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Jadwiga Pazdan

Forma czynno�ci prawnychdokonanychna ziemiach
polskich w czasie drugiej wojny �wiatowej

I

Zup³ywemlat czasydrugiejwojny �wiatowej corazbardziej siê oddalaj¹,
ci¹gle jednak zachodzi konieczno�æ oceny skutków prawnych zdarzeñ
z tamtego okresu. Dotyczy to miêdzy innymi dokonywanych wówczas
czynno�ci prawnych. Ich ocena dzi�, po latach, nie jest ³atwa.
Rozwa¿ania obejm¹ wy³¹cznie wymagania w zakresie formy czyn-

no�ci prawnych dokonanych w tamtych czasach. Opracowanie obejmuje
jedynie kwestie wybrane.
W�ród wielu pojawiaj¹cych siê zagadnieñ na uwagê zas³uguje pytanie,

czy dzi� � w zupe³nie nowych warunkach spo³eczno-ustrojowych � mo¿e
byæ wykorzystywany dorobek judykatury z lat czterdziestych i piêædzie-
si¹tych, odnosz¹cy siê do problematyki formy.

II

Przypomnieæ wypada, ¿e stan prawny w zakresie prawa prywatnego
by³ w Polsce tu¿ przed rozpoczêciem drugiej wojny �wiatowej z³o¿ony.
W ró¿nych czê�ciach kraju obowi¹zywa³y odmienne przepisy. Istnia³o a¿
piêæ obszarów prawnych:
1) w by³ym Królestwie Kongresowym obowi¹zywa³ kodeks Napo-

leona (ksiêga druga i trzecia, art. 516-2281, z wyj¹tkiem art. art. 1387-
1581 i 2092-2203), kodeks cywilny Królestwa Polskiego z roku 1825,
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stanowi¹cy przeróbkê pierwszej ksiêgi KN, zmieniony w 1836 r. i kilka
innych ustaw,
2)wdawnymzaborze austriackim (Galicja, �l¹skaZiemiaCieszyñska)

obowi¹zywa³ kodeks cywilnyaustriacki (ABGB)z1811 r. (wraz znowelami
z lat 1914, 1915 i 1916),
3) w by³ym zaborze pruskim najwa¿niejsz¹ ustaw¹ w zakresie prawa

prywatnego by³ kodeks cywilny niemiecki (BGB) z 1896 r.,
4) na ziemiach nale¿¹cych przed pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹ do Rosji,

po³o¿onych na wschód od Królestwa Kongresowego, obowi¹zywa³ t. X
cz. 1 �Zbioru Praw� (Svod Zakonov),
5) na obszarze Spisza i Orawy stosowano pocz¹tkowo prawo cywilne

wêgierskie, zast¹pione w 1922 r. w znacznym stopniu, ale nie ca³kowicie
(pozosta³y bowiem w dalszym ci¹gu w mocy liczne przepisy prawa
spadkowego i ma³¿eñskiego), prawem austriackim.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym pojawi³y siê równie¿ akty regu-

luj¹ce w sposób jednolity dla ca³ego obszaru naszego pañstwa okre�lone
fragmenty prawa prywatnego. By³a w tym du¿a zas³uga Komisji Kody-
fikacyjnej1, powo³anej moc¹ ustawy z dnia 3 czerwca 1919 r. o Komisji
Kodyfikacyjnej (Dziennik Praw z 1919 r. Nr 44, poz. 315)2.

