tutaj podobnie jak i gdzie indziej inicja
tywa wyszła ze strony stanów. Wykorzystując finansowe trudności ksią
żąt o)eśnickich Henryka i Karola, uzyskały one ich zgodę na opracowa
nie niektórych artykułów ordynacji ziemskiej, która miała być w póź
niejszym czasie uchwalona. Już też 29 VII 1574 r. uchwalono 14 artyku-

2s Skład rady we wstępie do ordynacji. 
29 J. K a p r a  s, Prcivni dejiny zemi kOTu.ny ćeske, Praga 1913, s. 47. 
ao Przebieg sporu omawia Bi e n  i a s  z, op. cit., s. 94-97. 
ai Została ona ogłoszona drukiem już w 1574 r. Druga jej edycja w nie zmie

nionej wersji ukazała się w 1592 r. Egzemplarz tego wydania znajduje się obecnie 
w zbiorach cieszyńskiego OZBŚ, Rep. 1907, 2H VII 29. Czeski rękopis ordynacji 
z 1591 r., z którego korzystał w 1907 r. Kapras, znajduje się w WAP Wrocław, • 
Rep. 135, D 388. Dwa niemieckie odpisy posiada cieszyński OZBS, DD II 6 i DD 
VII 12. Niemiecką wersję ordynacji opublikował W e  i n g a r te n, Fascicuii ... , ks. II, 
s. 309-337.

s2 B i e n i a s z, op. cit., s. 99.

33 Istotne różnice w ich treści wymienia K a m p t z, op. cit., cz. II, s. 226-228. 
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łów przyszłej ordynacji, które 14 VI 1575 r. zostały zatwierdzone przez 

cesarza Maksymiliana II 34• Traktowały one głównie .o testamentach, po

stępowaniu sądowym, sprzedaży nieruchomości, wyposażeniu szlachec

kich córek, wreszcie o urzędzie starosty i służebnościach szlacheckich. 

Zostały tu także pomieszczone artykuły wymieniające materie, które 

miały się znaleźć w przyszłej ordynacji, jak np. taksa kancelaryjna, pra

wo rycerskie itp. 

Prace nad samą ordynacją ziemską trwały dość długo, bo około 10 lat. 

Zakończyły się jej opublikowaniem 16 V 1583 r. 35 Zmieniające się szyb

ko stosunki społeczne w księstwie sprawiły, iż w 1610 r. ,,na prośbę pra

łatów, panów i rycerstwa" ordynacja została znowelizowana. Nie została 

jednakże opublikowana z powodu choroby, a następnie śmierci ks. Karo

la II. Ten znowelizowany tekst ordynacji wydali dopiero synowie Karo

la II, Henryk Wacław i Karol Fryderyk, 27 IV 1617 r. 36 Ordynacja ta, 

w zasadzie nie zmieniona, jeśli nie liczyć książęcych deklaratoriów s1,
przetrwała do 1725 r., do chwili, · gdy cesarz Karol VI zatwierdził tzw. 

urządzenie ziemskie (Landes-Einrichtung) częściowo zmieniające i częś

ciowo rozwijające poprzednią ordynację se. 

Oleśnicka ordynacja ziemska dotyczyła głównie szlachty, a niektóre 

jej postanowienie także mieszczan i chłopów 39. Ordynacje te zostały 

spisane w języku niemieckim .. Ordynacja z 1583 r. zawiera 74 opatrzone 
tytułami artykuły, które zgrupowane są w 5 częściach. W części I zostały 

pomieszczone przepisy regulujące ustrój sądów i proces, w cz. II - do

tyczące prawa rzeczowego, zobowiązań i spraw granicznych, w cz. III -

spadków, majątkowego prawa małżeńskiego i opieki, w cz. IV - tzw: 

prawa rycerskiego, natomiast w cz. V zgromadzono przepisy z zakresu 

prawa administracyjnego i karnego. Znowelizowana w 1610 r. ordynacja 

składała się z 80 artykułów podzielonych również na pięć części. W obu 

tych kodyfikacjach zwraca uwagę ich systematyka, wyróżniająca się na 

34 Odpi1,y: WAP Wrocław, Rep. 33, I 145a i I 145g; .AMW, B 124 i B 125. 
Opublikowali je w całości: S c h .i c k f u s s, op. cit., ks. III, s. 383-388; W e i n g a r
t e n, Fasciculi ... , ks. II, s. 215-218; t e  n, ż e, Codex ... , s. 70-73. 

35 Zachowało się kilka rękopisów tej ordynacji: WAP Wrocław, Rep. 33, III 1 j;

AMW, B 124, B 125, B 126; AAW, VI a 31; BUWr., Oddz. Rkp., Akc. 1949 KN 190. 

Opublikował ją w całości Sc h i c  k f u s  s, op. cit., ks. III, s. 314-375. 
3G Egzemplarze rękopiśmienne: WAP Wrocław, Rep. 33, III 1 g (dwa); AA W, 

VI d 33; BUWr., Oddz. Rkp., Akc. 1948 KN 805; Akc. 1948 KN 1068. Ogłosili ją 

drukiem: W e i  n g a r t e n, Fasciculi ... , ks. II, s. 154-200; t e n ż e, Codex ... , s. 19-
58; B r a c h v o g e 1, op. cit., cz. IV, Wrocław 1723, s. 1023-1124; S u a r e  z, op. cit., 

- cz. I, s. 39?-440 (fragmenty).
37 Za pomocą deklaratoriów książę bądź książęta oleśniccy, gdy współrządzili

księshvem, dokonywali wykładni ordynacji ziemskiej. Zachował się ich komplet od 
1624 do 1849 r., WAP Wrocław, Rep. 33, III 1 d, III 1 h. 

