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Dr hab. Mirosław Kłusek                                                                 Kraków, dnia 20 lipca 2015 

 

Opracowanie na temat pogłębionych badań nad źródłem definicji nieruchomości 

ziemskiej w prawie polskim w ujęciu historycznym dotyczącym analizy ustawodawstwa 

obowiązującego na obszarach zaborów niemieckiego, austriackiego i Królestwa Polskiego 

w XIX w. i poszukiwania związków pojęcia nieruchomości ziemskiej w tym 

ustawodawstwie z prawem Polski przedrozbiorowej.  

 

I. Ustawodawstwo obowiązujące na obszarach Królestwa Polskiego w XIX w. 

Koniec wieku XVIII obfitował w polskie ustawodawstwo agrarne: prawo z 1764 r. 

o nieprzeciążaniu daninami i obciążeniami włościan dóbr koronnych; sądy referendarskie do 

spraw włościan, przywrócone w Koronie w 1766 r.; prawo sejmowe z 1768 r. zabezpieczające 

ogółowi włościan życie i zdrowie przed samowolą dziedzica; roztoczenie opieki prawa nad 

włościanami w ustawie majowej; ustawa z 1792 r. o urządzeniu wieczystym królewszczyzn; 

manifest Kościuszki z 1794 r.1  

Przed przystąpieniem do analizy obrotu ziemią i przepisów regulujących to zjawisko 

w zaborze rosyjskim, należy zauważyć, że w przypadku Królestwa Polskiego odczuwany jest 

poważny brak dokładnej statystyki i dokumentacji źródłowej dotyczącej problematyki obrotu 

ziemią. Przyczyna tkwi w bardzo dużym ubytku materiałów archiwalnych, poważnie 

zniszczonych w wyniku licznych wojen, które przetoczyły się przez ten obszar oraz w tym, iż 

…., dzieje ustroju i prawa ziem polskich drugiej połowy XIX w. stosunkowo rzadko były 

przedmiotem zainteresowania historyków państwa i prawa2. Sytuacja ta bardzo poważnie 

utrudnia szczegółowe i kompleksowe potraktowanie problemu definicji nieruchomości 

ziemskiej. 

Nieruchomość chłopska 

W Królestwie Polskim po uwłaszczeniu chłopów rozróżniano następujące formy 

własności w kontekście obrotu ziemią: własność ziemska – drobnoszlachecka, państwowa, 

instytutowa i górnicza; szczególna forma własności, wynikająca z donacji – własność ordynacji 

                                                           
1 F. Brodowski, Zasady ustawodawstwa agrarnego w Królestwie Polskim 1864-1915, Warszawa 1920, s. 6. 
2 Historia państwa i prawa Polski, t. IV, red. J. Bradach, Warszawa 1981-1982, s. 5. K. Konopka, Reforma 

uwłaszczeniowa w Królestwie Polskim i jej wpływ na ograniczenie obrotu gruntami włościańskimi (1864 – 

1914), Białystok 2007, s. 81. 
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(fideikomisów) i majoratów; własność chłopska wynikająca z ukazów uwłaszczeniowych. 

Własność chłopska różniła się w stosunku do dwóch pierwszych rodzajów własności, podstawą 

jej nabycia i powstania, ograniczeniami w obrocie nią oraz niemożliwością jej rejestracji 

w hipotecznej księdze gruntowej. Obrót nieruchomościami włościańskimi podporządkowany 

był normom prawa zwyczajowego3.  

W Królestwie Polskim do 1864 r. należy wyróżnić dwa okresy w ustawodawstwie 

agrarnym, przed i porewolucyjny. w pierwszym: dekret z 21 grudnia 1807 r. ustalający 

porządek przesiedlania się włościan; wprowadzenie kodeksu Napoleona w 1808 r.; prawo 

z 1817 r. znoszące w dobrach rządowych gwałty i daremszczyzny. w drugim okresie: ukazy 

z 1835 r. o majątkach donacyjnych i urządzeniu w nich włościan; ukazy z 1846 r. odejmujące 

właścicielom prawo do rugowania włościan posiadających więcej niż 3 morgi gruntu, przy 

zniesieniu darmoch i najmów przymusowych oraz możności powiększania powinności 

i wcielania do folwarków opuszczonych gospodarstw chłopskich. Ukazy te były silnym 

zaakcentowaniem rządowej polityki agrarnej4. Natomiast wydane u schyłku tego okresu 

w 1861 r. prawo o zniesieniu pańszczyzny za okup prawny i w 1862 r. prawo o oczynszowaniu 

z urzędu było połowicznym rozwiązaniem na drodze radykalnych reform rolnych5.  

Trzeci okres ustawodawstwa agrarnego w Królestwie Polskim obejmował lata 1864 – 

1917. w 1913 r. miała miejsce kodyfikacja wszystkich ustaw włościańskich. 

Usystematyzowanie ustaw włościańskich przebiegała wg następującego porządku: w 1892 r. 

w tomie II Zbioru Praw została skodyfikowana, ze zmianami i uzupełnieniami, ustawa 

samorządu gminnego, w następstwie jeszcze zmieniona w kontynuacji tomu II z lat 1906, 1910, 

1912 i 1913. w 1913 r. w postaci kontynuacji tomów II i IX skodyfikowano następujące 

ustawy: o organizacji władz włościańskich; o zasadniczych prawach włościan do gruntów 

i użytków, z wyszczególnieniem osób objętych ukazami z 1864 r.; o pomiarze gruntów 

włościańskich; o podziale wspólnych pastwisk dworu i włościan; o obowiązkowym podziale 

gruntów wspólnych kilku gromad; o podziale gruntów gromadzkich pomiędzy pojedynczych 

gospodarzy; o ograniczeniu prawa własności do rozporządzania gruntami i osadami, 

otrzymanymi na podstawie ukazów z 1864 r.; o prawach włościan Rosjan, osiadłych 

w Królestwie Polskim (staroobrzędowców i jednowierców); o alienacji własności gminnej 

                                                           
3 K. Konopka, Reforma uwłaszczeniowa w Królestwie Polskim i jej wpływ na ograniczenie obrotu gruntami 

włościańskimi (1864 – 1914), Białystok 2007, s. 82. 
4 F. Brodowski, Zasady ustawodawstwa agrarnego w Królestwie Polskim 1864-1915, Warszawa 1920, s. 6. 
5 Ibidem.  
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i gromadzkiej; o służebnościach; o aktach organizacji ziemskiej włościan; o trybie czynności 

władz włościańskich. Ponadto w ustawach skodyfikowanych zostały zamieszczone przepisy: 

o służebnościach w majątkach donacyjnych; o urządzaniu włościan – Kurpi; o działkach 

gruntów przeznaczonych na uposażenie bezrolnych, a nieobjętych przez nich w użytkowanie6. 

Powyżej skodyfikowane ustawy nie wyczerpują pojęcia ustawodawstwa włościańskiego, 

jako zbioru praw. Do tego należy zaliczyć jeszcze: przepisy w skodyfikowanym prawie 

wskazane jako uzupełnienie jego pewnych artykułów, bez przytaczania treści tych przepisów. 

Na przykład Instrukcje Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego do urządzania lasów 

prywatnych. Tą instrukcję ustawa o trybie użytkowania z lasów, obciążonych służebnościami, 

wskazywała jako obowiązującą przy sporządzaniu planów gospodarczych w takich lasach; 

przepisy w ustawie nie skodyfikowane, ale będące z nią w związku bezpośrednim lub 

pośrednim. Na przykład przepisy o utrzymaniu dróg jako niezbędny dodatek do art. 208 ustawy 

samorządu gminnego, wyjaśniający złożoność powinności drogowej; wyjaśnienia ustaw. To 

należało do kompetencji początkowo Komisji Czasowej do spraw włościańskich w Królestwie 

Polskim, a następnie do II departamentu senatu7. 

Ustawodawstwo włościańskie Królestwa Polskiego, w zakresie jaki został powyżej 

przedstawiony, nigdy nie zostało skompletowane w języku rosyjskim. Jest to zrozumiałe. Jego 

najważniejsza część została skodyfikowana i ogłoszona na krótko przed wybuchem i wojny 

światowej. Ustawy ogłaszane w różnym czasie i w rożnej formie: postanowień Komitetu 

Urządzającego; uchwał Komitetu do spraw Królestwa Polskiego; rozkazów najwyższych 

(wysoczajszych powielenij); najwyżej zatwierdzonych zdań Komitetu Ministrów lub Rady 

Państwa początkowo były rozrzucone w Dzienniku Praw i Zbiorze Postanowień Komitetu 

Urządzającego, później w Zbiorze Przepisów i Rozporządzeń Rządu i Zbiorze Praw Państwa. 

Ponadto istniały zbiory wyroków senatu, Goremykina, a na krótko przed wybuchem i wojny 

światowej – Stiefanowicza i Tiutriumowa oraz swojego rodzju podręcznik dla komisarzy 

(Sistiematiczeskiej Sbornik) Skrabina. Niestety Sbornik Skrabina był przeładowany 

przypadkowymi rozporządzeniami władz administracyjnych, a ubogi pod względem 

orzecznictwa senatu8.  

Natomiast w 1919 r. Centralne Towarzystwo Rolnicze wydało w języku polskim Zbiór 

                                                           
6 Ibidem, s. 8. 
7 Ibidem, s. 9. 
8 Ibidem, s. 10. 
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ustaw włościańskich, obowiązujących w Królestwie Polskim. Wybór tekstów i komentarze do 

nich są autorstwa Feliksa Brodowskiego i J. Kaczkowskiego. Zbiór, oprócz skompletowanego 

w języku polskim zestawu ustaw skodyfikowanych, zawiera wiążące się z nimi przepisy 

i instrukcje, miarodajne wyjaśnienia prawa obowiązującego, posiłkując się przy tym zbiorami 

orzeczeń senatu w sprawach włościańskich w Królestwie Polski Stiefanowicza (Petersburg, 

1914) i Tiutriumowa (Petersburg, 1913), jak i Zbiorem Postanowień Komitetu Urządzającego 

i Zbiorem Wyroków Komisji Czasowej9. 

Ukazy uwłaszczeniowe 

Ukazy uwłaszczeniowe wprowadzające uwłaszczenie w Królestwie Polskim nie były 

jasne i jednoznaczne. Sytuację poprawiły dopiero późniejsze instrukcje i postanowienia 

Komitetu Urządzającego. Ostatecznie włościanie, oprócz nadanej im ziemi, otrzymali prawo 

do jej wnętrza (art. 15 ukazu) oraz na równi z innymi właścicielami ziemskimi zostali poddani 

powszechnemu prawu własności10. Równocześnie ukaz uwłaszczeniowy (art. 18. ust. 1 i 2) 

stanowił, że każdy właściciel gospodarstwa miał prawo do obciążania i wydzierżawiania oraz 

zbywania swojej osady, ale pod warunkiem, że nabywcą osady włościańskiej będzie chłop. 

Przy alienacji dom i zabudowania mogły być przekazane jedynie wraz z gruntem11. 

Postanowieniem Komitetu Urzędującego z 30 grudnia 1866 r., wydanego zgodnie z art. 19 

ukazu, zakazane zostało dzielenie osad włościańskich na mniejsze, niż 6 mórg12. Następnie 

ukaz z 27 lipca (7 VIII) 1891 r. zmienił postanowienie Komitetu Urządzającego z 1867 r. 

i ustanowił stały zakaz zbywania, zakaz dzierżawy uwłaszczeniowych osad, oddawania ziemi 

w zastaw, osobom, które nie należały do stanu włościańskiego13. Następnie ukaz ten określił, 

co należy rozumieć pod pojęciem włościanina: osobę zapisaną do tabeli likwidacyjnej włącznie 

ze swoimi potomkami w linii prostej. Ponadto do włościan zostali zaliczeni także poddani 

rosyjscy parający się rolnictwem w Królestwie Polskim14. 

Kwestie związane z koniecznością sprzedaży osady włościańskiej w celu zaspokojenia 

roszczeń wierzycieli regulował ukaz z 1 (13) czerwca 1893 r. w przypadku, gdy zachodziła 

konieczność sprzedaży całej osady, jej nabywcom mógł zostać jedynie włościanin lub 

                                                           
9 Ibidem.  
10 K. Konopka, op. cit., s. 82. 
11 Ibidem, s. 85.  
12 Postanowienie Komitetu Urządzającego (PKU) z 30 XII 1866 (11 I) 1867 r. w sprawie zakazu dzielenia 

gospodarstw chłopskich na mniejsze od 6 mórg, zob. PKU z 1866 r., poz. 79. 
13 Historia państwa i prawa Polski, t. IV, red. J. Bradach, Warszawa 1981-1982, s. 102-104. K. Konopka, op. 

cit., s. 85. 
14 K. Konopka, op. cit., s. 85. 
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mieszczanin już posiadający ziemię15.  

Ziemie, które zostały uwłaszczone w 1864 r. poprzez wprowadzenie powyżej 

przedstawionych przepisów prawa, były chronione, przed przejściem na własność osób nie 

należących do stanu włościańskiego. Grunta chłopskie na własność mogli nabywać jedynie 

włościanie wymienieni w tabelach likwidacyjnych i aktach nadawczych oraz mieszczanie – 

rolnicy mieszkający w guberni Królestwa Polskiego, będący poddanymi cesarstwa rosyjskiego. 