1Wysoko oceniono jej zas³ugi na sesji naukowej z okazji siedemdziesi¹tej rocznicy
powstania Komisji, odbytej na Uniwersytecie Jagielloñskim w grudniu 1989 r. (sprawoz-
danie [w:] Pañstwo i Prawo 1990, z. 3, s. 101 i 102). Pojawi³ siê pomys³ wznowienia
dzia³alno�ci komisji przy za³o¿eniu ¿e ustawa z 1919 r. obowi¹zuje nadal, a powo³ana na
jej podstawie Komisja Kodyfikacyjna przesta³a istnieæ tylko de facto. Na pro�bê przewod-
nicz¹cego Spo³ecznej Rady Legislacyjnej, prof. S. Grzybowskiego, projekt ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o Komisji Kodyfikacyjnej przygotowa³ prof. S. Wójcik. Projekt ten po
dyskusji w dniu 18 maja 1991 r. po niewielkich poprawkach zosta³ uchwalony jako projekt
Spo³ecznejRadyLegislacyjnej; por.K. Z aw a d a, Inicjatywawznowieniadzia³alno�ciKomisji
Kodyfikacyjnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1992, z. 1-4, s. 179 i 180 oraz tam¿e tekst
ustawy z 1919 r. (s. 180-181) i projekty ustawy zmieniaj¹cej (s. 186 i 187). W sprawie
dzia³alno�ci Komisji Kodyfikacyjnej por. te¿ S. G r o d z i s k i,Prace nad kodyfikacj¹ i uni-
fikacj¹ polskiego prawa prywatnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1992, z. 1-4, s. 9-
29; t e n ¿ e, Komisji Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Czasopismo Prawno-Histo-
ryczne 1981, t. XXXIII, z. 1, s. 48-81.

2 Wysok¹ ocenê dokonañ Komisji Kodyfikacyjnej wyrazili m.in. S. G r o d z i s k i,
Prace nad kodyfikacj¹..., s. 9 i nast.; J. S k ¹ p s k i,O stanie i potrzebach prawa cywilnego
� uwag kilka, Przegl¹d S¹dowy 1992, nr 7-8, s. 3 i nast.; K. S ó j k a - Z i e l i ñ s k a,Historia
prawa, Warszawa 1993, s. 244-246.
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Do najwa¿niejszych aktów prawa jednolitego, które obowi¹zywa³y
w dniu 1 wrze�nia 1939 r. na obszarze ca³ego kraju, zaliczyæ nale¿y:
1) kodeks zobowi¹zañ (rozporz¹dzenie Prezydenta z dnia 27 pa�dzier-

nika 1933 r., Dz.U. Nr 82, poz. 598),
2) kodeks handlowy (rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 27 czerwca

1934 r., Dz.U. Nr 57, poz. 502),
3) ustawy o prawie wekslowym i czekowym z dnia 28 kwietnia

1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282 i 283),
4) prawo o notariacie (rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 27 pa�-

dziernika 1933 r., Dz.U. Nr 84, poz. 609).
Przepis art. 82 pr. o not. wprowadzi³ jednolity dla ca³ego kraju wymóg

formyaktu notarialnegodla przeniesieniaw³asno�ci nieruchomo�ci. Przepis
ten stanowi³ w § 1, ¿e umowy o przej�cie, ograniczenie lub obci¹¿enie
prawa w³asno�ci do nieruchomo�ci powinny byæ pod rygorem niewa¿-
no�ci sporz¹dzone w formie aktu notarialnego.
W tym zakresie jednak, w jakim nie dosz³o do ujednolicenia przepisów

prawa prywatnego w Polsce, prawa w³a�ciwego nale¿a³o poszukiwaæ
przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie
w³a�ciwym dla stosunków prywatnych wewnêtrznych (prawo prywatne
miêdzydzielnicowe, Dz.U. Nr 101, poz. 580). W odniesieniu do formy
czynno�ci prawnej art. 7 postanawia³, co nastêpuje: �Forma czynno�ci
prawnej podlega prawu, które w³a�ciwe jest dla samej czynno�ci prawnej;
jednak wystarczy zastosowanie siê do prawa obowi¹zuj¹cego w miejscu
sporz¹dzenia czynno�ci, je¿eli tomiejsce nie jestw¹tpliwe�.Zkolei,w my�l
art. 8 ust. 3, �nabycie, zmiana lub umorzenie praw rzeczowych na nie-
ruchomo�ci, jak równie¿ zobowi¹zania z czynno�ci prawnych wynika-
j¹ce, na podstawie których prawa takie maj¹ byæ nabyte, zmienione lub
umorzone podlegaj¹ co do formy, jak i innych warunków wa¿no�ci,
wy³¹cznie prawu miejsca, gdzie nieruchomo�æ jest po³o¿ona. Nie tyczy
siê to jednak obowi¹zków, wynikaj¹cych ze stosunków familijnych lub
praw spadkowych�.