38 Br a C h V o g e 1, op. cit., cz. VI, s. 1793-1813. 
39 W e n t z e I, op. cit., s. 348. 
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tle innych śląskich ordynacji. Dominuje w nich prawo saskie z widocz
nymi już wpływami prawa rzymskiego. Do prawa saskiego też wielo
krotnie odwołuje się tekst jako do prawa posiłkowego. 

Oleśnicka ordynacja ziemska należy do najobszerniejszych. Są w niej 
uwzględnione bez mała wszystkie gałęzie prawa, choć w różnych propor
cjach. Pomimo tęgo że wiele zagadnień reguluje w sposób fragmenta
ryczny i niekompletny, pozostawiając je zwyczajowi i praktyce, daje 
w miarę wyczerpujący obraz prawa obowiązującego tutaj w XVI w. i na
stępnych stuleciach. Ordynacja ta należy do najdłużej - obok opolsko
raciborskiej - obowiązujących ordynacji ziemskich, była bowiem stoso
wana w księstwie jeszcze w pierwszej połowie XIX w. 40 

6. B i s k u p i k 1 u c z w r o c ł a w s k i. Przykład księstwa nyskiego,
w którym w 1549 r. uchwalono ordynację ziemską, oddziałał i na inne 
terytoria podległe władzy biskupa wrocławskiego. I tak szlachta· klucza 
wrocławskiego zwróciła się z prośbą do biskupa Marcina (1574-1585) 
o wyrażenie zgody na opracowanie ordynacji, która regulowałaby prze
de wszystkim prawo spadkowe i sprawy dotyczące naruszeń czci rycer
skiej. Przygotowany za jego życia projekt został zatwierdzony dopiero
4 VI 1586 r. przez biskupa Andrzeja (1585-1596) 41.

Ordynacja ziemska klucza wrocławskiego obowiązywała, jak wynika 
ze wstępu do niej i z późniejszej praktyki sądowej, tylko szlachtę osia
dłą, która poprzednio podlegała jurysdykcji biskupa wrocławskiego, mia
nowicie na obszarze klucza wrocławskiego, a także w odniesieniu do 
pojedynczych majątków ziemskich leżących w księstwach wrocławskim, 
brzeskim, głogowskim, wołowskim i legnickim 42. 

Jest to najuboższa treściowo ordynacja śląska. Składa się tylko 
z czterech „tytułów", traktujących o prawie spadkowym, majątkowym 
prawie małżeńskim i prawie rycerskim, które są - z drobnymi wyjąt
kami - dosłownym powtórzeniem pierwszych czterech „tytułów" ordy
nacji ziemskiej księstwa nyskiego z 1549 r. Podobn[e jak w tamtej 
dominuje tu prawo saskie z elementami prawa rzymskiego. Obowiązy
wała ona w pewnej swej 'części, aż w głąb XVIII w. 43 

7. W o 1 n e p a ń s t w  o syc o w s k i e. Było ono jedynym państwem
stanowym na Śląsku posiadającym własną ordynację ziemską. Pożar 
miasta Sycowa, kiedy to spłonęły oryginały wszystkich przywilejów, 

40 WAP Wrocław., Rep. 33, III I d. 
41 Zachowało się kilka jej odpisów: WAP Wrocław, Rep. 16, 285 i Rep. 31; 187; 

AMW, B 5,3; AAW, VI a 31. Tekst ordynacji opublikował We i n ga r te n, Fasci

culi ... , ks. II, s. 422-427. W sprawie czasu powstania tej ordynacji zob. L. W i e
s n e r, Von den ii.itesten Abdriicken Schlesischer Rechts-Urkunden, insbesondere 

von der sogenannten Martinischen Landes-Ordnung (Schlesische Provinzial-Bliitter, 
t. 110, Wrocław 839, s. 522-530).

42 Ka m p t  z, op. cit., cz. Il, s. 160.

43 Tamże, s. 159. 

•
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spowodował, iż zostały na nowo spisane najwazmeJsze ich artykuły 
i przedstawione władającemu wówczas Sycowem Jerzemu von Braun 
(1570-1585), który je następnie zatwierdził. Stały się one podstawą or
dynacji ziemskiej wydanej 16 III 1592 r. przez „wolnego pana" Abraha
ma von Dohna na prośbę panów, rycerstwa oraz burmistrza i rady 
miejskiej Sycowa 44• Powiększona o następne dwa „artykuły", została 
ponownie zatwierdzona 6 IX 1613 r. przez Karola Hannibala von Dohna 
(1613-1633). W tym samym roku 22 października uzyskała cesarską 
konfirmację 45. Nie była nigdy nowelizowana, jeśli pominąć drobną 
zmianę uczynioną 27 II 1670· r. w kwestii terminów sesji sądowych 46.

Jak wynika z analizy tekstu ordynacji, w całości obowiązywała ona 
nie tylko szlachtę oraz pewnych mieszczan (tzw. egzymowanych), lecz 
częściowo również pozostałych mieszczan sy,cowskich. 