Oprócz tego władze rosyjskie wprowadziły szereg innych ograniczeń w obrocie ziemią 

włościańską, mających na celu dyskryminacyjny charakter w stosunku do osób narodowości 

polskiej. Dla przykładu, wszystkie osady zamieszkałe przez osadników rosyjskich we wsiach 

na terenie guberni warszawskiej, zwłaszcza w okolicach twierdzy Modlin, mogły być 

wydzierżawiane lub zbywane wyłącznie osobom wyznania prawosławnego16. Natomiast 

w nowoutworzonej guberni chełmińskiej od 1912 r. ziemię na własność mogły nabywać 

wyłącznie osoby wyznania prawosławnego. Ten przepis miał na celu obronę ludności rosyjskiej 

przed przymusową katolizacją i polonizacją na tym terenie17.  

W przypadku osad z majątków poduchownych „Zdaniem Rady Państwa” z 1 (13) VII 

1891 r. zostało zakazane chłopom pochodzenia polskiego możliwość zakupu i dzierżawy tych 

gospodarstw. Majątki poduchowne nie mogły być dzielone pomiędzy polskich chłopów. 

Uchwałą Rady Ministrów z 21 X (2 XI) 1906 r. przepisy te zostały częściowo złagodzone. 

Niezależnie od pochodzenia i wyznania nabywcy, zezwolono na sprzedaż działek, które 

graniczyły z ich ziemią lub były przez nich dzierżawione18.  

Ze znacznie dotkliwszą dyskryminacją przy nabywaniu gruntów włościańskich w zaborze 

rosyjskim spotkała się ludność żydowska. Osoby wyznania mojżeszowego nie mogły nabywać 

na własność gospodarstw włościańskich, ich dzierżawić lub użytkować w jakiej innej formie, 

w tym nawet zarządzać nimi19. Zakaz sporządzania aktów dzierżawy, zastawu, kupna dóbr 

nieruchomych na rzecz osób pochodzenia żydowskiego poza granicami administracyjnymi 

miast i miasteczek oraz ich osiedlania się na terenach wiejskich wprowadzał ukaz z 21 IV (3 

                                                           
15 Ibidem, s. 86. 
16 Postanowienie Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego z 12 (24) XII 1870 r. w sprawie obejmowania 

gospodarstw chłopskich koło twierdzy Modli (Nowogieorgiewsk) tylko przez osoby wyznania prawosławnego 

(niepublikowana). K. Konopka, op. cit., s. 86. 
17 Z. Łukawski, Koło Polskie w Dumie Państwowej wobec kwestii chełmińskiej, ZN UJ, Prace Historyczne 1966, 

z. 17, s. 179-181. K. Konopka, op. cit., s. 86. 
18 K. Konopka, op. cit., s. 87.  
19 Zdanie Rady Państwa z 11 (23) VI 1891 r. w sprawie zakazu nabywania osad włościańskich n własność przez 

osoby wyznania mojżeszowego (niepublikowane). F. Brodowski, J. Kaczkowski, Zbiór ustaw włościańskich 

obowiązujących w Królestwie Polskim, Warszawa 1918, s. 156-160. K. Konopka, op. cit., s. 87.  
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V) 1892 r.20 

 

Obrót gruntami włościańskimi 

Kupno – sprzedaż gruntów chłopskich w zaborze rosyjskim, w większości przypadków, 

odbywała się w formie aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do sporządzania aktu kupna – 

sprzedaży, osoby zainteresowane zakupem ziemi na własność, były zobowiązane do 

wcześniejszego poinformowania o tym komisarza ds. włościańskich, wójta i magistrat. Ponadto 

musiały złożyć wyciąg z księgi ewidencji ludności, potwierdzający ich przynależność do stanu 

chłopskiego (włościańskiego). Na tej podstawie komisarz ds. włościańskich wydawał 

świadectwo potwierdzające, że osoba ubiegająca się o nabycie na własność gruntu spełnia 

wymogi ustawowe. w przypadku odmowy wydania takiego świadectwa przez komisarza, 

nabycie gruntu było niemożliwe21. Tym samym akty przenoszące tytuł własności gruntów 

włościańskich na osoby nie będące włościanami, z mocy prawa, stawały się nieważne. Akty 

notarialne były zawierane pod warunkiem, że zostanie zachowana minimalna jednostkowa 

norma obszarowa gospodarstwa chłopskiego, mianowicie 6 mórg22.  

Z artykułów zamieszczonych w Gazecie Sądowej Warszawskiej oraz ze zbiorów akt 

notarialnych poszczególnych archiwów wojewódzkich wynika, iż w okresie 

pouwłaszczeniowym, jak i późniejszym w tym również w Polsce międzywojennej, została 

zachowana forma aktu notarialnego w umowach kupna – sprzedaży gruntów chłopskich23.  

Sporadycznie, ale również obrót ziemią włościańską odbywał się w formie prywatnych 

umów kupna – sprzedaży24.   

Ograniczenia w zakresie nabywania ziemi chłopskiej w zaborze rosyjskim nie 

obejmowały przypadków dotyczących konieczności budowy na tych gruntach urządzeń 

użyteczności publicznej: kolej żelazna, budynki zarządów gminnych itp.25  

Tak, jak to miało miejsce w przypadku nabycia gruntów włościańskich w drodze kupna 

– sprzedaży, również i przy przekazywaniu ziemi w drodze darowizny, ta czynność mogła 

                                                           
20 Gazeta Sądowa Warszawska (GSW) II, 1874 r., s. 188. K. Konopka, op. cit., s. 87. 
21 F. Brodowski, J. Kaczkowski, op. cit., s. 158. K. Konopka, op. cit., s. 88.  
22 Kwestya ważności aktów notarialnych dotyczących alienacji osad włościańskich, Gazeta Sądowa Warszawska 

nr 28 z 29 IX (11X) 1873 r., s. 1. K. Konopka, op. cit., s. 88.  
23 K. Konopka, op. cit., s. 88.  
24 Ibidem, s. 89.  
25 F. Brodowski, J. Kaczkowski, op. cit. 156. K. Konopka, op. cit., s. 90.  
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nastąpić wyłącznie w stosunku do osób stanu chłopskiego. Aby darowizna była skuteczna, 

osoba obdarowana musiała figurować w tabelach likwidacyjnych i aktach nadawczych oraz 

legitymować się stałym miejscem zamieszkania na wsi i musiało to nastąpić na mocy aktu 

notarialnego26. Decyzje w sprawie ważności aktu notarialnego dotyczącego własności 

włościańskiej nabywcy nie należącego do stanu chłopskiego znajdowały się w gestii II 

Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie27.  

Forma aktu notarialnego przy przekazywaniu osad włościańskich w formie darowizny 

była przestrzegana w zaborze rosyjskim nie tylko w okresie pouwłaszczeniowym, ale również 

na tych ziemiach w II RP28. 

Podział nieruchomości włościańskich najczęściej miał miejsce przy sprzedaży, 

spadkobraniu oraz likwidacji współwłasności i odbywał się przy zachowaniu ustawowo 

uregulowanych norm obszarowych. Przy sprzedaży gospodarstwa chłopskiego w drodze jego 

podziału na mniejsze działki musiał być zachowana już wspomniana zasada, że obszar 

pozostający w posiadaniu gospodarza, nie był mniejszy niż 6 mórg, a obszar nabywcy wraz 

z posiadanymi gruntami tworzył areał o powierzchni co najmniej 6 mórg. w przypadku nie 

zachowania powyższych norm, sporządzone akty nie były ważne, a sprzedający był 

zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanej zapłaty za ziemię. Od powyższej zasady 

można było odstąpić, jedynie w następujących przypadkach: umowach zawieranych 

w granicach administracyjnych miast; wobec gruntów przylegających do granic miast; gruntów 

niezbędnych do rozszerzenia administracyjnych miast i osiedli. Takie decyzje mogło podjąć 

jedynie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych29. 

Prawo własności gruntów i obrót nimi były rejestrowane w hipotecznej księdze 

gruntowej, na zasadzie jawności i zaufania do jej treści. Instytucja hipotecznej księgi gruntowej 

w zaborach austriackim i pruskim obejmowała również włościańską własność gruntową. 

Problem hipotek inaczej był traktowany w Królestwie Polskim. Własność włościańska 

uzyskana na podstawie ukazów z 1864 r. zgodnie z postanowieniami Komitetu Urządzającego 

z 1865 r. i 1868 nie była zobowiązana do zakładania hipotek. Co spowodowało, że w praktyce 

ich nie zakładano i nie prowadzono30. Komisja sprawiedliwości w okólniku z 1865 r. zabraniała 

                                                           
26 PKU z 30 XII 1865 (11 I) 1866 r. w sprawie sprzedaży gruntów włościańskich nabytych w drodze darowizny 

przez osoby nie należące do stanu włościańskiego (niepublikowane). K. Konopka, op. cit., s. 92. 
27 Sprawa o nieważność darowizny osady włościańskiej, GSW nr 1 z 22 XII 1873 (3 I) 1874., s. 4. 
28 K. Konopka, op. cit., s. 92. 
29 Ibidem, s. 95. 
30 Ibidem, s. 97. Kwestia urządzania hipotek osady włościańskiej, GSW II z 12 (24) i 1874 r., s. 26. 
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sądom wydawania zezwoleń na zakładanie hipotek dla gospodarstw chłopskich31. Sytuacja 

w tej materii uległa zmianie w 1891 r. Zdanie Rady Państwa z 11 czerwca 1891 r. 

o zabezpieczeniu zaciągniętych przez włościan, przyznało im prawo, ale nie obowiązek, do 

zakładania hipotek w stosunku do gospodarstw chłopskich obciążonych długiem oraz wobec 

gospodarstw posiadających areał powyżej 90 mórg gruntu32.  

Reasumując w stosunku do gruntów chłopskich w Królestwie Polskim, nabytych 

w wyniku uwłaszczenia, hipoteka była instytucją dobrowolną, a funkcje w zakresie ustalania 

praw własności oraz pozostałych praw rzeczowych w stosunku do tych gruntów spełniały 

tablice likwidacyjne i akty nadawcze. Jest rzeczą zrozumiałą, że z powodu powyżej 

przedstawionych ograniczeń w kwestii zakładania ksiąg hipotecznych, na przestrzeni lat 1864 

– 1918, zostało założone ksiąg hipotecznych tylko dla 20 tys. gospodarstw chłopskich, 

utworzonych na podstawie ukazów uwłaszczeniowych33.  

Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim 

Ze wszystkich dzielnic polskich, tylko byłe Królestwo Polskie w pewnym stopniu 

posiadało swoje ustawodawstwo cywilne, odrębne w stosunku do mocarstwa zaborczego. To 

nie miało miejsca w zaborze austriackim, pruskim, jak i na obszarze Ziem Wschodnich. z tego 

odrębnego ustawodawstwa cywilnego, najbardziej rodzimą była polska ustawa hipoteczna 

z 1818 r. Jakub Glass w ustawodawstwie Polski przedrozbiorowej za najważniejszą uznał 

„ustawę o ważności zapisów” z 1588 r., pierwszej polskiej ustawie hipotecznej, natomiast 

ustawę hipoteczną z 1818 r. za pomnik ustawodawstwa polskiego34. 

Po rozbiorach Polski, część większa, północna późniejszego Królestwa Polskiego, 

a mianowicie gubernie: płocka, suwalska, łomżyńska, kaliska, piotrkowska, oraz część 

warszawskiej weszły w skład Prus i utworzyły prowincje: Prusy Południowe i Prusy Nowe – 

wschodnie. w tych prowincjach na podstawie deklaracji z 30 kwietnia 1797 r., moc 

obowiązującą zyskało „Powszechne Prawo Krajowe Pruskie” (Allgemeines Landrecht) z 1794 

r. Ponadto na ziemiach polskich wprowadzono pruską „Powszechną Ordynację Hipoteczną” 

(Allgemeine Hypotheken – Ordnung) z 1783 r. Natomiast w części Południowo – wschodniej 

utworzonego następnie Królestwa Polskiego, mianowicie w późniejszych guberniach: 

                                                           
31 Czy mogą być zakładane hipoteki dla osad włościańskich?, GSW XXVI, 1898. 
32 J. Karpiński, Pytania prawne rozstrzygnięte przez Departamenta Cywilne Izby Sądowej Warszawskiej … 

w latach 1891 – 1894, Warszawa 1895, s. 43, 134. K. Konopka, op. cit., s. 97. 
33 K. Konopka, op. cit., s. 97.  
34 J. Glass, Zarys prawa hipotecznego w b. Królestwie Polski, Warszawa-Kraków 1921, s. VIII. 
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kieleckiej, radomskiej, lubelskiej, siedleckiej i części warszawskiej, które stanowiły tak zwaną 

Nową Galicję, czyli Galicję Zachodnią, z dniem 1 stycznia 1798 r. wprowadzono Kodeks 

Cywilny dla Galicji Zachodniej. Jednak w zakresie hipoteki pozostawiono dawne prawo 

polskie, zawarte w Voluminach Legum. w Galicji Wschodniej, już wcześniej na zasadzie 

patentu z 7 marca 1780 r. została wprowadzona hipoteka austriacka, tzw. „tabula lwowska” 

opierająca się na patencie tabularnym z 22 kwietnia 1794 r. w 1809 r. z Galicji wschodniej do 

Królestwa Polskiego powrócił tylko okręg zamojski i z krajów stanowiących późniejsze 

Królestwo Polskie, jedynie w tym okręgu funkcjonowała hipoteka austriacka35. 