III

1. Omówienie powojennego dorobku judykatury rozpocz¹æ nale¿y od
orzeczeñ odnosz¹cych siê do niezachowania formy aktu notarialnego,
przy dokonaniu czynno�ci prawnej dotycz¹cej nieruchomo�ci.
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Na czo³o wysuwa siê pytanie, czy umowa o przeniesienie w³asno�ci,
zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego, mo¿e byæ � wbrew
brzmieniu art. 82 pr. o not. z 1933 r. � wa¿na.
Odpowiedzi na to pytanie udzieli³ S¹dNajwy¿szywuchwale ca³ej Izby

Cywilnej z dnia 19 marca 1949 r. Oto tre�æ tej odpowiedzi: �umowy
o przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci, zawarte na pi�mie w Polsce pod
rz¹dami hitlerowskiego naje�d�cy w latach 1939 do 1945 bez zachowania
formy aktu notarialnego, nie s¹ z tej przyczyny niewa¿ne, je¿eli wskutek
przeszkód, wynikaj¹cych z bezprawnej dzia³alno�ci naje�d�cy, zachowa-
nie formy aktu notarialnego by³o niemo¿liwe�3.
W uzasadnieniu zwrócono uwagê na wprowadzone przez okupanta

ograniczenia w obrocie nieruchomo�ciami i mo¿liwo�æ przejêcia nieru-
chomo�ci obywateli polskich.
Na terenach wcielonych do Rzeszy rozporz¹dzenie z dnia 17 wrze�nia

1940 r. o traktowaniu maj¹tku osób przynale¿nych do b. Pañstwa Pol-
skiego zezwala³o, awniektórychprzypadkachnakazywa³o zajêcie i oddanie
w zarz¹d powierniczy maj¹tków obywateli polskich. Maj¹tek taki, ze
wzglêdu na obronê Rzeszy lub w celu umocnienia niemczyzny, w³adze
mog³y skonfiskowaæ. Przepisy wykonawcze do rozporz¹dzenia z dnia 30
maja 1941 r. stwierdza³y, ¿ewodniesieniudonieruchomo�ci nale¿yprzyj¹æ,
i¿ w ka¿dym przypadku zachodzi cel okre�lony w rozporz¹dzeniu jako
umocnienie niemczyzny. Zajêcie maj¹tku wy³¹cza³o mo¿liwo�æ rozporz¹-
dzenia jego sk³adnikami przez w³a�ciciela.
Z kolei na obszarzeGeneralnegoGubernatorstwa rozporz¹dzenie z dnia

24 stycznia 1940 r. o zajmowaniu maj¹tków prywatnych zezwala³o na
zajmowanie dla wykonania zadañ u¿yteczno�ci ogólnej maj¹tku prywat-
nego i oddawanie go w zarz¹d powierniczy. Innym rozporz¹dzeniem z tej
samej daty zarz¹dzono zg³oszenie w okre�lonym terminie wszelkich
maj¹tków ¿ydowskich. Maj¹tek niezg³oszony stawa³ siê maj¹tkiem niczy-
im (§ 4) i jako taki podlega³ konfiskacie (§ 8).
Omawiane przepisy przewidywa³y, ¿e maj¹tek osób, które wed³ug

hitlerowskich zasad uchodzi³y za ¯ydów, ulega³ zajêciu, oddaniu w zarz¹d
powierniczy lub konfiskacie. Zajêcie skutkowa³o zakazem rozporz¹dzania
jego sk³adnikami. Przestrzeganie tych przepisów by³o obwarowane sank-
cjami karnymi.