·Ordynacja została �isana w języku niemieckim. Składa się poza wstę
pem i tekstem cesarskiej konfirmacji z 37 numerowanych „części" i do
datkowo dwóch jeszcze dotyczących ustroju sądów. Zajmuje się głównie 
prawem prywatnym, z tego zaś przede wszystkim spadkami i majątko
wym prawem małżeńskim oraz prawem administracyjnym. Kolejność 
materii jest w niej dowolna, stąd duże przemieszanie przepisów z róż..: 
nych dziedzin prawa. Dominuje prawo saskie, do którego też expressis 
vorbis odwołuje się jako do·prawa posiłkowego. 

Ordynacja sycowska obowiązywała aż do XIX w., ale wówczas już 
tylko częściowo i tylko szlachtę 47. 

8. W e i  c h b i  1 d k ą c k i. Kąty wrocławskie wraz z okręgiem prze
chodziły zmienne koleje losu, by w rezultacie w 1474 r. wejść na trwale 
we władanie biskupów wrocławskich 48. To stosunkowo niewielkie tery
torium przejawiało od przełomu XIV i XV w. tendencję do emancypacji. 
Znalazło to swój wyraz w różnych określeniach stosowanych w doku
mentach na jego oznaczenie 49• Obok bowiem takich określeń, jak terra, 
districtus, land, hałd czy wreszcie weichbild, mówi się także o księstwie 
(sic!) kąckim (Fi.irstentum zum Kanth) so. Księstwu kąckiemu (F,i.irstanth
umb Kantt) udzielali w latach 1523, 1540 i 1563 konfirmacji pr.aw kolej-

• 44 J. Fr a n z ko w s k i, Geschichte der freien Standesherrschaft der Stadt und

des landriitlichen Kreises Gross Wartenberg, Syców 1912, s. 130. 
45 Je den e gze mplar z o dpisu ordynacji jes t w posiad aniu IHPiP UW. Opublikował 

ją Fr a n z ko ws ki, op. cit., s. 525-530. Jej fragmenty z amieści ł S u  a re z, op. 

cit., cz. I, s. 451-456. 

46 F r a n z k o w s ki, op. cit., s. 111.

,1 K a m p t z, op. cit., c z. II, s. 212. 
48 Zob. Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner enizelner Fiirsten

thii.mer im Mittelalter, wyd. C. Grilnhage n, H. Markgr af, t. I, Leip zig 1881, s. 105-

106. 

49 Tamże, t. I, s. 88-112.

50 Tamże, t. II, s. 263. 



Sląskie ordynacje ziemskie 27 

ni biskupi wrocławscy s1. Dążenia kąckiej szlachty do uzyskania takich 
przywilejów i takiej pozycji wobec księcia biskupa, jaką już posi�dała 
szlachta sąsiednich księstw, legły u podstaw projekt� ordynacji ziemskiej 
przedłożonego biskupowi w 1603 r. do zatwierdzenia przez „panów 
i rycerstwo księstwa kąckiego" 52• Sprawa jej zatwierdzenia pomimo sta
łych próśb szlachty przeciągała się 53 . .  Wszystkie te zabiegi były najpra
wdopodobniej bezskuteczne, nie ma bowiem żadnej informacji świadczą
cej o uzyskaniu książęcego placet. Negatywny stosunek kolejnych bis�u
pów do ordynacji wynikał z nazbyt daleko idących - ich zdaniem -
żądań kąckiej szlachty, która domagała stę wzmocnienia pozycji starosty 
kąckiego, ustanowienia w Kątach sądu ziemskiego (Landrecht) i sądu 
lenników (Mannrecht) w miejsce dotychczasowego sądownictwa bisku
piego oraz zniesienia niektórych regaliów książęcych 54

• Nie kwestiono
wali oni natomiast prawa sądowego, którym miała się rządzić kącka 
szlachta, i ta część ordynacji znalazła zapewne zastosowanie w praktyce 
sądowej. 

Ordynacja została spisana w języku niemieckim i składa się z 89 
,,tytułów" zgrupowanych zasadniczo w trzech częściach, z których pierw
sza dotyczy postępowania sądowego, w drugiej, zatytułowanej „O czyn
nościach prawnych, kontraktach i sprawach z nimi związanych", po
mieszczono przepisy z różnych gałęzi prawa (opieka, spadki, majątkowe 
prawo małżeńskie), wreszcie w trzeciej - najkrótszej - zawarto kilka 
artykułów z zakresu prawa karnego i jeden o taksie sądowej. Te trzy 
części poprzedzają cztery artykuły stanowiące kwintesencję żądań kąc
kiej szlachty (o generalnej konfirmacji praw, o staroście, o zwyczajowych 
sądach, o sądzie lenników). Mamy tu zatem do czynienia z próbą syste
matyzacji materiału prawnego, która znalazła najpełniejszy wyraz 
w pierwszej części ordynacji, gdzie w sposób pełny i w miarę wyczer
pujący skodyfikowano proces sądowy. 

Kącka ordynacja ziemska zawiera wiele elementów z prawa saskiego 
i rzymskiego. W wypadkach wątpliwych i nie objętych regulacją odsyła 
do pospolitego i cesarskiego prawa saskiego. 

9. K s i ę s t w o ż a g a ń s k i  e. Początek XVII w. zaznaczył się w tym
najdalej na zachód wysuniętym księstwie śląskim także tendencją do 
kodyfikacji obowiązującego tam prawa. Znalazła ona swój wyraz w wy
danej przez cesarza Macieja, do którego w tym czasie księstwo należało, 
9 V 1614 r. ordynacji ziemskiej, jak głosi wstęp do niej, na prośbę pra
łatów, rycerstwa i miasta Żagania ss. W tej wersji obowiązywała ona 

61 WAP Wrocław, Rep. 16, 472. 

52 Oryginał ordynacji tamże. 

u Tamże, jeszcze bowiem w 1617 r. starosta kącki zwraca się w tym celu 

do biskupa. 
" Zob. list wroclawskiego sędziego dworskiego z 1605 r. do biskupa Jana, tamże. 