W utworzonym Księstwie Warszawskim, z osobistej inicjatywy Napoleona został 

wprowadzony Kodeks Cywilny francuski, czyli Kodeks Napoleona. w dzielnicy pruskiej, 

dekretem króla Saskiego z 27 stycznia 1808 r. (Dz. Pr. Ks. War., I, 46), a austriackiej na mocy 

dekretu z 9 czerwca 1810 r. (Dz. Pr. Ks. war., II, 420). Wraz z Kodeksem Napoleona zaczął 

w Księstwie Warszawskim obowiązywać francuski system hipoteczny36.  

Wraz z powołaniem w 1815 r. Królestwa Kongresowego rozpoczęto prace nad 

przygotowaniem własnej polskiej księgi praw cywilnych, w miejsce Kodeksu Napoleona. 

Prace rozpoczęto od opracowania prawa hipotecznego. Sejm Królestwa Polskiego powołał 

komisję ustawodawczą, która przygotowała „prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, 

o przywilejach i hipotekach”, czyli polską ustawę hipoteczną, zatwierdzoną 26 kwietnia 1818 

r. Ustawa ta miała zastosowanie do większej własności ziemskiej oraz 8 miast wojewódzkich 

i wraz z upływem obowiązującego w każdym województwie terminu prekluzyjnego do 

regulacji hipotecznej weszła w życie pomiędzy 1819 a 1826 r. Na trzecim sejmie Królestwa 

Polskiego zostało wydane „prawo o przywilejach i hipotekach”, obowiązujące od 1 stycznia 

1826 r. Prawo to stanowiło tytuł do zakładania hipotek dla wszelkich nieruchomości, w tym 

również dla drobnej własności, jak i również dla nieruchomości położonych nie tylko 

w miastach wojewódzkich Królestwa, ale również w pozostałych miastach. Tym razem terminu 

prekluzyjnego do regulacji hipotecznych nie wyznaczono i zakładanie hipotek pozostawiono 

własnej woli osób zainteresowanych37.  

Ustawa hipoteczna z 1818 r. była dobrze przemyślaną i odpowiednią dla większej 

własności ziemskiej oraz 8 miast wojewódzkich (art. 162). Opierała się na systemie oddzielnej 

                                                           
35 Ibidem, s. 1. 
36 Ibidem, s. 2. 
37 Ibidem, s. 2-3. 
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księgi hipotecznej dla każdej nieruchomości. Akty były sporządzane w samej księdze, co 

upraszczało kwestię pierwszeństwa. Każdej czynności towarzyszyć mogło zapisanie 

zastrzeżenia do wykazu. Co mogło skutkować, że notariusz mając przed sobą cały wykaz 

hipoteczny, przypuszczalnie nie przyjąłby aktu niezgodnego z stanem hipotecznym. 

w przypadku ujawnienia aktu zeznanego pozahipotecznie, wyroku lub innego tytułu należało 

go złożyć osobiście. Takie „zeznawane” wnioski przyjmował pisarz hipoteczny, kontynuator 

tradycji dawnych trybunałów polskich38.  

 Prawo o przywilejach i hipotekach z 1825 r. wprowadziło w zasadzie hipotekę dla 

drobnej własności, przy utworzonych jednocześnie wydziałach hipotecznych powiatowych. 

z powodu braku jakiegokolwiek przymusu hipotecznego (art. 11), rezultat funkcjonowania 

hipoteki powiatowej w byłym Królestwie Polskim był mizerny. Rejestrowała ona głównie 

nieruchomości w małych miastach i osadach, podczas gdy mała własność ziemska wcale nie 

ulegała regulacji39. 

Brak ustawy hipotecznej dla włościan na terenie byłego zaboru rosyjskiego próbowana 

uzupełnić w Polsce międzywojennej. Pod koniec lat dwudziestych podjęto próby 

przygotowania ustawy hipotecznej dla drobnej własności ziemskiej z 1929 r.40 Jedną z nich 

była praca, wspomnianego powyżej Jakuba Glassa, złożona na konkurs na projekt ustawy 

nowelizującej obowiązujące w b. Królestwie Polskim i na Ziemiach Wschodnich 

ustawodawstwo hipoteczne w zastosowaniu do drobnej własności. Konkurs ogłosił w 1927 r. 

Wydział Ekonomiki Rolnej Drobnych Gospodarstw Wiejskich Państwowego Instytutu 

Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Praca Jakuba Glassa została nagrodzona41. 

Ustawa hipoteczna według jego projektu dla małej własności zachowywała wszystkie 

zasady ustawy hipotecznej z 1818 r., w kształcie, w jakim ona obowiązywała w byłym 

Królestwie Polskim oraz n terenie Ziem Wschodnich, wprowadzając następujące zasady natury 

formalnej42: 

1. Akty dobrej woli miały być nadal sporządzane w księdze hipotecznej, ale przedstawiane 

miały być do ksiąg wieczystych.  

                                                           
38 Ibidem, s. 6-7.  
39 Ibidem, s. 9. 
40 Ibidem.  
41 Ibidem, s. 5.  
42 Ibidem.  
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2. Przedstawienie mogło mieć miejsce, bądź przez złożenie osobiste, bądź przez przesłanie 

przy wniosku piśmiennym. Przedstawione czynności miały być wciągnięte do 

dziennika hipotecznego, którego numer miał być natychmiast zapisany na marginesie 

wykazu hipotecznego. 

3. Notariusz mógł sporządzić czynność, dotyczącą praw hipotekowanych, dopiero po 

złożeniu mu dowodu, iż dana osoba figuruje w wykazie czystym wpisem. 

4. Każda jednostka gospodarcza miała mieć swój wykaz hipoteczny. Niedopuszczalnym 

było łącznie w jednym wykazie nieruchomości, należących do różnych właścicieli.  

5. W wykazie nie mogły być zastrzeżenia z każdej czynności. Zastrzeżenia miały być 

wpisywane do wykazu jedynie wraz z wydaniem przez sędziego decyzji zawieszającej 

i to na czas określony, po upływie którego zastrzeżenie zostawało skreślone.  

6. Wydział hipoteczny miał decydować jednoosobowo, a nie kolegialnie.  

Proces parcelacji majątków ziemskich trwający od kilkudziesięciu lat odbywał się 

w fatalnych warunkach hipotecznych. Działki z parcelacji majątków większych, które 

wszystkie bez wyjątku miały hipotekę okręgową, nie przenoszono do hipoteki powiatowej, lecz 

pozostawiano w hipotece okręgowej. Przy faktycznej niemożności założenia osobnej księgi 

hipotecznej dla każdej parceli kilkumorgowej, pomimo przepisu art. 15 ustawy, parcelanci 

pozostawali w jednej wspólnej księdze, która w ten sposób zazwyczaj tworzyła monstrum 

hipoteczne43. Glass proponował koncepcję jednej karty gruntowej dla każdej nieruchomości 

w ogólnej księdze wieczystej na pewien okrąg ziemski. Ta koncepcja była znana w hipotece 

niemieckiej (par. 3 ust. hip. z 1897 r.) i austriackiej (par. 1 i 2 ust. o ks. publ. z 1871 r.)44.  

 Projekt Glassa nie naruszał ustawy hipotecznej z 1818 r., która w założeniu była 

przeznaczona wyłącznie dla większej własności. Według Glassa ustawa hipoteczna z 1818 r. 

pozostawała w całej rozciągłości nietknięta45.  

 Powyższa opinia Glassa jest dla nas bardzo ważna, gdyż art. 162 prawa 

hipotecznego z 1818 r. dokonuje rozróżnienia na nieruchomości ziemskie i nieruchomości 

w miastach, czyli miejskie. Artykuł 162 prawa o ustalaniu własności dóbr nieruchomych, 

o przywilejach i hipotekach z 26 kwietnia 1818 r. stanowił „Przepisy prawa niniejszego 

ściągają się tylko do nieruchomości i hipotek ziemskich, tudzież miast, w których zasiada sąd 

                                                           
43 Ibidem, s. 10.  
44 Ibidem, s. 11. 
45 Ibidem, s. 15.  
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okręgowy”. Ma tu miejsce przeciwstawienie nieruchomości ziemskich, nieruchomościom 

miejskim.  

Terminologia z 1818 r. została powtórzona w prawie o ustaleniu własności dóbr 

nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 25 kwietnia 192846. Artykuł 1 Uwaga 1 prawa 

stanowił: „ Tryb zatwierdzania aktów, dotyczących przejścia lub obciążenia prawa własności 

na nieruchomości wiejskie obszaru do 60 dziesięcin ( 65,55 ha ) włącznie, i miejskie ( t. j. 

w miastach i miasteczkach ) do 20 000 złotych szacunkowych szacunku włącznie, o ile te 

nieruchomości nie mają już uregulowanej hipoteki, - przewidziany jest niżej w art. 140a ustawy 

niniejszej”. Podobnie do pojęcia „nieruchomość ziemska” odnosił się art. 140a: „Wymienione 

w art. poprzednim akty, o ile dotyczą nieruchomości ziemskich do 60 dziesięcin ( 65,55 ha ) 

przestrzeni, lub miejskich do 20 000 złotych włącznie…”. Artykuł 1 Uwaga 1 oraz art. 140a 

wyraźnie dokonują rozgraniczenia na nieruchomości ziemskie nazywane również wiejskie oraz 

miejskie „( t. j. w miastach i miasteczkach )”. 

Z powyżej przedstawionych argumentów, wynika iż w świetle prawa hipotecznego 

obowiązującego w Królestwie Polskim, nieruchomością ziemską był majątek ziemski, jako 

całość gruntu i zabudowań właściciela, znajdujący się poza granicami administracyjnymi 

miasta.  

II. Prawo agrarne na terenie województw wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej 

W skład wschodnich woj. II RP wchodziły dwie odrębne dzielnice administracyjne 

byłego cesarstwa rosyjskiego, którym Rosjanie nadali miano „kraju północno – zachodniego” 

(gubernia wileńska, grodzieńska, kowieńska, mińska i witebska) oraz „kraju południowo – 

zachodniego” (gubernia kijowska, podolska i wołyńska). Rosyjskie prawodawstwo agrarne 

ściśle różnicowało te dwie dzielnice pod względem społeczno – gospodarczym i prawno – 

obyczajowym. w II RP obowiązywały odrębne ustawy agrarne „kraju północno – 

zachodniego”, dotyczące województw wileńskiego, nowogrodzkiego, poleskiego 

i białostockiego oraz ustawy kraju „południowo – zachodniego”, ziem województwa 

wołyńskiego47.  

W Rosji prawo poddaństwa włościan dziedzicom w swej bezwzględnej surowości 

                                                           
46 Dz. U. 1928 r. nr 53, poz. 510. 
47 F. Brodowski, Zarys rozwoju prawa agrarnego i układu stosunków agrarnych na terenie województw 

wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, z tekstem obowiązującego prawa rosyjskiego w kodyfikacji 1910 r., 

z wyjaśnieniami, Warszawa 1925 r., s. 1. 
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przetrwało do 1861 r. Państwo w tej kwestii nie interweniowało w ogóle lub tylko nieznacznie. 

Na ziemiach litewskich unormowanie powinności i ciężarów włościan zostały określone w tzw. 

inwentarzach (opisach). w aktach prawodawczych Jagieły z 1413 r. i Zygmunta z 1557 r. 

zostały określone pewne powinności dla dóbr skarbowych, które dotyczyły włościan w zamian 

za oddaną im w posiadanie ziemię. Również do tych przepisów byli zobowiązani stosować się 

dziedzice. Sporządzanie inwentarzy było obowiązkowe, ale sposób ich sporządzania nie był 

ujęty w stałe normy. Inwentarze, których początki sięgały XV wieku, przetrwały do 1861 r.48 

Na inwentarzach oparte zostały ustawy o uwłaszczeniu włościan w 1861 r. Dla tych ziem 

zostały wydane dwie odrębne „ustawy lokalne”, jedna dla guberni wileńskiej, grodzieńskiej, 

kowieńskiej, mińskiej i części witebskiej (kraj pólnocno – zachodni), a druga dla guberni 

kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej (kraj południowo – zachodni)49.  

Ustawa lokalna dla guberni podolskiej, kijowskiej i wołyńskiej oddawała w posiadanie 

dziedziczne chłopom wszystkie grunta, wyszczególnione w inwentarzach. Powstały w ten 

sposób nowy stosunek prawno – własnościowy włościan został opisany w „aktach 

ustawowych”. Ustawa legalizowała tryb użytkowania, określony w inwentarzu i w zgodzie 

z faktycznym stanem rzeczy. Grunta użytkowane indywidualnie przez poszczególne rodziny 

chłopskie pozostawały w ich władaniu, a ziemia będąca w użytkowaniu gromadzkim, stawała 

się własnością gromady i gromada mogła nią rozporządzać według swojej woli. w guberniach 

północno – zachodnich włościanie na mocy odrębnej dla tych guberni ustawy również 

otrzymali na własność grunty. Główne różnice w porównaniu z ustawą dla kraju południowo – 

zachodniego polegały na tym, iż: grunty indywidualne mogły być sprzedawane nie tylko 

mieszkańcom danej wsi, ale chłopom z innych gromad; nabywca ziemi miał prawo wpisania 

się do wsi, w której nabył grunt; jedna rodzina chłopska mogła posiadać w dziedziczonym 

władaniu maksymalnie trzy działki gruntu indywidualnego; działki indywidualne nie mogły 

być rozdrabniane na części mniejsze nad 10 dziesięcin50.  