3 Zbiór orzeczeñ S¹du Najwy¿szego (IC) 1949, z. I, poz. 1, s. 7 i nast.
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Wszystko to uniemo¿liwia³o korzystanie z formy aktu notarialnego.
W uzasadnieniu zwrócono uwagê, ¿e wojna wszczêta w 1939 r. przez

III Rzeszê by³a wojn¹ bezprawn¹, a sprawców najazdu na Polskê Miê-
dzynarodowy Trybuna³ Wojskowy w Norymberdze uzna³ za winnych
zbrodni przeciw pokojowi. Rzesza zajê³a wiêc Polskê nie w toku wojny
bêd¹cej akcj¹ przez prawo narodów niezakazan¹, ale na skutek przestêp-
stwa z prawa narodów, pope³nionego przez jej organy. Naje�d�ca niemiec-
ki nie móg³ wiêc na okupowanym terenie uzyskaæ tych uprawnieñ, z któ-
rych � wedle prawa narodów � mo¿e korzystaæ pañstwo okupuj¹ce teren
nieprzyjacielski, uzyskany w drodze wojny dozwolonej.
Podniesiono te¿, ¿e regulamin praw i zwyczajów wojny l¹dowej �

aneks do IV Konwencji haskiej z dnia 18 pa�dziernika 1907 r. (Dz.U.
z 1927 r. Nr 21, poz. 161) nie zezwala³ Rzeszy na wprowadzenie w³a-
snego porz¹dku prawnego na zajêtych terenach. Bezprawno�æ jej w³adzy
na okupowanych terenach poci¹ga³a za sob¹ brak mocy obowi¹zuj¹cej
ustanowionego przez naje�d�cê porz¹dku prawnego.
W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e przepisy o formie aktu notarialnego

dla umów o przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci maj¹ na celu ochronê
w³a�ciciela przed zbyt pochopn¹ decyzj¹ pozbycia siê nieruchomo�ci,
a nabywcê przed zbyt pochopn¹ decyzj¹ jej nabycia, zapewniaj¹ pewno�æ
obrotu przez ³atwo�æ i pewno�æ dowodu, ¿e przeniesienie nast¹pi³o i wresz-
cie u³atwiaj¹ kontrolê pañstwa nad obrotem dla celów fiskalnych, sta-
tystycznych lub innych.
W warunkach okupacyjnych celów tych przepis art. 82 pr. o not.

z 1933 r. nie móg³ spe³niaæ. Wrêcz odwrotnie, udaremnia³ on obrót oraz
umo¿liwia³ naje�d�cy kontrolê nad respektowaniem ustanowionych przez
niego ograniczeñ i zakazów.
W koñcowych fragmentach uzasadnienia uchwa³y S¹du Najwy¿szego

z 1949 r. stwierdzono:
�W tym stanie rzeczy przepis art. 82 pr. o not. o tyle, o ile przewiduje