55 Pełny ·jej tekst zamieścił Ar n o l d, op. cit., cz. I, Cottbus 1736, s. 26-47. 
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ponad 40 lat. Na prośbę stanów księstwa została znowelizowana i 20 VI 
1655 r. ogłoszona w Pradze przez ks. Wacława von Lobkowitz 56• 

Ordynacją rządziła się głównie szlachta księstwa. Część jej postano
wień wiązała żagańskich mieszczan. Spisano ją w języku niemieckim. 
Składa się z 24 numerowanych i tytułowanych artykułów, traktujących 
kolejno o ustroju najwyższych władz księstwa, o sądzie lenników i po
stępowaniu sądowym. Zamykają ordynację artykuły o prawie rycerskim, 
o postępowaniu egzekucyjnym i o starszych ziemskich. Znowelizowana
w 1655 r., liczyła już tylko 22 artykuły regulujące stosunki społeczne
z tych samych dziedzin prawa. Była lepiej zredagowana od poprzedniej.
W obu dominuje prawo saskie, które było również prawem posiłkowym
w �sięstwie.

Obowiązywała bez większych zmian do drugiej połowy XVILI w., gdy 
w wyniku reform pruskrch wyszła z użycia. 

10. K s  i ę s t  w o 1 e g n i c k i  e. Ostatnie ćwierćwiecze XVI w. zazna
czyło się także w księstwie legnickim dążeniem stanów do skodyfikowa
nia prawa. Znalazło ono swój wyraz w prośbie skierowanej do Frydery
ka IV (1552-1596) o wyrażenie zgody na opracowanie ordynacji ziem
skiej. Pomimo przychylnego stanowiska księcia zamiar ów nie został 
zrealizowany. Dopiero w następnym stuleciu, a ściślej za panowania 
Jerzego Rudolfa (1595-1653), projekt taki przygotował radca księcia 
Jan Fryderyk. Specja�nie powołana komisja stanowa 57 zaakceptowała 
go i przedstawiła wkrótce księciu do zatwierdzenia z prośbą, by został 
on opublikowany w jego imieniu. Książę po zasięgnięciu opinii u swojego 
brata księcia brzeskiego i jego radców - jak informuje wstęp do ordy
nacji - wyraził w 1628 r. zgodę na jej opublikowanie 58, Znana jest 
ona jako Constitutiones Rudolphinae. Niemniej do publikacji nie doszło,, 
ponieważ cesarz nie udzielił jej swojej konfirmacji, kwestionując władzę 
ustawodawczą (potestas leges ferendi) księcia legnickiego pomimo jego 
piastowskiego pochodzenia 59. 

Ordynacja została spisana w języku niemieckim i składa się z 24 
tytułów, które z kolei dzielą się na konstytucje (125). Ordynacja reguluje 
głównie stosunki z zakresu prawa procesowego i prawa prywatnego, 
z tego ostatniego zaś zajmuje się przede wszystkim spadkami, majątko
wym prawem małżeńskim, opieką i zobowiązaniami. Najbardziej treścio-. 
wo zwarte i wyczerpujące są te partie ordynacji, które dotyczą procedu-

56 Opublikował ją dwukrotnie W e i n g a r te n, Fasciculi ... , ks. II, s. 415--422, 

i Codex ... , s. 312-319. 

s7 Skład komisji we wstępie do ordynacji. 
58 Udało się odnaleźć · cztery rękopiśmienne egzemplarze ordynacji: AMW, B 98; 

AAW, VI a 41; BUWr., Oddz. Rkp., Akc. 1949 KN 111 i Akc. 1950 KN 699. Znaj
dujący się przed II wojną światową w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 
rękopis ordynacji wraz z innymi dotyczącymi jej materiałami nie zachował się. 

sg s ty 1 o, op. cit., s. 6-7. 
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ry sądowej, spadków i opieki. Inne gałęzie prawa i działy prawa prywat
nego zostały przemieszane w sposób charakterystyczny dla kodyfikacji 
tego okresu. Wyraża się w niej wpływ prawa saskiego, które w księ
stwie legnickim było stosowane jako posiłkowe. 

Ordynacja miała obowiązywać szlachtę księstwa i zapewne na mocy 
egzempcji niektórych mieszczan. Tekst projektu pomimo braku zatwier
dzenia cesarskiego .cieszył się w księstwie dużą popularnością; posługi: 
wali nim się w sąda·ch sędziowie i adwokaci jeszcze w XVIII w. 60 

11. Ks i ę s t w o  g ł o g o w ski e. Już na początku rządów Rudolfa
II (1576-1611) szlachta głogowska przedstawiając do zatwierdzenia swo
je przywileje uzyskała jego zgodę na opracowanie ordynacji ziemskiej. 
Pomimo uzyskania cesarskiej aprobaty prace nad jej spisaniem przedłu; 
żały się na skutek ciągłych sporów szlachty 61. Niewiele pomogły rów
nież ponaglenia cesarskie z 1604 r., ponieważ jeszcze 4 lata później 
prace nad jej redakcją ledwie posunęły się naprzód 62. Nieznany jest 
przedmiot sporów wśród głogowskiej szlachty, nie mogły jednak być 
błahe, skoro projekt ordynacji został przygotowany dopiero w 1630 r. 63 

Prawdopodobnie i wówczas nie uzyskał on aprobaty całej szlachty, po
nieważ nie wysłano go do cesarski'ego zatwierdzenia. 