Ustawy lokalne z 1861 r. ustalały jedynie stosunek prawno – własnościowy dla gruntów 

uwłaszczeniowych i nie kasowały stosunków dominalnych. Dopiero pod wpływem wypadków 

w Królestwie Polskim, rząd rosyjski zdecydował się na wydanie w 1863 r. przepisów „o 

skasowaniu stosunków dominalnych w dziewięciu guberniach zachodnich”. Na ich mocy 

w kraju północno – zachodnim stosunki dominalne zostały zniesione 1 maja 1863 r., 

                                                           
48 Ibidem, s. 2. 
49 Ibidem, s. 3-4. 
50 Ibidem, s. 4-6. 
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a w południowo – zachodnim 5 miesięcy później. Przeprowadzono wykup ziemi, polegający 

na udzieleniu przez rząd chłopom kredytu amortyzacyjnego, którym spłacono dziedziców. 

Akty ustawowe zostały zastąpione aktami wykupu (wykupnyje akty), które w ogólnym zarysie 

odpowiadały tabelom likwidacyjnym w Królestwie Polskim. Akt wykupu w części ogólnej 

podawał ilość gruntów wydzielonych gromadzie wioskowej, liczbę chłopów należących do 

gromady, z podaniem oddzielnie liczby posiadaczy gruntów wyłącznie przydomowych, liczby 

posiadaczy działek „pieszych” oraz parobków. w dodatku aktu wykupu znajdował się imienny 

spis chłopów – gospodarzy spłacających (wykupujących) swoje udziały51.  

Ustawy i przepisy dotyczące organizacji chłopów uwłaszczonych zostały skodyfikowane 

w Zbiorze Praw Cesarstwa Rosyjskiego wydanym w 1902 r. według Konstytucji 1910 r. 

i zostały zamieszczone w księdze czwartej i piątej tomu IX. województw wschodnich II RP, 

a dotyczyły:  

1. Ustawy lokalnej o urządzaniu gruntowym włościan osiedlonych na gruntach 

dworskich w guberniach kijowskiej, podolskiej i wołyńskiej (art. 88 – 133 ks. IV, tomu 

IX). 

2. Ustawy lokalnej o urządzaniu gruntowym włościan osiedlonych na gruntach 

dworskich w guberniach wileńskiej, grodzieńskiej, kowieńskiej, mińskiej części 

witebskiej (art. 134 – 180 tamże). 

3. Ustawy o urządzaniu gruntowym wiecznych czynszowników w guberniach 

„zachodnich” i białoruskich(art. 667 – 720 tamże). 

4. Ustawy o urządzeniu gruntowym dzierżawców wyznania prawosławnego, 

osiedlonych przed dniem 1 lutego 1861 r., na gruntach dworskich w guberniach 

„północno – zachodnich” i białoruskich (art. 721 – 740 tamże). 

5. Ustawy o urządzaniu gruntowym jednowierców i staroobrzędowców, osiedlonych na 

gruntach dworskich w guberniach „północno – zachodnich i białoruskich” (art. 741 

– 764 tamże). 

6. Przepisów o urządzaniu gruntowym byłych ludzi wolnych drugiego rzędu 

w guberniach „północno – zachodnich” i „południowo – zachodnich” (art. 765 – 781 

tamże). 

                                                           
51 Ibidem, s. 6-10. 
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7. Ustawy o urządzaniu gruntowym byłych ludzi wolnych drugiego rzędu w guberni 

mińskiej (art. 788 – 806 tamże). 

8. O urządzaniu gruntowym włościan, osiedlonych na gruntach skarbowych 

w dziewięciu guberniach zachodnich (art. 85 – 92 w ks. V i tamże w dodatku do art. 

85: Przepisy o gruntach oddanych bezpłatnie wojskowym niższych stopni)52.   

Tekst spolszczony ustaw, wymienionych w punktach 1, 2 i 8, czyli dotyczących ogółu 

chłopów uwłaszczonych na gruntach prywatnych i skarbowych został zamieszczony 

w publikacji Feliksa Brodowskiego. Pominięte zostały ustawy wymienione w pkt. 3, 4, 5, 6 i 7, 

gdyż w przedmiocie uwłaszczenia dzierżawców i czynszowników (pkt. 3) w tym czasie Sejm 

opracowywał nową ustawę. Natomiast ustawy z pozostałych punktów w bardzo małym stopniu 

dotyczyły ludności zamieszkującej woj. wschodnie II RP53. 

Przedstawiona powyżej odrębność prawa agrarnego i układu stosunków agrarnych na 

terenie województw wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej zmusiła ustawodawcę w II RP do 

wydania rozporządzenie wykonawcze Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministra 

Sprawiedliwości z 27 maja 1921 r. o stosowaniu rozporządzenia tymczasowego Rady 

Ministrów z dnia 1 września 1919 r. normującego przenoszenie własności nieruchomości 

ziemskich na obszarze województw nowogrodzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów 

grodzieńskiego, białostockiego, białowieskiego i wołkowyjskiego województwa 

białostockiego54. Rozporządzenie to zostało wydane na zasadzie par. 7 rozporządzenia z 23 

marca 1921 r., w przedmiocie rozciągnięcia rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z 1 

września oraz ustawy z 6 lipca 1920 r. o organizacji Urzędów Ziemskich na ziemie przyłączone 

do Polski na podstawie pokoju i rozejmu podpisanego 12 października w Rydze. 

Rozporządzenie z 27 maja 1923 r. w następująco precyzowało, co należało rozumieć pod 

pojęciem nieruchomość ziemska:  

§ 1. Za nieruchomości ziemskie, w rozumieniu rozporządzenia tymczasowego z dn. 1 

września 1919 r., normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich, należy 

uważać nieruchomości, położone poza granicami miast i miasteczek. 

Nieruchomości, nie mające charakteru użytków rolnych, jak istniejące wille, letniska, 

zakłady lecznicze, fabryki, kolonie robotnicze, urzędnicze, położone przy stacjach kolejowych 

                                                           
52 Ibidem, s. 16. 
53 Ibidem, s. 16-17. 
54 Dziennik Ustaw (Dz. U.). 1921, 52, poz. 325. 
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itp. nie są nieruchomościami w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 1 września 

1919 r., normującego przenoszenie nieruchomości ziemskich55. Rozporządzenie zdefiniowało 

również, co należy rozmieć za nieruchomość włościańską: 

§ 2. Za nieruchomość włościańską, przewidzianą w art. 2 p. a) rozporządzenia 

tymczasowego Rady Ministrów z dn. 1 września 1919 r., normującego przenoszenie własności 

nieruchomości ziemskich, należy uważać nieruchomość „nadziałową”, tj. otrzymaną na mocy 

manifestu cesarskiego z dn. 19 lutego 1861 r.56 

Jest to dowód, iż ustawodawca na ziemiach wschodnich II RP wprowadzał definicję 

pojęcia nieruchomości ziemskiej i włościańskiej, która obowiązywała na ziemiach byłego 

Królestwa Polskiego.  

III. Orzeczenia Sądu Najwyższego w II RP odwołujące się do ustawodawstwa 

obowiązującego w zaborze rosyjskim 

W Polsce międzywojennej w sprawach dotyczących nieruchomości wiejskich 

i ziemskich rozstrzyganych przez sądy często odwoływano się do ustawodawstwa 

obowiązującego w zaborze rosyjskim.  

W sprawie dotyczącej unieważnienia na mocy przepisów z 11 czerwca 1891 r. aktu 

sprzedaży osady włościańskiej z dnia 26 czerwca 1897 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi 

kasacyjnej adwokata Kazimierza Korwin – Piotrowskiego, obrońcy Alberta Miastkowskiego, 

na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 1919 r. w sprawie przeciwko 

Piotrowi Łowińskiemu o unieważnieniu aktu sprzedaży57, wypowiedział się w sposób 

następujący: 1. w rozstrzygnięciu pytania jak należy interpretować przepisy art. 15 prawa z 11 

czerwca 1891 r., orzekł, że rozdrobnienie osad włościańskich nie jest zakazane przez prawo, 

jeżeli działki sprzedane łącznie z działkami do nich przyległymi, należącymi do nabywcy 

zawierały 6 mórg gruntu lub więcej. 2. z motywów do postanowienia byłego Komitetu 

Urzędującego z 11 stycznia 1866 r., zastąpionego przez przepisy z 11 czerwca 1891 r. 

wynikało, że celem tych przepisów było, aby ustanawiając 6 morgowe gospodarstwa 

                                                           
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Orzeczenie z dnia 22 stycznia 1920 r. w sprawie Alberta Miastkowskiego przeciwko Piotrowi Łowińskiemu 

(akta nr 560 1919 r.). Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Pierwszej (Cywilnej), rok 1920, s. 6-8.  
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włościańskie zapobiec tworzeniu się karłowatych gospodarstw, na których prowadzenie 

racjonalnej gospodarki nie było możliwe. 3. Prawo o uwłaszczeniu włościan, w tym art. 24 

prawa z 2 marca 1864 r. i przepisy z 29 grudnia 1875 r. o zmianie gruntów nie nakazywały, aby 

osady włościańskie były bezwarunkowo skomasowane. Co należało interpretować, że pod 

wyrazami „grunta przyległe” należało rozumieć sąsiedztwo, tak bliskie, aby można było na 

działkach stanowiących łącznie jednostkę gospodarczą, odpowiadającą normie ustanowionej 

przez prawo, prowadzić gospodarstwo. Jeżeli ten warunek był spełniony, to nie miało 

znaczenia, czy te działki przylegały do siebie bezpośrednio58.   

Natomiast w orzeczenie z dnia 14 listopada 1921 r. w sprawie Agnieszki Papierzowej 

z Antoniną Pyciową (akta nr 316 1921 r.), Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie 

przedawnienia nabywczego osady włościańskiej, przez posiadanie jej jeszcze przed wydaniem 

ukazu z 1864 r.59 Zdaniem Sądu Najwyższego zasadniczo włościanie w Królestwie 

Kongresowym przed ukazem z 1864 r. nie posiadali osad, tym samym nie mogli ich nabywać 

przez przedawnienie. Wprowadzane przez rząd rosyjski reformy rolny, ukaz z 7 czerwca 1846 

r., postanowienie Rady Administracyjnej z 28 grudnia 1858 r. o oczynszowaniu oraz ukaz z 5 

czerwca 1862 r. o przymusowym oczynszowaniu, zgodnie z art. 20 ukazu z 1846 r. i art. 46 

ukazu z 1862 r. nie nadały włościanom prawa własności. Dopiero ukaz z 2 marca 1864 r. 

przeniósł własność gruntów na włościan posiadających je w chwili wydania ukazu (art. 14 

ukazu). Nieliczne osady, które przed wydaniem ukazu z 1864 r. zostały nabyte na własność 

uwzględniał art. 10 ukazu z 1864 r.60  

W 1927 r. Prokuratoria Generalna wystąpiła w imieniu Okręgowego Urzędu Ziemskiego 

w Białymstoku przeciwko Teofilowi Orłowskiemu i innym o unieważnienie aktu z 9 stycznia 

1919 r., na mocy którego Orłowscy z należących do nich we wsi Czyżewie Kościelne działki 

gruntu włościańskiego obszaru 7 mórg 240 prętów sprzedali 7 mórg 35 prętów61. Orłowscy 

pozostawali sobie 105 prętów, co w opinii Prokuratorii Generalnej spowodowało rozdrobnienie 

osady włościańskiej wbrew art. 15 przepisów z 11 czerwca 1891 r. o trybie sprzedawania, 

wypuszczania w dzierżawę i oddawania w zastaw osad i gruntów włościańskich (Zb. Pr. i rozp. 

                                                           
58 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Pierwszej (Cywilnej), rok 1920, s. 7. 
59 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Pierwszej (Cywilnej), rok 1921, s. 190-192.  
60 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Pierwszej (Cywilnej), rok 1921, s. 190. 
61 Orzeczenie Sądu Najwyższego z listopada 1927 r. w sprawie Skarbu Państwa przeciwko Teofilowi 

Orłowskiemu i innym o unieważnienie aktu sprzedaży (akta S. N. I. C. 1427/27 r.)Zbiór orzeczeń Sądu 

Najwyższego. Orzeczenia Izby Pierwszej (Cywilnej), rok 1927 (Drugie Półrocze), s. 91-92.  
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b. ces. ros. N 76, poz. 821)62.  