formê aktu notarialnego dla umów o przej�cie w³asno�ci nieruchomo�ci,
nie mo¿e byæ stosowany w przypadkach, gdy skutkiem przeszkód wy-
nikaj¹cych z bezprawnej dzia³alno�ci naje�d�cy zachowanie formy aktu
notarialnego by³o niemo¿liwe. Przepis ten jednak nale¿y stosowaæ o tyle,
o ile przepisuje pisemn¹ formê umowy, której zachowanie i pod rz¹dami
naje�d�cy by³o z regu³y mo¿liwe.
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Wa¿no�æ umowy o przej�cie w³asno�ci nieruchomo�ci sporz¹dzonej
na pi�mie bez zachowania formy aktu notarialnego nie czyni sama przez
siê z dokumentu tego wystarczaj¹cej podstawy do wpisu w ksiêdze wie-
czystej. Nie ma bowiem ¿adnych podstaw do przyjêcia, by przepisy art.
20 i 21 pr. o ks. wiecz., a przed wej�ciem w ¿ycie tego prawa odpo-
wiednie przepisyprawdzielnicowych, okre�laj¹cewarunki uzyskaniawpisu
w ksiêdze wieczystej, mog³y byæ uznane za nie obowi¹zuj¹ce. Je�liby
uzyskanie dokumentu umo¿liwiaj¹cego wpis w ksiêdze wieczystej oka-
za³o siê niemo¿liwe, uprawnionemu pozostaje droga powództwa i wpis
prawa w³asno�ci na podstawie wyroku s¹dowego�.
Uchwa³a ca³ej Izby Cywilnej z 1949 r. spotka³a siê z przychylnym

przyjêciem ze strony doktryny4. Zachowa³a aktualno�æ po dzieñ dzisiej-
szy. Dotyczy to tak¿e argumentacji podniesionej w uzasadnieniu.

2. Przeciw wi¹zaniu skutków prawnych z odmow¹ zatwierdzenia
umowy o przeniesienie w³asno�ci przez starostwo wypowiedzia³ siê S¹d
Najwy¿szy ju¿ 5 lutego 1946 r. C.II.1249/455. Uzna³ on tak¹ umowê,
mimo odmowy, za wa¿n¹. W uzasadnieniu podniesiono, ¿e przepisy
ustanowione przez w³adze okupacyjne, wprowadzaj¹ce wymaganie za-
twierdzeniaumowynotarialnej przeniesieniaw³asno�ci nieruchomo�ci przez
okupacyjny organ administracyjny naruszaj¹ prawo swobodnego dyspo-
nowania rzecz¹, okre�lone w § 354 k.c.a. oraz postanowienia art. 43 i 46
konwencji haskiej z 1907 r. (Dz.U. z 1927 r. Nr 21, poz. 161).
W podobnym duchu wypowiada³ siê S¹d Najwy¿szy tak¿e w pó�-

niejszych orzeczeniach6.
Zajête przezS¹dNajwy¿szyw latach czterdziestych stanowiskoprzeciw

przypisaniu skutków prawnych odmowie zatwierdzenia umowy notarial-

4 Por. J. S z a c h u ³ o w i c z, Znaczenie aktów notarialnych sporz¹dzonych przez no-
tariuszy niemieckich na terenie Polski w czasie okupacji, Nowe Prawo 1959, nr 11, s. 1325
i nast.; S. B r e y e r, Przeniesienie w³asno�ci nieruchomo�ci, Warszawa 1975, s. 39 i 40;
S. R u d n i c k i, [w:]Prawo obrotu nieruchomo�ciami, pod red. S. Rudnickiego,Warszawa
2001, s. 391 i nast.; t e n ¿ e, [w:] G. B i e n i e k, S. R u d n i c k i, Nieruchomo�ci. Proble-
matyka prawna, Warszawa 2004, s. 21.

5 Zbiór orzeczeñ S¹du Najwy¿szego (IC) 1947, z. I, poz. 13, s. 42-44.
6 Por. orzeczenie SN z dnia 27 grudnia 1946 r. C.II. 471/46, Przegl¹d Notarialny 1947,

nr 12, s. 546; orzeczenie SN z dnia 3 czerwca 1947 r. C.II. 261/47, Pañstwo i Prawo 1947,
z. 10, s. 111-112.
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nej przez administracyjne w³adze okupacyjne zas³uguje na aprobatê tak¿e
wspó³cze�nie. Aktualno�æ zachowa³a te¿ argumentacja, któr¹ S¹d Naj-
wy¿szy siê pos³u¿y³. Jej pe³niejsze rozwiniêcie nast¹pi³o w omawianej ju¿
uchwale ca³ej Izby Cywilnej z 1949 r.