W 1654 r. praska kancelaria dworska zażądała za pośrednictwem .ge
neralnego starosty przesłania do Pragi egzemplarzy ordynacji z -poszcze
gólnych księstw i państw stanowych, a to dlatego, że strony w postępo
waniu apelacyjnym powoływały się na obowiązujące ordynacje ziem
skie 64• Zap'ewne nie bez związku z tym reskryptem rozpoczęły się w na
stępnym. roku prace nad przygotowaniem projektu, które zostały ukoń

czone w grudniu 1662 r. Projekt, opracowany przez pięcioosobową ko
misję, został zaakceptowany przez szlachtę księstwa i przesłany w 1663 
r. do Wiednia w celu uzyskania cesarskiej konfirmacji 65. Cesarz jednak
go nie zatwierdził. Począwszy od 1672 r. żądania głogowskiej szlachty
domagającej się zatwierdzenia nasiliły się, napotkały wszakże z kolei
na opór starosty księstwa, który zapewne reprezentował tu stanowisko
cesarskiej kancelarii 66, Zarzucał on, że ordynacja jest niekompletna, że

60 Tamże, s. 7. 
61 WAP Wrocław, Rep. 24, 234.
62 Tamże. 
63 Informację o rękopisie tego projektu podaje B o h m e, op. cit., t. II, cz. I, 

Berlin 1774, s. 100-101. Udało się odnaleźć dwa egzemplarze tego projektu z notą 
proweniencyjną głogowskiego syndyka ziemskiego Andrzeja Gryphiusa z 1651 r., 
z których jeden jest w posiadaniu IHPiP UW, a drugi znajduje się w BUWr., 
Oddz. Rkp., Akc. 1948 KN 801. 

64 W AP Wrocław, Rep. 33, III 1 a; Rep. 31, 266; Rep. 16, 338. 
65 Zachowało się kilka rękopiśmiennych egzemplarzy tego projektu: BUWr., 

Oddz. Rkp., Akc. 1949 KN 332, Ak� 1950 KN 639, Akc. 1950 KN 1060, R 3516; AAW, 
VI a 35 i VI d 19. Zob. też B r a c h  v o g e 1, op. cit., cz. IV, s. 1225-i229. 

66 S ty 1 o, op. cit., s. 4.
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reguluje stosunki. już nieaktualne, domagał się zupełnie nowego opraco
wania spraw lennych, które - jego zdaniem - budziły zbyt wiele 
wątpliwości. 

15 XII 1679 r. czeska kancelaria dworska nakazała przeprowadzenie 
rewizji ordynacji 67. Powołana do tego celu komisja rozpoczęła na po
czątku 1681 r. prace, które jednak (z powodu wojny z Turcją) utknęły 
na drugiej księdze projektu. Na skutek kolejnego reskryptu cesarskiego 
z 1716 r. podjęto prace na nowo, które jednak również nie zostały ukoń-. 
czone 68• 

Ordynacja miała obowiązywać wyłącznie szlachtę głogowską. 
Projekt ordynacji ziemskiej z 1630 r. (w języku niemieckim) składa 

się z pięciu części, które rozpadają się na opatrzone tytularni rozdziały 
(caput), te zaś z kolei na paragrafy. W sumie liczy 88 rozdziałów, co 
stawia ją w rzędzie najobszerniejszych śląskich ordynacji ziemskich. 
Poprzedza ją spis treści, a zamyka krótkie zakończenie. Twórcy ordyna
cji dążyli do systematyzacji materiału w niej zawartego. W cz. I -
najobszerniejszej - zgrupowaną przepisy z zakresu ustroju sądów i naj
wyższych władz księstwa oraz prawa procesowego, w cz. II - opieki 
i zobowiązań, w cz. III - własności lennej i alodialnej oraz jej alienacji, 
w cz. IV - spadków i majątkowego prawa małżeńskiego, w cz. V -
prawa karnego materialnego i procesowego. Blisko połowa wszystkich 
rozdziałów zajmuje się prawem prywatnym materialnym (cz. II, III 
i IV), niewiele mniej uwagi poś·więcono ustrojowi sądów i' procesowi. 
Stosunkowo dużo miejsca w porównaniu z innymi ordynacjami ziemski
mi zajm:uje w projekcie prawo karne materialne i proceduralne, które 
zostało ujęte w oddzielnej części (cz. V). 

Zrewidowana w 1662 r. ordynacja składa się z pięciu ksiąg. W od
rębnej (pierwszej) księdze zatytułowanej „O urzędach ziemskich, urzęd
nikach i zgromadzeniach stanowych" zgrupowane zostały przepisy regu
lujące ustrój najwyższych władz księstwa. Treść pozostałych ksiąg po
krywa się w zasadzie z treścią poszczególnych części projektu z 1630 r., 
z tym że wiele dotychczasowych przepisów zostało rozwiniętych, w re
zultacie czego liczba roŻdziałów zwiększyła się do 114. Dzięki tym za
biegom ordynacja zyskała na przejrzystości. 

W obu projektach dominuje prawo saskie, wyczuwalne jest też prawo 
rzymskie. W nie uregulowanych kwestiach odwoływano się do prawa 
saskiego jako prawa posiłkowego. 