Sąd Apelacyjny zatwierdzając wyrok Sądu Okręgowego oddalił powództwo z założenia, 

że na pozostałych 105 prętach gruntu znajdował się dom dochodowy, zbudowany 

w sąsiedztwie osady Czyżew, posiadający charakter miejski i służący wynajmowaniu lokali 

mieszkańcom osady Czyżew. w związku z tym, według sądu sprzedawcy nie przeistoczyli 

charakteru prawnego gruntu pozostającego w ich posiadaniu i nie pogwałcili przepisów z 11 

czerwca 1891 r.63  

Prokuratoria zarzut obrazy art. 15 przepisów z 11 czerwca 1891 r. argumentowała 

następująco: na mocy art. 15 zabronione było pod nieważnością (art. 17) podział gruntów 

włościańskich na części mniejsze niż 6 mórg. Od tej zasady były wyjątki, gdy alienacja części 

mniejszej niż 6 mórg była konieczna dla budowy kolei, urządzania zarządów gminnych oraz na 

zaspokojenie innych potrzeb społecznych (art. 1, uwaga). Sąd Apelacyjny uznał, że 

wyeliminowanie z osady włościańskiej 105 prętów było usprawiedliwione potrzebami 

mieszkańców sąsiedniej osady Czyżew, którzy w domu wzniesionym na tych 105 prętach 

mogli wynajmować lokale. Czyli mając na uwadze potrzeby społeczne miejscowej ludności, 

nie dopatrzył się w umowie sprzedaży zawartej przez Orłowskiego pogwałcenia przepisów 

z 1891 r.64  

Sąd Najwyższy skrytykował wykładnię Sądu Apelacyjnego. Wola osób prywatnych nie 

miała decydującego znaczenia. Wzniesienie domu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

nie była wystarczająca do zmiany charakteru prawnego gruntu i nie mogła powodować 

uchylenia ograniczeń prawnych, przywiązanych do tego gruntu. Do tego koniecznym było, 

podkreślał Sąd Najwyższy, zezwolenie odnośnej władzy państwowej, powołanej do 

decydowaniu o istnieniu potrzeby upoważniającej do zwolnienia od rzeczonych ograniczeń 

danego gruntu. Wcześniej władzą tą były urzędy włościańskie (art. 35 przepisów z 1891 r.), 

a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę urzędy ziemskie ( art. 35 ustawy z 6 lipca 1920 r., 

Dz. U. RP. 1920, nr 70, poz. 461; art. 35 ustawy z 11 sierpnia 1923 r., Dz. U. RP. 1923, nr 90, 

poz. 706). Ponadto na mocy ustawy z 20 maja 1921 r.(dz. U. RP. 1920, nr 46, poz. 280) 

zniesienie ograniczeń mogło nastąpić wskutek włączenia gruntu włościańskiego do obrębu 

miast, ale należało to jedynie do kompetencji Rady Ministrów, orzekającej na wniosek ministra 

                                                           
62 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Pierwszej (Cywilnej), rok 1927 (Drugie Półrocze), s. 91. 
63 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Pierwszej (Cywilnej), rok 1927 (Drugie Półrocze), s. 91. 
64 Ibidem, s. 91-92.  
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Spraw Wewnętrznych (ustawa z 20 lutego 1920 r., Dz. U. RP. 1920, nr 19, poz. 92). Wcześniej 

prawo zwolnienia od ograniczeń gruntów włościańskich ze względu na potrzeby miast lub osad 

należało do ministra Spraw Wewnętrznych na wniosek urzędów włościańskich (art. 21 

przepisów z 1891 r.)65. 

Jan Kozłowski, właściciel dóbr poduchownych „Krężnica – Jara” w pow. lubelskim 

wyjednał u władz rosyjskich zezwolenie na rozparcelowanie tych dóbr w trybie przewidzianym 

przez prawo z 30 czerwca 1913 r. w czerwcu 1914 r. wdowa po Janie Kozłowskim, Władysława 

Kozłowska przyrzekła sprzedaż z tych dóbr 2 działek o powierzchni 77,5 mórg Janowi 

Szpringierowi66. w maju 1920 r. Okręgowa Komisja Ziemska w Lublinie odmówiła 

Kozłowskiej zezwolenia na sprzedaż tych działek Szpringierowi. Szpringier osobiście 

i w imieniu Władysławy Kozłowskiej, na podstawie jej upoważnienia, złożył w grudniu 1920 

r. podanie do Komisji Ziemskiej Okręgowej w Lublinie o uznanie, że nie zachodzą prawne 

przeszkody w przepisaniu na niego prawa własności tychże działek. Komisja Ziemska 

Okręgowa w styczniu 1921 r. prośbę Szpringiera oddaliła. Podobne stanowisko zajęła w lipcu 

1921 r. Komisja Główna Ziemska, pozostawiając skargę Szpringiera bez uwzględnienia. 

Szpringier odwołał się do Najwyższego Sądu i wnosił o uchylenie decyzji67.   

Komisja Główna odrzucając żądanie skarżącego, wychodziła z założenia, że sprzedaż 

działek z majątku Krężnica – Jara, jako majątku poduchownego, mogło mieć miejsce jedynie 

w trybie prawa z 30 czerwca 1913 r.68 w związku z tym, przed Sądem Najwyższym stanęło do 

rozpoznania pytanie, czy w tym czasie to prawo obowiązywało. w rozpoznaniu tego pytania 

Sąd Najwyższy zaznaczył, że przepisy o dobrach poduchownych z 1-13 lipca 1871 r., nadające 

osobom pochodzenia rosyjskiego prawo nabywania dóbr poduchownych na warunkach 

ulgowych, miały cele polityczne, czyli wzmocnienie w Polsce ziemiaństwa rosyjskiego. 

Natomiast prawo z 30 czerwca 1913 r. o zezwoleniu właścicielom dóbr poduchownych na 

alienację działek z tych dóbr nie wychodziło z przesłanek politycznych, lecz społeczno – 

gospodarczych, poprawę ustroju agrarnego, poprzez tworzenie drobnych gospodarstw typu 

włościańskiego69. Wynikało to przede wszystkim z artykułu 1 i 3 tego prawa. Zgodnie z art. 1 
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działki mogły być sprzedawane wyłącznie włościanom małorolnym i bezrolnym lub rolnikom 

innych stanów, be względu na wyznanie i pochodzenie nabywców. w myśl art. 3 właściciele 

dóbr poduchownych byli zobowiązani dla każdego przypadku sprzedaży, do uzyskania 

wcześniejszego zezwolenia na tą sprzedaż. Natomiast zgodnie z art. 2 instrukcji z 6 lutego 1914 

r. o trybie sprzedaży gruntów poduchownych zadaniem władzy było zbadanie, czy ziemia 

przeznaczona do sprzedaży, nadawały się do poprawy ustroju rolnego ludności wiejskiej. 

w związku z tym, iż prawo z 1913 r. nie stało w sprzeczności z państwowością polską i nie 

zostało uchylone przez prawodawstwo polskie, to Sąd Najwyższy uznał go za nadal 

obowiązujące70.  

Następnie Sąd Najwyższy zauważył, że w myśl art. 1 ust. 2 prawa z 1913 r. przy 

sprzedaży działek z dóbr poduchownych powinny zostać zachowane normy obszaru tych 

działek. Stosownie do art. 16 instrukcji z lutego 1914 r. obszar tych działek nie mógł 

przekraczać wielkości określonej przy nabywaniu działek za pośrednictwem Banku 

Włościańskiego. Zgodnie z tymi normami w guberni lubelskiej jeden nabywca mógł nabyć 

maksymalnie 12 dziesięcin, czyli 23 morgi i 125 prętów. Dwie działki, na zakup których 

Szpringier domagał się zezwolenia wynosiły 74 morgi i w związku z tym, wg Sądu 

Najwyższego nie można było udzielić zezwolenia na sprzedaż tych działek71. 

Dobra Mykanów własność Skarbu Królestwa Polskiego, położne w powiecie 

częstochowskim zostały ukazem monarszym z 21 listopada – 3 grudnia 1838 r. (dz. Praw t. 

XXII s. 23) nadane Aleksandrowi Pawłowowi na prawach majoratu, zamieszczonych 

w przepisach z 4/16 października 1835 r. (Dz. Pr. t. XVII s. 323). Do tych dóbr w 1867 r. został 

przyłączony las w miejscowości Gidle (Ukaz z 3/15 lipca 1867 r. dz. Pr. t. XLII)72. Cesarz 

Mikołaj II ukazem imiennym z dnia 20 kwietnia 1906 r., ogłoszonym 26 kwietnia 1906 r. w nr 

101 Zbioru Praw i Rozporządzeń cesarstwa poz. 613, uwolnił dobra Mykanów od wszelkich 

ograniczeń majoratowych. Następnie na wniosek strony zainteresowanej Wydział Hipoteczny 

Sądu Okręgowego w Piotrkowie, decyzją z 22 czerwca tegoż roku, polecił treść stwierdzającą 

zaszłą zmianę, wnieść do działu II wykazu hipotecznego. Tymczasem 24 kwietnia 1906 r. 

w Zbiorze Praw nr 96 pod pozycją 603 zostało ogłoszone nowe zasadnicze prawo państwowe, 
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kładące kres samowładztwu monarchów rosyjskich w dziedzinie stanowienia praw73.     

Dnia 17 Kwietnia 1920 r. Prokuratoria Generalna wystąpiła w imieniu Skarbu Państwa 

przeciwko Aleksandrowi i Jerzemu Pawłowom, następcom Aleksandra Pawłowa o uznanie 

imiennego ukazu cesarskiego z 20 kwietnia 1906 r., ogłoszonego 26 kwietnia 1906 r. za 

wydany z pogwałceniem zasadniczych przepisów państwa, więc nie mogącym przenieść 

własności dóbr majoratu Mykanów na byłego donatariusza. Wskutek czego Prokuratoria 

Generalna opierając się na art. 1 ustawy z 25 lipca 1919 r. w przedmiocie dóbr donacyjnych74, 

zażądała przyznania dóbr Mykanów na własność Skarbu Państwa Polskiego i odpowiedniego 

przepisania tytułu własności dóbr Mykanów w księdze wieczystej75.  

Sąd Okręgowy w Piotrkowie wyrokiem z 28 maja – 2 czerwca 1920 r. uznał za nieważny 

sporny wpis hipoteczny, wniesiony do działu II dóbr Mykanów, przyznał Skarbowi Państwa 

prawo własności dóbr Mykanów i nakazał odpowiednie przepisanie tytułu własności w księdze 

wieczystej76.  Po złożeniu apelacji przez pozwanych, Sąd Apelacyjny w Lublinie w dniu 13 i 27 

maja 1921 r. uchylił wyrok i instancji. Opierając się głownie na zasadach, że ukaz z 23 marca 

1871 r. (Dz. Praw t. LXXI s. 135) rozciągał zasadnicze przepisy praw Państwa Rosyjskiego 

w przedmiocie ogłaszania i wykonywania ustaw na teren Królestwa Polskiego. Następnie 

powództwo Prokuratorii zmierzało do uchylenia w drodze wyroku sądowego ustawy właściwie 

ogłoszonej. Ustawa z 25 lipca 1919 r. w przedmiocie dóbr donacyjnych stanowiła o przejęciu 

tych dóbr na własność Państwa Polskiego, ale dobra Mykanów w momencie wydania tej ustawy 

nie były już donacją77.  

Prokuratoria złożyła kasację w której żądała uchylenia zaskarżonego wyroku. Sąd 

Najwyższy 25 listopada 1922 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 13 – 27 maja 1921 r. 

uchylił i przekazał tą sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie do ponownego rozpatrzenia 

w innym składzie78. Sąd Najwyższy swoją decyzję argumentował w następujący sposób: na 

mocy art. 1 ustawy z 25 lipca 1919 r. dobra donacyjne położone na terenie byłego Królestwa 

Polskiego, nadane na prawie majoratów według przepisów z 4 – 6 października 1835 r., 

powracały do Państwa Polskiego, jako jego własność. Ta ustawa stosowała się również do dóbr 

Mykanów, gdyż nadanie tych dóbr pułkownikowi strzelców tomskich Pawłowowi nastąpiło na 
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podstawie październikowych przepisów ukazem carskim z dnia 21 listopada – 3 grudnia 1938 

r. Natomiast trwająca moc obowiązująca ukazu z 20 kwietnia 1906 r. nie tamowała powrotu 

Mykanowa na rzecz Skarbu Państwa Polskiego. Dobra Mykanów zostały nadane Aleksandrowi 

Pawłowowi w ramach wynagradzania zasług szczególnych działaczy rosyjskich w Polsce 

i wzmocnienia po wieczne czasy stanu posiadania szlachty rosyjskie w Polsce. Świadczyło 

o tym: obowiązek zachowania substancji dóbr, ograniczenie porządku dziedziczenia do 

szlachty rodowej wyznania prawosławnego, powrót dóbr do skarbu państwa w przypadku 

wygaśnięcia rodu79. Wydanie odmiennej decyzji przez Sąd Najwyższy byłoby sprzeczne 

z założeniami i duchem ustawy z 25 lipca 1919 r., która na celu miała likwidację wrogich dla 

Polski zarządzeń cesarza Mikołaja I. Podobnie w tej kwestii wypowiadał się dekret 

zabezpieczający Rady Regencyjnej z 1 listopada 1918 r.80, którego kontynuacją była ustawa 

z 25 lipca 1919 r. Dekret już we wstępie stwierdzał, że znaczne obszary dóbr, własność skarbu 

polskiego stanowiących, dla krzewienia w Polsce obcej narodowości i wiary oraz 

przeciwdziałania naszym dążeniom narodowym i wolnościowym w różnym czasie oddane były 

w posiadanie osobom, które się w walce przeciwko narodowi polskiemu wyróżniły81. Następnie 

stwierdza, że dobra te wrócić winny do prawowitego rozporządzenia rządu polskiego.  