3. Ciekawe kwestie pojawi³y siê przy ocenie wa¿no�ci testamentów.
Pierwsze dwa orzeczenia S¹du Najwy¿szego dotyczy³y oceny testa-

mentów niepi�miennych obywateli polskich, sporz¹dzonych w czasie
okupacji na terenachwcielonych doRzeszyw formie nienotarialnej, mimo
¿e obowi¹zuj¹ce na tym obszarze przepisy kodeksu Napoleona wymaga³y
w takim przypadku formy notarialnej.
W orzeczeniu z 24 kwietnia � 5 maja 1948 r. C.III. 200/487, S¹d

Najwy¿szy doszed³ downiosku, ¿e kodeksNapoleona, ustanawiaj¹c szcze-
góln¹ formê testamentu w wymienionych w art. 985, 988 i nast. przy-
padkach niemo¿no�ci sporz¹dzenia testamentu notarialnego, nie przewi-
dzia³ sytuacji, gdy niemo¿no�æ ta zosta³a spowodowana bezprawnymi
przepisami okupanta. Lukê tê nale¿y, zdaniem SN, uzupe³niæ, uznaj¹c za
wa¿ny testament sporz¹dzony przez niepi�miennego obywatela polskiego
w czasie okupacji na terenie inkorporowanym do Rzeszy, je�li zosta³
sporz¹dzony przez osobê godn¹ zaufania w obecno�ci dwóch �wiadków
i je�li brak formy nie móg³ byæ uzupe³niony po oswobodzeniu kraju. S¹d
Najwy¿szy powo³a³ siê przy tym na art. 3 p.o.p.c. (Dz.U. Nr 67, poz.
369), który w ca³o�ci zosta³ przejêty z tytu³u wstêpnego kodeksu cywil-
nego szwajcarskiego. Przepis ten, bêd¹cy t³umaczeniem na jêzyk polski
art. 1 ust. 2 k.c. szwajcarskiego, nakazywa³ sêdziemu, w braku unor-
mowania jakiej� kwestii w przepisach prawa stanowionego, siêganie do
prawa zwyczajowego, a je¿eli brak norm takiego prawa, rozstrzygniêcie
wed³ug norm, które by ustanowi³, gdyby by³ ustawodawc¹. Mimo ¿e S¹d
Najwy¿szy nada³ przepisowi art. 3 p.o.p.c. dzia³anie wsteczne, odniós³
go bowiem do stanu faktycznego, który siê zdarzy³ w 1942 r., a wiêc
przed 1 stycznia 1947 r., kiedy to przepisy te wesz³y w ¿ycie, ten wywód
uzasadnienia spotka³ siê z przychyln¹ ocen¹ glosatora8. Glosator wsteczne
dzia³anie tego przepisu uzasadni³ jego procesowym charakterem.

7 Pañstwo i Prawo 1949, z. 12, s. 111-112.
8 J. G a d om s k i, Glosa do orz. SN z 24.IV-5.V.1948, C.III. 200/48, Pañstwo i Prawo

1949, z. 12, s. 112-115.
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Nieco dalej posun¹³ siê S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 21 maja
1949 r. C.486/499. W podobnych okoliczno�ciach faktycznych dopu�ci³
mo¿liwo�æ uznania za wa¿ny testament prywatny niepi�miennego oby-
watela polskiego, sporz¹dzony w czasie okupacji na terenie wcielonym
do Rzeszy, �je�li tylko istniej¹ dostateczne gwarancje ustalenia tre�ci
o�wiadczenia ostatniej woli, a w szczególno�ci, je�li mo¿liwe jest stwier-
dzenie o�wiadczenia woli zeznaniami �wiadków, wobec których spad-
kodawca poda³ swoj¹ wolê do wiadomo�ci�.
Tak¿e to orzeczenie spotka³o siê z przychyln¹ ocen¹ glosatora10, który