Do rnzstrzygnięcia pozostaje, czy ordynacja była stosowana w prak
tyce sądowej. Pomimo braku na ten temat informacji źródłowych wydaje 
�ię, iż w części tej, w której była powtórzeniem dotychczas ob(?wiązu
jących praw i spisem miejscowego prawa zwyczajowego, oraz w tej, 

\ 

67 B r a c h v o g e 1, op. cit., cz. IV, s. 1225-1229. 
68 Tamże. Por. też St y 1 o, op. cit., s. 4-5.
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w której nie została zakwestionowana przez kancelarię cesarską, była 
jednak używana w sądach księstwa głogowskiego. 

12. K s i ę s t w o o p a w s k o - k a  r n i o w s  k i e. W księstwie opaw
skim i karniowskim stosowana była w XVI w. wielokrotnie nowelizo
wana morawska ordynacja ziemska. W 1604 r. została ona ponownie 
znowelizowana i w tej wersji obowiązywała w obu księstwach aż do 
XVIII w. 69 

Po zdławieniu powstania czeskiego Ferdynand II wprowadził szereg 
zmian w ordynacji morawskiej z 1604 r., usiłując w ten sposób rozsze
rzyć swoją władzę. Jej nowe wydanie z 1628 r. spotkało się jednak ze 
sprzeciwem stanów obu księstw. Ich opór zwiększył się jeszcze po ko
lejnej nowelizacji ordynacji przez cesaTza w 1659 r. 10 Wynikły stąd 
spór między księciem opawsko-karniowskim a stanami obu księstw skło
nił te ostatnie do opracowania własnej ordynacji zierp.skiej, oddzielnie 
dla obu księstw. Wyraził na to zgodę w rezolucji z 9 III 1672 r. także 
cesarz Leopold I 11. Na początku 1673 r. została uchwalona ordynacja 
księstwa opawskiego 72, 2 marca tego samego roku na sejmiku w Kar
niewie ordynacja księstwa karniewskiego, obie za aprobatą ks. Karola 
Euzebiusza von Lichtenstein 73. Uchwalone projekty przesłano wkrótce 
do cesarza w celu uzyskania zatwierdzenia. Jeszcze w tym samym roku 
27 czerwca został wydany cesarski reskrypt w sprawie ordynacji księ
stwa opawskiego 74• Polecał on dokonanie szeregu poprawek w jej tekście 
i ponowne pr;zesłanie. Na skutek nowego sporu pomiędzy księciem a sta
nami księstwa opawskiego - jak wynika z reskryptu cesarskiego z 15 X 
1681 r. - sprawa redakcji nowego tekstu ordynacji z uwzględnieniem 

poprawek została odłożona na późniejszy termin. W rezultacie nigdy nie 
doszło do jej publikacH 15. Ordynacja księstwa karniowskiego bu<:Iziła 
zapewne większe zastrzeżenia cesarskiej kancelaTii, ponieważ dopiero 
20 XI 1675 r. · został wysłany podobny do poprzedniego reskrypt ce
sarski uzależniający także jej zatwierdzenie od poczynienia w tekście 
odpowiednich poprawek 16. Ten projekt, zapewne z tych samych po
wodów, nie zyskał ll)ocy obowiązującej w księstwie karniowskim. 

69 W e s t a  r p, op. cit., s. 560. 
70 Ch. d'E 1 v e r  t, Der Entwurf der Jiigerndorfer Landesordnung von 1673, mit

Abiinderung der alten miihrischen, die Erledigung desselben und des Entwurfes des 

troppauer Landesordnung von 1673 (Schriften der h istorisch-statistischen Section 
.der Ka iserlich -koenigl ichen maehrischschles ischen Gesellsch aft des Ackerb a ues-, 
der Natur- und Landesk unde, z. XVII, Brno 1868, s. 1-3). 

71 T amże. 
n Tekst tego projektu nie został o dnaleziony. 
7s Op u bl ikował ją d'E l v e r  t, op. cit., s. 1-104. 
74 Tamże, s. 104-116; We i n gar te n, Fasciculi..., ks. II, s. 340-349 (widy

mat z 1688 r.); te n ż e, Codex ... , s. 390-396 i s. 508-515 (wid ymat z 1688 r.). 
7s We i n g a r te n, Fasciculi ... , ks. II, s. 389; te n ż e, Codex ... , s. 461. 

76 d'E l v er t, op. cit., s. 93-104. 
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Kodyfikacja miała obowiązywać wyłącznie szlachtę, choć wiele jej 
postanowień dotyczyło bezpośrednio mieszczan i chłopów. 

Ordynacja ziemska księstwa karniowskiego została spisana w języku 
niemieckim. Liczy 161 nie numerowanych „tytułów", których kolej
ność - poza początkową ich partią dotyczącą prawa procesowego - jest 
dość dowolna. Obejmuje nieomal wszystkie gałęzie prawa. Najbardziej 
wyczerpująco został tu uregulowany proces, obok niego zaś prawo pry
watne w części dotyczącej spadków, majątkowego prawa małżeńskiego 
i opieki. Stosunkowo wiele jest tu przepisów z zakresu prawa admini
stracyjnego i karnego. 

Ordynacja karniowska stanowiła mutację morawskiej ordynacji ziem
skiej z 1604 r., stąd też największy na nią wpływ wywarło prawo cze
skie i morawskie. Stosunkowo niewielkie odbicie znalazło w niej -
w przeciwieństwie do innych śląskich ordynacji ziemskich, szczególnie 
dolnośląskich - prawo saskie, zmodyfikowane zresztą z biegiem czasu 
przez prawo czeskie. Nie należy także wykluczać ewentualnego wpływu 
prawa polskiego i dawnego śląskiego prawa zwyczajowego. 