 

IV. Ustawodawstwo obowiązujące w zaborze austriackim i niemieckim 

Zabór austriacki 

Na ziemiach południowych Polski austriacki kodeks cywilny z 1811 r. rozróżniał dwa 

rodzaje własności nieruchomości, na własność hipoteczną i własność pozahipoteczną. 

Właścicielem hipotecznym była ta osoba, której akt nabywczy został wpisany do księgi 

gruntowej stosownie do par. 431 tejże ustawy. Natomiast właścicielem pozahipotecznym 

zostawał ten, kto uzyskał dla siebie akt nabywczy danej nieruchomości. Zarówno w pierwszym 

jak i w drugim przypadku, założeniem nabycia własności było istnienie ważnego tytułu, 

którego nawet przy własności hipotecznej nie zastępował sam wpis82. 

Ograniczenia dotyczące swobodnego obrotu ziemią w prawie austriackim istniały od 

dawna. Wprawdzie patent z 7 września 1848 r. (Zbus., nr 1180) znosił różnice pomiędzy 
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gruntami dominialnymi (dużymi własnościami ziemskimi) i rustykalnymi (wiejskimi). Jednak 

pewnych gruntów chłopskich, które były związane nierozerwalnie z domem mieszkalnym nie 

można było się pozbywać bez specjalnych zezwoleń. Ograniczenia te wskutek liberalnej 

polityki zostały zniesione w latach 1866 – 186883. Nie było to dobre rozwiązanie. Natychmiast 

rozpoczął się proces zaniku drobnych gospodarstw chłopskich, wykupowanych przez dużą 

własność ziemską oraz spekulantów84.  

 Istotne ograniczenia w obrocie gruntami chłopskimi wprowadzały przepisy 

rozporządzenia cesarskiego z 9 sierpnia 1915 r. (Dziennik Ustaw państwa austriackiego, nr 

234). Już po wojnie w Austrii zastąpione ustawą o obrocie ziemią z 13 grudnia 1919 r. (Dz. 

Ustaw P., nr 583), jak również ustawą kolonizacyjną z 31 maja 1919 r. (Dz. Ustaw z 1921 r., 

nr 688)85. Paragraf 1 rozporządzenia cesarskiego stanowił: (1)Podczas trwania wyjątkowych 

stosunków gospodarczych, spowodowanych przez wojną, przenoszenie własności gruntu, 

przeznaczonego na gospodarstwo rolne lub leśne, przez czynność prawną między żyjącymi, 

dozwolone jest tylko za przyzwoleniem powołanej do rozstrzygania o tem komisji (par. 8). To 

samo się odnosi do wydzierżawiania gruntu na dłużej, niż dziesięć lat. (2) w razie odmówienia 

przyzwolenia, czynność prawna jest nieważna86. Natomiast par. 4 mówił: Komisja winna 

pozwolić na przeniesienie własności lub wydzierżawienie, jeśli to nie sprzeciwia się interesowi 

publicznemu, polegającemu na utrzymaniu produktywnego stanu włościańskiego87. Głównym 

celem rozporządzenia była ochrona stanu posiadania gruntów w rękach włościan. 

Rozporządzenie odnosiło się wyłącznie do gruntów rustykalnych (wiejskich, chłopskich). 

Zgodnie z par. 2, punkt 1 i 2 pozwolenia przewidziane rozporządzeniem nie były wymagane 

w stosunku do przenoszenia własności gruntu wpisanego do księgi gruntowej (hipotecznej) dla 

większej własności, księgi kolejowej lub górniczej oraz w stosunku do gruntu leżącego 

w okręgu miasta88. To świadczyć o tym, że rozporządzenie cesarskie dzieliło grunta na: 

położone poza granicami miast, w tym rustykalne i wpisane do księgi gruntowej dla większej 

własności; kolejowe; górnicze; grunta leżące w granicach administracyjnych miast.  
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 Wskutek uchwał Sejmu Ustawodawczego z 10 lipca 1919 r. regulujących zasady 

reformy rolnej oraz ustawy z 2 sierpnia 1919 r. upoważniającej rząd do wydania rozporządzenia 

normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich89 (d. p. p. p. nr 64, poz. 384) 

dnia 1 września ukazało się rozporządzenie tymczasowe Rady Ministrów regulujące 

przenoszenie własności nieruchomości ziemskich90. 

Zgodnie z art. 1 wrześniowego rozporządzenia Umowy o przeniesieniu prawa własności 

nieruchomości ziemskich wymagają dla swej ważności poprzedniego zezwolenia władzy pań-

stwowej. Natomiast art. 2 mówił, że Nie wymagają zezwolenia, przewidzianego w art. 1, 

wypadki 

a) gdy chodzi o nieruchomość włościańską (rustykalną), 

b) gdy chodzi o działy spadkowe, spowodowane wypadkiem śmierci, zaszłym przed 1-

szym stycznia 1919 r., 

c) gdy przeniesienie prawa własności następuje w drodze sprzedaży przymusowej, 

d) gdy nieruchomość przechodzi na rzecz instytucji państwowych lub komunalnych i 

e) gdy podziału dokonywują instytucje państwowe lub przez Państwo upoważnione. 

W rozporządzeniu tymczasowym, podobnie, jak we wspomnianym rozporządzeniu cesarskim 

z 1915 r. zostaje zachowany podział na nieruchomości ziemskie i włościańskie (rustykalne).   

Na sierpniowe rozporządzenie cesarskie często powoływano się przy rozstrzyganiu 

przez sądy w Polsce międzywojennej w sprawach dotyczących nieruchomości wiejskich 

i ziemskich. Izba III Sądu Najwyższego w orzeczeniu z dnia 27 września 1921 r., Rw. 588/2191, 

stanęła na stanowisku, że umowa o przeniesienie prawa własności nieruchomości wiejskiej, 

pomimo nie przedłożenia jej Komisji Obrotu Ziemią do zatwierdzenia, dla stron była 

obowiązująca. Orzeczenie dotyczyło odwołania od wyroków Sądu Powiatowego 

w Drohobyczu z 4 października 1920 r. oraz Sądu Okręgowego w Samborze z dnia 29 stycznia 

1921 r.92 w marcu 1918 r. została zawarta umowa kupna sprzedaży parceli gruntowej lk.1253 

gminy U. za cenę 850 K., która w całości została wypłacona. Początkowo kupujący wszedł 

w posiadanie ziemi, poczym wkrótce sprzedający wdarł się w posiadanie już sprzedanego 

gruntu i użytkował go. Od tej sytuacji odwołał się kupujący do wyżej wymienionego Sądu 

Powiatowego i Okręgowego, z żądaniem wydania orzeczenia, że pozwany winien mu oddać 
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w posiadanie tę parcelę gruntową. Sąd Powiatowy w Drohobyczu oddalił wyrokiem z 4 

października 1920 r. żądanie powoda, przychylając się do argumentacji pozwanego. Pozwany 

zarzucał, że powodowi było brak prawnego tytułu do oddania w posiadanie spornego gruntu, 

gdyż cała ta transakcja co do spornego gruntu nie została zatwierdzona dotychczas przez 

Powiatową Komisję Obrotu Gruntami. Sąd Powiatowy zarzut ten przyjął jako słuszny 

i stwierdził, że Wedle brzmienia par. 1 i 2 rozporządzenia z 9 sierpnia 1915, nr 234 D. p. p.93 

przeniesienie własności odnośnie gruntów do gruntów przeznaczonych pod kulturę rolną jest 

dopuszczalne tylko za zezwoleniem powołanej do rozstrzygnięcia tych kwestii Komisji Obrotu 

Ziemią i be takiego zezwolenia Komisji interes prawny jest nieważny94. Powód odwołał się od 

decyzji Sądu Powiatowego w Drohobyczu do Sądu Okręgowego w Samborze. Sąd Okręgowy 

wyrokiem z dnia 29 stycznia 1921 r. nie uwzględnił apelacji powoda i zatwierdził wcześniejszy 

wyrok. Powód złożył rewizję do Sądu Najwyższego, który rewizję uznał za uzasadnioną, gdyż: 

Ocena prawna sprawy przez Sądy niższe jest bowiem mylną. Oba Sądy niższe wychodzą z tego 

prawnego zapatrywania, że umowa kupna sprzedaży, zawarta między stronami, treścią której 

pozwany sprzedał powodowi sporną parcelę, dla braku zezwolenia przez Komisję dla obrotu 

ziemią jest po myśli § 1 rozp. z 9 sierpnia 1915 mr 234 Dz. p. p. nieważną. Przepis § 1 tego 

rozporządzenia mający wedle §§ 4 i 6 na celu zapobieżenie spekulacyjnemu obrotowi gruntami 

i utrzymanie zdrowego ekonomicznie stanu włościańskiego, nie mówi jednak o takiem 

poprzednim zezwoleniu Komisji dla obrotu ziemią, jako warunku ważności samego aktu 

umownego, lecz czyni od takiego zezwolenia zależnym dopiero przeniesienie własności (§ 12 

rozp.)95. Zgodnie z par. 12 rozporządzenia cesarskiego z sierpnia 1915 r. wpisu hipotecznego 

należało odmówić, jeżeli do podania nie dołączono pisemnego zezwolenia Komisji na 

przeniesienie prawa własności96. Według Sądu Najwyższego, należy to interpretować w ten 

sposób, że jeżeli zgody odmówiono, akt prawny jest nieważny tak, że wskutek takiej odmowy 

umowa zawarta poprzednio, staje się ex post, nieważna: kontrakt kupna sprzedaży przed 

decyzją Komisji dla obrotu ziemią sam dla siebie jest dla obu stron obowiązujący. Odmowa 

taka zatwierdzenia dotychczas nie nastąpiła97.   

                                                           
93 Dziennik Ustaw państwa austr. 1915, nr 234. 
94 Orzecznictwo Sądów Polskich, tom I, 1922, nr 588, s. 507. 
95 Ibidem, s. 508. 
96 Dziennik Ustaw państwa austr. 1915, nr 234. 
97 Orzecznictwo Sądów Polskich, tom I, 1922, nr 588, s. 508. 
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W podobnej sprawie Sąd Najwyższy orzekł 17 maja 1921 r. Rw. 468/2198. w tym 

przypadku w skardze nabywca żądał, oprócz uznania osobistego obowiązku pozwanego do 

wystawienia aktu kupna sprzedaży, także uznania za właściciela nabytej ziemi, bez 

przedłożenia zezwolenia Komisji Obrotu ziemią na przeniesienie prawa własności99. Sąd 

Najwyższy w motywach wyroku orzekł, że Strona domagająca się uznania swego prawa 

własności winna wykazać zaistnienie wszystkich wymogów ustawowych, od których zależy 

nabycie prawa własności. Przepisami ces. rozp. z 9 sierpnia 1915 r. Dz. p. p. nr 234 

uzależnionem zostało nabycie praw własności gruntu rolnego drogą umowy poza wypadkami 

w § 3 rozporządzenia wymienionymi od zezwolenia Komisji Obrotu ziemią. Rzeczą zatem 

powoda było wystarać się o takie zezwolenie, co w drodze § 9 rozp. z 11 sierpnia 1915 r. Dz. 

p. p. nr 235 przepisanej i bez przedłożenia kontraktu było możliwym – i przedstawić je w toku 

sporu100. Następnie Sąd Najwyższy przypomniał, że wymóg zezwolenia Komisji Obrotu 

Ziemią na przeniesienie prawa własności polegał na przepisach publiczno – prawnych i nie był 

pozostawiony uznaniu stron, w związku z tym z urzędu należało uwzględnić brak tego 

wymogu101.    

Podobnie, opierając się na rozporządzeniu carskim z 9 sierpnia 1915 r. oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z 1 września 1919 r., Sąd Najwyższy 3 listopada 1933 r. uznał, 

że na przewłaszczenie nieruchomości ziemskich wszelkiego rodzaju wymagane było 

zezwolenie, be względu na to, czy stanowiły one obszar rolny czy też leśny102. Następnie 

zaznaczył, iż pod pojęciem gruntów włościańskich, zwolnionych według przepisów art. 2 

rozporządzenia z 1 września 1919 r. z pod ograniczeń obrotu ziemią, należało rozumieć, nie te 

nieruchomości, które zostały wpisane do ksiąg gruntowych, tzw. rustykalnych, ale takie, 

których obszar, zgodnie z ustawą o wykonaniu z 15 lipca 1920 r. i uchwały Sejmu 

Ustawodawczego z 10 lipca 1919 r. nie przekraczał 23 ha, czyli 40 mórg, a według art. 50 

ustawy o wykonaniu reformy rolnej z 28 grudnia 1925 r. tylko najwyżej 20 ha103.    