opowiedzia³ siê za materialnoprawnym charakterem art. 3 p.o.p.c. W koñ-
cowych wnioskach podniós³, ¿e s¹d powinien badaæ �nie tylko czy tre�æ
testamentu da siê stwierdziæ, ale tak¿e czy zachodz¹ obiektywne prze-
s³anki do przyjêcia, ¿e stwierdzona tre�æ jest niew¹tpliwie testamentem
okre�lonej osoby, i to przes³anki niemniej powa¿ne, jak przy formach
testamentu przewidzianych obowi¹zuj¹cymi przepisami�. Ten postulat nie
jest pozbawiony racji.

4. Z odmiennym zagadnieniem dotycz¹cym testamentu przysz³o siê
uporaæ S¹dowi Najwy¿szemu w orzeczeniu z dnia 14 lipca 1950 r. £C.
794/5011. Chodzi³o o testament sporz¹dzony 10 stycznia 1945 r. w Psz-
czynie przed notariuszem niemieckim. S¹d Najwy¿szy orzek³, ¿e do
wa¿no�ci testamentu sporz¹dzonego przez obywatela polskiego w czasie
II wojny �wiatowej na terenie wcielonym bezprawnie przez naje�d�cê
hitlerowskiego do Rzeszy Niemieckiej nie mo¿e byæ przeszkod¹ tylko ta
okoliczno�æ, ¿e by³ on sporz¹dzony przez notariusza niemieckiego, nie
bêd¹cego w rzeczywisto�ci notariuszemwed³ug prawa polskiego ani oko-
liczno�æ, ¿e ten notariusz nie zachowa³ przy sporz¹dzeniu testamentu
przepisów prawa polskiego. W uzasadnieniu podniesiono, ¿e obywatel
polski, któremu sporz¹dzi³ na polskimGórnym�l¹sku testament notariusz
niemiecki, nie mo¿e ponosiæ niekorzystnych dla siebie skutków bezpraw-
nych zarz¹dzeñ naje�d�cy niemieckiego.Niemo¿e te¿ przemawiaæ na jego

9 Pañstwo i Prawo 1949, z. 12, s. 115-118.
10 J. M a r o w s k i, Glosa do orz. SN z 21.V.1949, C. 486/49, Pañstwo i Prawo 1949,

z. 12, s. 118-123.
11 OSN 1951, z. I, poz. 22, s. 80-86.
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niekorzy�æ fakt, ¿e uda³ siê do notariusza niemieckiego, skoro nie mia³
innych mo¿liwo�ci sporz¹dzenia testamentu w formie urzêdowej. S¹d
Najwy¿szy przypomnia³ te¿ swoje wcze�niejsze orzeczenia wydane na
tle przepisów kodeksu Napoleona oraz dekret z dnia 6 czerwca 1945 r.
o mocy obowi¹zuj¹cej orzeczeñ s¹dowych, wydanych w czasie okupacji
niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 25, poz. 151)
w brzmieniu nadanym dekretem z dnia 11 kwietnia 1947 r. (Dz.U. Nr
32, poz. 144), który zezwala³ na przypisywanie skutków prawnych
niektórym orzeczeniom s¹dów niemieckich.
Nieco pó�niej, bo w orzeczeniu z dnia 5 grudnia 1959 r. 3 CR 703/