13. Ks i ę s t w o w r o c ł a  w s  k i e. Stosunkowo późno wystąpiła
tendencja do skodyfikowania podstawowych gałęzi prawa w księstwie 
wrocławskim. Wyraziła się ona tutaj przede wszystkim w wydaniu ordy
nacji egzekucyjnej (1628) 11 i w projekcie ordynacji spadkowej z 1650 r. 78 

Sprawa generalnej regulacji stosunków prawnych w księstwie stanęła 
jednak dopiero na sejmiku zwołanym 18 IX 1681 T., na którym dokona
no wyboru komisji mającej opracować projekt ordynacji ziemskiej 79. 

Przedstawiono go szlachcie księstwa wrocławskiego i weichbildu średz-· 
kiego już na sejmiku zwołanym we Wrocławiu w następnym roku 80. 
Spotkał się on z aprobatą zgromadzonej szlachty, nie został jednak za
twierdzony przez cesarza. Mimo tego w części dotyczącej PTawa spad
kowego cieszył się powagą obowiążującego źródła prawa 81. Problem od
żył na nowo w latach dwudziestych XVIII w. (1721-1728) 82. Powołano 
wówczas nową komisję, jednak jej prace zakończyły się zupełnym nie
powodzeniem. Nie opracowano nawet projektu. 

Ordynacja miała obowiązywać wyłącznie szlachtę na obszarze księ
stwa wrocławskiego i przynależnego do niego „weichbildu" średzkiego. 

17 B r a c h v o g e 1, op. cit., cz. III, Wrocław 1717, s. 719-729. 
18 WAP Wrocław, Rep. 16, 410. 
19 Skład komisji podany jest na końcu tekstu ordynacji. 
80 Zachowało się stosunkowo wiele odpisów tej ordynacji: AMW, C 7, C 8, C 10, 

C 11; WAP Wrocław, Rep. 16, sygn. 348, 376, 410, Rep. 135, E 129; BUWr., Oddz. 

Rkp., Akc. 1950 KN 1041 i B 1730. Jeden egzemplarz jest w posiadaniu IHPiP UW. 

Fragmenty ordynacji opublikował S u a r e z, op. cit., cz. I, s. 290-302. 
81 AMW, C 11. Ch. W. H u h n, Obserwationes und Anmerckungen ii.ber die 

Anno 1681 bey offentlichen Land-Tage des Fii.rstenthumbs Bresiau entworffene Lan

des-Ordnung, Wrocław 1721, s. 124-125 (rękopis). 

62 WAP Wrocław, Rep. 16, 376. 
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Jak z tego wynika, ,,w;eichbildy" namysłowski i kącki, mimo iż wchodzi
ły formalnie w skład księstwa wrocławskiego, miały pozostać poza za
sięgiem jej mocy obowiązującej. 

Projekt wrocławskiej ordynacji ziemskiej został spisany w języku 
niemieckim. Liczy 28 nie numerowanych „tytułów" poprzedzonych dość 
obszernym wstępem. Blisko trzecia część wszystkich dotyczy ustroju 
najwyższych władz księstwa i ustroju sądów. Stosunkowo dużo uwagi 
poświęcono w ordynacji prawu spadkowemu i administracyjnemu, a obok 
nich majątkowemu prawu małżeńskiemu i opiece. Materiał prawny zo
stał tu wyraźnie uporządkowany, mianowicie ordynacja zajmuje się 
kolejno: prawem publicznym, spadkami, opieką, majątkowym prawem 
małżeńskim i prawem administracyjnym. Nie mamy tu zatem do czy
nienia z tak charakterystycznym dla wielu ordynacji ziemskich prze
mieszaniem poszczególnych gałęzi prawa. 

W projekcie dominują przepisy prawa saskiego i rzymskiego. W spra
wach nie dbjętych regulacją ordynacja nie odsyła wyraźnie do określo
nego prawa posiłkowego, ale skądinąd wiadomo, iż było nim prawo 
saskie 83• 

* * 

* 

Pierwsze ordynacje ziemskie były wydawane w Rzeszy niemieckiej 
już w XIV w., a w Czechach na początku XVI stulecia. Na Sląsku poja
wiły się nieco później. Zasadniczym motywem ich spisywania było dą
żenie stanów poszczególnych terytoriów, a niekiedy także panujących, 
do zebrania w jednym akcie materiału prawnego rozproszonego dotych
czas w przywilejach, statutach, uchwałach sejmowych . i sejmikowych; 
poszczególnych terytoriów, a także obowiązującego zwyczaju. 

Spośród wielu śląskich księstw, państw stanowych i terytoriów pod.-. 
ległych wrocławskim biskupom nie wszystkie zddbyły się na oprc�co-· 
wanie własnych ordynacji ziemskich. Nie każda próba kończyła się. 
gotowym projektem. Za przykład może tu służyć księstwo brzeskie, 
w którym miejscdwe stany uzyskały w 1591 r. zgodę księcia na przy
gotowanie ordynacji, jednak nigdy tego celu nie zrealizowały s4. Niektóre 
terytoria przejmowały obce ordynacje ziemskie, jak np. hrabstwo kłodz
kie, gdzie w 1696 r. została recypowana czeska ordynacja ziemska 8s,
inne zaś śląskie ordynacje, np. niektóre górnośląskie państwa stanowe 
ordynację opolska-raciborską. 1 

Nie wszystkie z omówionych tu ordynacji stały się obowiązujące. 