Do postanowień cesarskiego rozporządzenia z 9 sierpnia 1915 r. Sąd Najwyższy odniósł 

się również w orzeczeniu z 22 lutego 1921 r. (R. 78/21)104, Sąd stwierdził, że rozporządzenie 

                                                           
98 Ibidem, s. 507. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej, rok 1934, zesz. V, s. 674. 
103 Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej, rok 1934, zesz. V, s. 675. 
104 Orzecznictwo Sądów Polskich, Tom drugi, zeszyty 1-7, 1923, s. 53. 
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z 9 sierpnia 1915 r. miało zastosowanie jedynie do gruntów przeznaczonych pod uprawę rolną 

lub leśną i tylko do pozbycia takich gruntów było potrzebne zezwolenie Komisji dla obrotu 

ziemią. Natomiast pod postanowienia powyższego rozporządzenia, nie podpadała realność 

miejska105.  

Zabór pruski 

W zaborze pruskim prawo rzeczowe odnoszące się do nieruchomości było określane 

prawem ksiąg gruntowych ( w niemieckiej literaturze „Liegenschaftrechts”). Prawo ksiąg 

gruntowych dzieliło się na materialne i formalne prawo ksiąg gruntowych. Materialne prawo 

obejmowało przepisy dla zmian w rzeczowym stanie prawnym nieruchomości: nabycia i utraty 

nieruchomości; ustanowienia, przeniesienia obciążenia na nieruchomościach; itd. Natomiast 

formalne prawo ksiąg gruntowych obejmowało formalne kwestie wpisów praw i ich zmian, 

w tym urządzanie ksiąg gruntowych i władz hipotecznych106. 

Głównym źródłem materialnego prawa hipotecznego na ziemiach byłego zaboru 

pruskiego był nowy niemiecki kodeks cywilny z 18 sierpnia 1896 r. (dz. u. p. z 24 sierpnia 1896 

r., nr 21). Kodeks ten zawarł najważniejsze zasady materialne, wspólne dla praw rzeczowych 

w ogólności, w jedną całość (§§ 872 – 902 k. c.). Pozostałą część norm specjalnych, 

właściwych dla poszczególnych praw rzeczowych, zostały zamieszczone w rozdziałach 

poświęconych tym szczególnym instytucjom prawnym. Kolejnymi źródłami materialnego praw 

ksiąg gruntowych było; ustawa wprowadawcza do kodeksu cywilnego; pruska ustawa 

wykonawcza do kodeksu cywilnego z 20 września 1899 r. (Zb. ust. 177); ustawodawstwo 

krajowe (partykularne). Natomiast głównym źródłem formalnego prawa ksiąg gruntowych była 

państwowa ustawa hipoteczna z 24 marca 1897 r. (Dz. u. p., nr 15). Ponadto dla formalnego 

prawa hipotecznego znaczenie miały znaczenie liczne ustawy państwa niemieckiego107. 

Prawo ksiąg gruntowych Rzeszy niemieckiej, jako przedmiot prowadzenia ksiąg 

gruntowych uznawało tylko dwa prawa majątkowe: grunta i dziedziczne prawo budowy. 

Kodeks cywilny i ustawa hipoteczna nie używały pojęcia nieruchomość albo rzecz nieruchoma, 

tylko pojęcie grunta.   

Kodeks cywilny nie podaje definicji gruntu, a ustawa hipoteczna ogranicza się do 

postanowienia, że grunta oznacza się w ks. gr. na podstawie urzędowego spisu, w którym 

                                                           
105 Ibidem. 
106 A. Kraus, Prawo ksiąg gruntowych w b. zaborze pruskim, Warszawa – Kraków 1922, s. 2. 
107 Ibidem, s. 2-3. 
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grunta są określone liczbami albo literami108. Natomiast literatura przedmiotu pojęcie gruntu 

w rozumieniu kodeksu cywilnego definiuje, jako fizycznie ograniczoną część powierzchni 

ziemi, która w księdze gruntowej ma swoje odrębne miejsce (tzw. wykaz) i jest w niej 

wykazana jako samodzielna jednostka gruntowa. z tego wynika, że w znaczeniu prawnym 

grunt był jednostką prawną (Sachindividualität), co oznaczało, że grunt był przedmiotem praw 

i stosunków prawnych. Ze względu na § 2 ustawy hipotecznej grunt w znaczeniu prawnym 

musiał się składać co najmniej z jednej parceli. Mógł się składać z kilku parcel, nawet nie 

graniczących ze sobą. Prawa rzeczowe odnoszące się do gruntów obejmowały w zasadzie 

wszystkie części składowe gruntu. Zasada ta nie była jednak stosowana rygorystycznie. 

Bowiem kodeks cywilny odróżniał istotne części składowe rzeczy od nieistotnych. Jako istotne 

były traktowane te części, których nie można było oddzielić od siebie bez zniszczenia lub 

zmiany istoty jednej z nich. w tym znaczeniu oczywiście istotną częścią gruntu nie mogła być 

część fizyczna gruntu, np. parcela. w związku z tym mogła być przedmiotem odrębnych praw. 

Natomiast budynek stale połączony z gruntem w rozumieniu § 93 kodeksu cywilnego był 

istotną częścią składową gruntu (§ 94 k. c.) i nie mógł być przedmiotem odrębnych praw. 

Budynek w ogóle nie wpisywał się do ksiąg gruntowych, gdyż dla ksiąg gruntowych istniała 

tylko przestrzeń, wykazana w urzędowym spisie i oznaczona w księgach gruntowych 

odpowiednią liczbą. Budynek, który był nietrwale połączony z gruntem nie stanowił części 

składowej gruntu, w związku z tym do niego nie mogły się odnosić przepisy prawa 

hipotecznego. Niemiecki kodeks cywilny nie znał pojęcia „przynależności nieruchomej”109. 

Księga gruntowa opierała się na katastrze, dokładnym spisie i planie wszystkich gruntów 

sporządzonych dla celów podatku gruntowego. w znaczeniu prawnym, każdy grunt był 

oznaczany w księdze gruntowej przez powołanie znamion katastralnych wszystkich parcel, 

tworzących skład danego gruntu. Powołanie znamion katastralnych polegało na podaniu: 

gminy, liczby karty katastralnej, liczby parcel, rodzaju kultury i położenia. To umożliwiało 

dokładne zidentyfikowanie każdego gruntu wykazanego w księdze katastralnej. Wszystkie 

zmiany w katastrze musiały być zostać odnotowane w księgach gruntowych. Do obowiązków 

sędziego hipotecznego należało czuwanie nad zgodnością ksiąg gruntowych z katastrem. Skład 

gruntu mógł ulec zmianie wskutek łączenia gruntów lub ich dzielenia. Każdy właściciel 

w zasadzie mógł dowolne powierzchnie łączyć w jednostkę gruntową, pod warunkiem, że grunt 

w znaczeniu prawnym musiał się składać z co najmniej jednej parceli astralnej i powierzchnie 

                                                           
108 Ibidem, s. 5. 
109 Ibidem, s. 5-6. 
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w księdze gruntowej zawsze musiały być oznaczone zgodnie z katastrem110    

Ochrona stanu włościańskiego była stosowana od dawna. Celem było zapewnienie 

włościanom posiadania tych gruntów, na których gospodarzyli, zapobiegać ich włączania do 

obszarów folwarków i rugowania włościan. Już patent Józefiński z 1787 r. zakazywał 

włączania ziem rustykalnych do obszarów dominialnych i uniemożliwiał rugowanie chłopów. 

w Prusach w 1811 r. dotychczasowa ochrona stanu włościańskiego została skasowana 

w związku z uwłaszczeniem chłopów, którzy w ten sposób zostali zrównani w prawach 

i obowiązkach z innymi stanami.111 

 W byłej dzielnicy pruskiej obowiązywało rozporządzenie Komisariatu Naczelnej Rady 

Ludowej z 25 czerwca 1919 r. (Tyg. Urz. Nr 27, poz. 85) , które zakazywało przewłaszczenia 

wszelkich nieruchomości bez zezwolenia władz. Poza tym w byłym zaborze pruskim 

obowiązywało rozporządzenie rządu pruskiego z 23 grudnia 1918 r. (niem. Zb. Praw z roku 

1919 s. 3) przyznające państwu prawo pierwokupu wszelkich posiadłości, gdy transakcja kupna 

sprzedaży dotyczyła areału przekraczającego 20 ha. Rozporządzenie to działało również po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Prawo pierwokupu zostało przekazane Urzędowi 

Osadniczemu w Poznaniu. Norma 20 ha. została zmniejszona do 1 ha, a następnie do 1/8 ha112.  

 

Wnioski 

W celu zdiagnozowania pochodzenia definicji nieruchomości ziemskiej obowiązującej 

w ustawodawstwie polskim w dwudziestoleciu międzywojennym i w momencie realizacji 

reformy rolnej w latach 1944 – 1950 zostały przeprowadzone pogłębione badania nad definicją 

nieruchomości ziemskiej w prawie polskim w ujęciu historycznym dotyczącym analizy 

ustawodawstwa obowiązującego na obszarach zaborów niemieckiego, austriackiego 

i Królestwa Polskiego w XIX w. oraz poszukiwania związków pojęcia nieruchomości 

ziemskiej w tym ustawodawstwie z prawem Polski przedrozbiorowej. Na ich podstawie 

nasuwają się następujące wnioski: 

W przypadku Królestwa Polskiego odczuwany jest poważny brak dokładnej statystyki 

i dokumentacji źródłowej dotyczącej problematyki obrotu ziemią. Przyczyna tkwi w bardzo 

                                                           
110 Ibidem, s. 6. 
111 Z. Ludkiewicz, Podręcznik polityki agrarnej. Tom I, Warszawa 1932, s. 299. 
112 Ibidem, s. 302-303. 
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dużym ubytku materiałów archiwalnych, poważnie zniszczonych w wyniku licznych wojen, 

które przetoczyły się przez ten obszar oraz w tym, że dzieje ustroju i prawa ziem polskich 

drugiej połowy XIX w. stosunkowo rzadko były i są przedmiotem zainteresowania historyków 

państwa i prawa. Sytuacja ta bardzo poważnie utrudnia szczegółowe i kompleksowe 

potraktowanie problemu definicji nieruchomości ziemskiej. 

W Królestwie Polskim po uwłaszczeniu chłopów rozróżniano następujące formy 

własności w kontekście obrotu ziemią: własność ziemska – drobnoszlachecka, państwowa, 

instytutowa i górnicza; szczególna forma własności, wynikająca z donacji – własność ordynacji 

(fideikomisów) i majoratów; własność chłopska wynikająca z ukazów uwłaszczeniowych. 

Własność chłopska różniła się w stosunku do dwóch pierwszych rodzajów własności, podstawą 

jej nabycia i powstania, ograniczeniami w obrocie nią oraz niemożliwością jej rejestracji 

w hipotecznej księdze gruntowej. Obrót nieruchomościami włościańskimi podporządkowany 

był normom prawa zwyczajowego.  

Ukaz z 27 lipca 1891 r. ustanowił stały zakaz zbywania, zakaz dzierżawy 

uwłaszczeniowych osad, oddawania ziemi w zastaw, osobom, które nie należały do stanu 

włościańskiego. Następnie ukaz ten określił, co należy rozumieć pod pojęciem włościanina: 

osobę zapisaną do tabeli likwidacyjnej włącznie ze swoimi potomkami w linii prostej. Ponadto 

do włościan zostali zaliczeni także poddani rosyjscy parający się rolnictwem w Królestwie 

Polskim. 

Prawo własności gruntów i obrót nimi były rejestrowane w hipotecznej księdze 

gruntowej, na zasadzie jawności i zaufania do jej treści. Instytucja hipotecznej księgi gruntowej 

w zaborach austriackim i pruskim obejmowała również włościańską własność gruntową. 

Problem hipotek inaczej był traktowany w Królestwie Polskim. Własność włościańska 

uzyskana na podstawie ukazów z 1864 r. zgodnie z postanowieniami Komitetu Urządzającego 

z 1865 r. i 1868 nie była zobowiązana do zakładania hipotek. Co spowodowało, że w praktyce 

ich nie zakładano i nie prowadzono. Sytuacja w tej materii uległa zmianie w 1891 r., kiedy 

włościanom, przyznano prawo, ale nie obowiązek, do zakładania hipotek w stosunku do 

gospodarstw chłopskich obciążonych długiem oraz wobec gospodarstw posiadających areał 

powyżej 90 mórg gruntu.  

Reasumując w stosunku do gruntów chłopskich w Królestwie Polskim, nabytych 

w wyniku uwłaszczenia, hipoteka była instytucją dobrowolną, a funkcje w zakresie ustalania 

praw własności oraz pozostałych praw rzeczowych w stosunku do tych gruntów spełniały 
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tablice likwidacyjne i akty nadawcze. Jest rzeczą zrozumiałą, że z powodu powyżej 

przedstawionych ograniczeń w kwestii zakładania ksiąg hipotecznych, na przestrzeni lat 1864 

– 1918, zostało założone ksiąg hipotecznych tylko dla 20 tys. gospodarstw chłopskich, 

utworzonych na podstawie ukazów uwłaszczeniowych.  