83 We n t ze 1, op. cit., s. 347; ·Kam pt z, op. cit., cz. II, s. 157. 
&1_ We i n gar te n, Fasciculi ... , ks. I, s. 374-375. 
ss W e i n g a r t e n, Codex ... , s. 584-585. 

3 - Sobotka 1r,9 
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Tylko 8 uzyskało moc obowiązującą w· formie zatwierdzenia książęcego, 
jak to miało miejsce w wypadku wrocławskich biskupów, bądź cesar
skiej konfirmacji. Tę rangę osiągnęły: ordynacja nys);{a (1549), opolsko
-raciborska (1562), ziębicka (1570), oleśnicka (1575, 1583), biskupiego 
klucza wrocławskiego (1586), cieszyńska (1591), sycowska (1613) i żagań
ska (1614) 86. Charakterystyczny przy tym jest fakt, iż żaden z projek
tów uchwalonych po 1620 r., a więc po upadku powstania czeskiego -
a było ich 5 - nie został zatwierdzony przez cesarza,. Przyczyn tej 
sytuacji należy przede wszystkim doszukiwać się w polityce monarchów 
habsburskich zmierzających do zdobycia władzy absolutnej. Na Sląsku, 
podobnie zresztą jak i w innych krajach, środkiem wiodącym do tego 
celu była m. in. likwidacja odrębności ustrojowoprawnych poszczegól
nych terytoriów. Wyrazem tej polityki stała się za rządów Ferdynan
da II idea jednakowego dla wszystkich krajów Korony Czeskiej prawa 
w formie wspólnej dla Czech, Moraw i Sląska ordynacji ziemskiej 87• 

Śląsk w przeciwieństwie do Czech i Moraw należał do najbardziej zróż
nicowanych pod względem ustrojowym i prawnym krajów czeskich. Dla 
Czech i Moraw oddzielnie zostały na początku XVI w. wydane ordynacje 
ziemskie, natomiast Śląsk jako całość takiej nie posiadał, stąd też nie
zatwierdzenie przez cesarzy późniejszych projektów świadczy o dążeniu 
monarchy jeśli nie do likwidacji, to w każdyrń razie do nieutrwalania 
istniejącego na Sląsku partykularyzmu prawnego. 

I 

Wszystkie ordynacje ziemskie były w zasadzie kodyfikacjami prawa 
ziemskiego, obowiązywały zatem głównie szlachtę. Większość z nich dą
żyła do ujęcia obowiązującego na danym terytorium prawa. W bez mała 
wszystkich ordynacjach zawarte było prawo procesowe i ustrój sądów, 
w większości zaś z nich prawo prywatne, a z tego szczególnie spadki, 
majątkowe prawo małżeńskie i opieka. Pozostałe działy prawa prywat
nego, o ile były objęte regulacją, to w sposób bardzo fragmentaryczny. 
W kilku wypadkach stosunkowo obszerne odbicie znalazło prawo admi
nistracyjne i ustrojowe. Niewiele uwagi poświęcają śląskie ordynacje 
ziemskie prawu karnemu. 

Juź powyższy pobieżny J?rzegląd ordynacji pozwala wyróżnić wśród 
nich dwie grupy. Pierwsza obejmuje ordynacje, które w sposób w miarę 
kompletny regulują liczne gałęzie tprawa (nyska, opolsko-raciborska, cie
szyńka, oleśnicka, kącka, legnicka, głogowska, opawska, karniowska 
i wrocławska). Druga skupia ordynacje mniej obszerne, których zasad
niczą treść stanowią tylko przepisy z zakresu prawa spadkowego albo 
procesowego (ziębicka, klucza wrocławskiego, sycowska i żagańska). 
Przyczyny tych różnic będą mogły ustalić dopiero przyszłe szczegółowe 
badania. 

86 W nawiasach daty cesarskich bądź książęcych konfirmacji. 
s1 Lu k s c h e, Das a1te und neue Recht Miihrens und Schlesiens, 1818, cz. I,

s. 57. 
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SCHLESISHE LANDESORDNUNGEN 

In Anlehnung an erhaltengebliebene Archivalien und Druckschriften sichtet 
der Verfasser die schlesischen Landesordnungen. Es sind umfangreichere Rechts
handlungen von Kodifikationscharakter, die im 16. und 17. Jh. in den meisten 
schlesischen Herzogtiimern, den freien Standestaaten sowie in kleineren, den Bi
schofen von Wrocław unterstellten Territorien herausgegeben worden waren. Nicht 
ane von ihnen erlangten Gesetzeskraft. 

In Kraft gesetzt wurden folgende Landesordnungen: die von Nysa (1549), von 
Opole-Racibórz (1562), zon Ziębice (11570), von Oleśnica (1575, 1583), der Lande
reien des Wroclawer · Bischofs (1586), ferner. die von Cieszyn (1591), von Syców 
(1613) und von Żagań (1614). Die iibrigen Landesordnungen, d.h. die von Kąty 
(1603), von Legnica (1628), von Głogów (i630), von Opawa (1673), von Karniów 
(1673) und Wrocław (1682) hatten trotz der fehlenden kaiserlichen bzw. der frilhe
ren herzogliehen Konfirmation, das Ansehen einer gtiJ.tigen Gesetzesquelle genossen. 