Natomiast kwestie własności majątków ziemskich i obrotu nimi na ziemiach pod zaborem 

rosyjskim regulowało prawo hipoteczne. Na terenie Królestwa Polskiego normami 

zasadniczymi materialnego prawa hipotecznego były dwie ustawy: prawo o ustaleniu własności 

dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach ogłoszone 26 kwietnia 1818 r. (Dz. Pr. tom V, 

str. 295) oraz prawo o przywilejach i hipotekach ogłoszone 6 sierpnia 1825 r. (Dz. Pr. tom IX, 

str. 355). Ponadto obowiązywały tam przepisy o charakterze formalnym lub mieszanym, 

miedzy innymi: postanowienie Księcia Namiestnika z 22 stycznia 1822 r. o apelacjach od 

decyzji wydziałów hipotecznych (Dz. Pr. tom VIII, str. 287), prawo sejmowe z 16/26 czerwca 

1830 r. względem zmiany art. 127 prawa sejmowego o hipotekach z 1818 r. oraz względem 

dowodów legitymacji przez świadków (Dz. Pr. tom XIII, str. 116); instrukcja hipoteczna z 30 

czerwca 1819 r. nr 7408, wydana przez Komisje Rządową Sprawiedliwości (zbiór przepisów 

administracyjnych Wydz. Spraw., tom VIII, str. 337); instrukcja hipoteczna z 22 grudnia 1825 

r., nr 15054, wydana przez Komisję Rządową Sprawiedliwości zbiór przepisów 

administracyjnych, Wydz. Spraw., tom VII, str. 159), dotycząca czynności pierwiastkowej 

regulacji hipotecznej oraz uzupełniające tę instrukcję rozporządzenia Komisji Rządowej 

Sprawiedliwości z 14 maja 1835 r., nr 10607 i z 29 sierpnia 1851 r., nr 10067113. Dnia 31 

sierpnia 1919 r., na mocy rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich (Dz. 

Urzędn. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich nr 18 z 1919 r., poz. 157), prawo o ustalaniu 

własności dóbr nieruchomych o przywilejach i hipotekach z 20 lipca 1818 r. zostało 

rozciągnięte na obszary podległe Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, to jest na teren Sądów 

Okręgowych w: Grodnie, Nowogródku, Łucku, Pińsku, Równem oraz Wilnie114.  

Na podstawie rozporządzenia prezydenta RP z 17 marca 1927 r. (Dz. U. RP 1927, nr 46, 

poz. 408) do powyższego rozporządzenia wprowadzono szereg zmian. Dnia 25 kwietnia 1928 

r. (Dz. U. RP, nr 53, poz. 510) wyszło rozporządzenie ministra Sprawiedliwości w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów hipotecznych, obowiązujących na obszarach, na 

których obowiązywało sierpniowe rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem 

                                                           
113 Orzecznictwo Sądów Polskich, Tom siedemnasty, 1938, s. 633. 
114 Ibidem, s. 634. 
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Wschodnich115. Ponadto na powyżej wymienionych obszarach obowiązywało rozporządzenie 

Rady Ministrów z 8 lipca 1932 r. o hipotekach powiatowych w województwach wschodnich 

(Dz. U. RP, nr 65, poz. 618), rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z 27 lipca 1932 r. (Dz. 

U. RP 1932, nr 66, poz. 619), zawierające instrukcję dla powiatowych wydziałów hipotecznych 

w woj. wschodnich zmienione rozporządzeniem z 1 lipca 1933 r. (Dz. U. RP 1933, nr 55, poz. 

420). Wreszcie na podstawie art. 3 ustawy z 31 lipca 1919 r. o prawach, obowiązujących 

w okręgu białostockim w zakresie sądownictwa (Dz. Pr., nr 64, poz. 382), na ten okręg 

rozciągnięto przepisy prawa o ustalaniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach 

i hipotekach z 26 kwietnia 1818 r., prawa o przywilejach i hipotekach z 6 sierpnia 1825 r.116 

Z powyższego przedstawienia źródeł prawa wynika, że prawom hipoteczne obowiązujące 

w woj. wschodnich zostało bardzo zbliżone do prawa hipotecznego obowiązującego w woj. 

centralnych II RP. 

Ze wszystkich dzielnic polskich, tylko byłe Królestwo Polskie w pewnym stopniu 

posiadało swoje ustawodawstwo cywilne, odrębne w stosunku do mocarstwa zaborczego. To 

nie miało miejsca w zaborze austriackim, pruskim, jak i na obszarze Ziem Wschodnich. 

w obrębie tego oddzielnego ustawodawstwa cywilnego, najbardziej rodzimą była polska 

ustawa hipoteczna z 1818 r. Wybitny znawca prawa hipotecznego w II RP, Jakub Glass 

w ustawodawstwie Polski przedrozbiorowej za najważniejszą uznał „ustawę o ważności 

zapisów” z 1588 r., pierwszej polskiej ustawie hipotecznej, natomiast ustawę hipoteczną z 1818 

r. za pomnik ustawodawstwa polskiego. 

Ustawa hipoteczna z 1818 r. była dobrze przemyślaną i odpowiednią dla większej 

własności ziemskiej oraz 8 miast wojewódzkich (art. 162). Opierała się na systemie oddzielnej 

księgi hipotecznej dla każdej nieruchomości. Akty były sporządzane w samej księdze, co 

upraszczało kwestię pierwszeństwa. Natomiast prawo o przywilejach i hipotekach z 1825 r. 

wprowadziło w zasadzie hipotekę dla drobnej własności, przy utworzonych jednocześnie 

wydziałach hipotecznych powiatowych. z powodu braku jakiegokolwiek przymusu 

hipotecznego (art. 11), rezultat funkcjonowania hipoteki powiatowej w byłym Królestwie 

Polskim był mizerny. Rejestrowała ona głównie nieruchomości w małych miastach i osadach, 

podczas gdy mała własność ziemska wcale nie ulegała regulacji. 

                                                           
115 Ibidem. 
116 Ibidem. 635. 
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Dla naszych rozważań bardzo ważny okazał się art. 162 prawa hipotecznego z 1818 r. 

Dokonuje on rozróżnienia na nieruchomości ziemskie i nieruchomości w miastach, czyli 

miejskie. Artykuł 162 prawa o ustalaniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach 

i hipotekach z 26 kwietnia 1818 r. stanowił „Przepisy prawa niniejszego ściągają się tylko do 

nieruchomości i hipotek ziemskich, tudzież miast, w których zasiada sąd okręgowy”. Ma tu 

miejsce przeciwstawienie nieruchomości ziemskich, nieruchomościom miejskim.  

Terminologia z 1818 r. została powtórzona w prawie o ustaleniu własności dóbr 

nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z 25 kwietnia 1928 r.  

Z powyższych rozważań wynika, iż w świetle prawa hipotecznego obowiązującego 

w Królestwie Polskim, nieruchomością ziemską był majątek ziemski, jako całość gruntu 

i zabudowań właściciela, który znajdował się poza granicami administracyjnymi miasta.  

Ta definicja pojęcia nieruchomości ziemskiej obowiązująca w Królestwie Polskim 

została wprowadzona nie tylko terenie woj. centralnych II RP, lecz również w woj. wschodnich. 

Potwierdza to rozporządzenie wykonawcze Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego i Ministra 

Sprawiedliwości z 27 maja 1921 r. o stosowaniu rozporządzenia tymczasowego Rady 

Ministrów z dnia 1 września 1919 r. normującego przenoszenie własności nieruchomości 

ziemskich na obszarze województw nowogrodzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów 

grodzieńskiego, białostockiego, białowieskiego i wołkowyjskiego województwa 

białostockiego. Rozporządzenie to również odnosi się do pojęcia nieruchomości włościańskiej. 

Podobnie i w ustawodawstwie obowiązującym w zaborze austriackim zostaje zachowany 

podział na nieruchomości miejskie i nieruchomości wiejskie, w tym nieruchomości ziemskie 

i włościańskie (rustykalne). Zgodnie z par. 2, punkt 1 i 2 rozporządzenia carskiego z sierpnia 

1915 r., które odnosiło się wyłącznie do gruntów rustykalnych (wiejskich, chłopskich), 

pozwolenia przewidziane tym rozporządzeniem nie były wymagane w stosunku do 

przenoszenia własności gruntu wpisanego do księgi gruntowej (hipotecznej) dla większej 

własności, księgi kolejowej lub górniczej oraz w stosunku do gruntu leżącego w granicach 

miasta. To świadczyć o tym, że rozporządzenie cesarskie dzieliło grunta na: położone poza 

granicami miast, w tym rustykalne i wpisane do księgi gruntowej dla większej własności; 

kolejowe; górnicze; grunta leżące w granicach administracyjnych miast.  

Na sierpniowe rozporządzenie cesarskie z 1915 r. w powiązaniu z rozporządzeniem z 1 

września 1919 r. dotyczącego obrotu ziemią, powoływano się przy rozstrzyganiu przez sądy 
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w Polsce międzywojennej w sprawach dotyczących nieruchomości wiejskich i ziemskich. Sąd 

Najwyższy 3 listopada 1933 r. uznał, że na przewłaszczenie nieruchomości ziemskich 

wszelkiego rodzaju wymagane było zezwolenie, be względu na to, czy stanowiły one obszar 

rolny czy też leśny. Następnie zaznaczył, iż pod pojęciem gruntów włościańskich, zwolnionych 

według przepisów art. 2 rozporządzenia z 1 września 1919 r. z pod ograniczeń obrotu ziemią, 

należało rozumieć, nie te nieruchomości, które zostały wpisane do ksiąg gruntowych, tzw. 

rustykalnych, ale takie, których obszar, zgodnie z ustawą o wykonaniu z 15 lipca 1920 r. 

i uchwały Sejmu Ustawodawczego z 10 lipca 1919 r. nie przekraczał 23 ha, czyli 40 mórg, 

a według art. 50 ustawy o wykonaniu reformy rolnej z 28 grudnia 1925 r. tylko najwyżej 20 ha.    

Do postanowień cesarskiego rozporządzenia z 9 sierpnia 1915 r. Sąd Najwyższy odniósł 

się również w orzeczeniu z 22 lutego 1921 r., Sąd stwierdził, że rozporządzenie z 9 sierpnia 

1915 r. miało zastosowanie jedynie do gruntów przeznaczonych pod uprawę rolną lub leśną 

i tylko do pozbycia takich gruntów było potrzebne zezwolenie Komisji dla obrotu ziemią. 

Natomiast pod postanowienia powyższego rozporządzenia, nie podpadała realność miejska.  

Głównym źródłem materialnego prawa hipotecznego na ziemiach byłego zaboru 

pruskiego był nowy niemiecki kodeks cywilny z 18 sierpnia 1896 r. Natomiast podstawowym 

źródłem formalnego prawa ksiąg gruntowych była państwowa ustawa hipoteczna z 24 marca 

1897 r.  

Prawo ksiąg gruntowych Rzeszy niemieckiej, jako przedmiot prowadzenia ksiąg 

gruntowych uznawało tylko dwa prawa majątkowe: grunta i dziedziczne prawo budowy. 

Kodeks cywilny i ustawa hipoteczna nie używały pojęcia nieruchomość albo rzecz nieruchoma, 

tylko pojęcie grunta.   

Kodeks cywilny nie podaje definicji gruntu, a ustawa hipoteczna ogranicza się do 

postanowienia, że grunta oznacza się w ks. gr. na podstawie urzędowego spisu, w którym 

grunta są określone liczbami albo literami. Natomiast literatura przedmiotu pojęcie gruntu 

w rozumieniu kodeksu cywilnego definiuje, jako fizycznie ograniczoną część powierzchni 

ziemi, która w księdze gruntowej ma swoje odrębne miejsce (tzw. wykaz) i jest w niej 

wykazana jako samodzielna jednostka gruntowa. z tego wynika, że w znaczeniu prawnym 

grunt był jednostką prawną (Sachindividualität), co oznaczało, że grunt był przedmiotem praw 

i stosunków prawnych. Ze względu na § 2 ustawy hipotecznej grunt w znaczeniu prawnym 

musiał się składać co najmniej z jednej parceli. Mógł się składać z kilku parcel, nawet nie 

graniczących ze sobą. Prawa rzeczowe odnoszące się do gruntów obejmowały w zasadzie 
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wszystkie części składowe gruntu. Zasada ta nie była jednak stosowana rygorystycznie. 

Bowiem kodeks cywilny odróżniał istotne części składowe rzeczy od nieistotnych. Jako istotne 

były traktowane te części, których nie można było oddzielić od siebie bez zniszczenia lub 

zmiany istoty jednej z nich. w tym znaczeniu oczywiście istotną częścią gruntu nie mogła być 

część fizyczna gruntu, np. parcela. w związku z tym mogła być przedmiotem odrębnych praw. 

Natomiast budynek stale połączony z gruntem w rozumieniu § 93 kodeksu cywilnego był 

istotną częścią składową gruntu (§ 94 k. c.) i nie mógł być przedmiotem odrębnych praw. 

Budynek w ogóle nie wpisywał się do ksiąg gruntowych, gdyż dla ksiąg gruntowych istniała 

tylko przestrzeń, wykazana w urzędowym spisie i oznaczona w księgach gruntowych 

odpowiednią liczbą. Budynek, który był nietrwale połączony z gruntem nie stanowił części 

składowej gruntu, w związku z tym do niego nie mogły się odnosić przepisy prawa 

hipotecznego. Niemiecki kodeks cywilny nie znał pojęcia „przynależności nieruchomej”. 

 