5912, S¹d Najwy¿szy wywiód³, ¿e akty notariuszy niemieckich, powsta³e
na terenach wcielonych w czasie okupacji hitlerowskiej, nie mog¹ byæ
wprawdzie uwa¿ane za wa¿ne akty notarialne w rozumieniu prawa
polskiego, nie wynika st¹d jednak, by nie mo¿na im przypisaæ znaczenia
wa¿nej umowy pisemnej, je�li zachodzi³y przeszkody w zawarciu umowy
przed notariuszem polskim i je¿eli za jej niewa¿no�ci¹ w ogóle nie prze-
mawiaj¹ okoliczno�ci, które byw�wietle przepisów i zasadprawapolskiego
mog³y powodowaæ niewa¿no�æ umowy. Jednak¿e akty takie nie mog¹
stanowiæ bezpo�redniej podstawy do wpisów w ksiêgach wieczystych.
W takim przypadku uprawnionemu pozostaje droga powództwa i wpis
prawa w³asno�ci na podstawie wyroku s¹dowego.
W uzasadnieniu powo³ano siê na wcze�niejsze orzecznictwo, odma-

wiaj¹ce skuteczno�ci aktom powsta³ym przed notariuszami niemieckimi
w czasie okupacji na ziemiach wcielonych do Rzeszy13 oraz na omawian¹
ju¿ uchwa³ê ca³ej Izby Cywilnej z 1949 r.

12 OSP 1960, nr 7-8, poz. 202; por. o tym orzeczeniu S. B r e y e r, Przeniesienie
w³asno�ci nieruchomo�ci..., s. 40; S. R u d n i c k i, [w:] Nieruchomo�ci..., s. 21.

13Przytoczono orzeczenie SN z dnia 14 lipca 1950 r. £C. 794/50, orzeczenie SN z dnia
4 pa�dziernika 1956 r. 3 CR 832/56 (niepubl.) oraz orzeczenie SN z dnia 3 kwietnia 1958 r.
4 CR 331/58, OSP 1958, nr 10, poz. 267, s. 634. Do tego ostatniego orzeczenia por. glosê
J. Szachu³owicza, Nowe Prawo 1959, nr 2, s. 228 i nast., w której autor wyrazi³ pogl¹d,
¿e nie mo¿na kwestionowaæ wszystkich aktów okupacyjnych sporz¹dzonych przez no-
tariuszy niemieckich na okupowanych terenach Polski; por. równie¿ orzeczenie SN z dnia
17 czerwca 1953 r. C 649/53 (niepubl.), omawiane przez J. S z a c h u ³ o w i c z a,Znaczenie
aktów..., s. 1325, w którym znalaz³o siê stwierdzenie, ¿e akty notarialne sporz¹dzone
w czasie okupacji przez notariuszy niemieckich nie mog¹ byæ uznawane za czynno�ci
zdzia³ane na równi z czynno�ciami notariusza ustanowionego przez w³adze polskie.
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IV

Nasuwa siê pytanie, czy przedstawiony dotychczas dorobek judyka-
tury, dotycz¹cy ziem okupowanych przez III Rzeszê, mo¿e byæ wyko-
rzystany w odniesieniu do Ziem Wschodnich, zajêtych w czasie II wojny
�wiatowej przez Zwi¹zek Radziecki.
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e po dniu 17 wrze�nia 1939 r. okupacja ziem

wschodnich Polski przez Zwi¹zek Radziecki na podstawie paktu Ribben-
trop-Mo³otow by³a aktem bezprawnym w �wietle prawa miêdzynarodo-
wego. Otworzy³o to drogê do wykorzystania przy ocenie umów zawar-
tychna tychobszarach rozwi¹zañprzyjêtychwuchwale ca³ej IzbyCywilnej
z dnia 19 marca 1949 r.
Sugestie id¹ce w tym kierunku pojawi³y siê ju¿ w judykaturze14 i dok-

trynie15. W omawianej kwestii wypowiedzia³ siê ostatnio S¹d Najwy¿szy
w orzeczeniu z dnia 21 stycznia 2005 r. I CK 619/04 (niepubl.). Temu
te¿ orzeczeniu pragnê po�wiêciæ nieco wiêcej uwagi.
Chodzi³o o umowê zawart¹ na pi�mie w dniu 15 stycznia 1940 r. we

Lwowie przez H. Grüna i S. Eisnera, obywateli polskich narodowo�ci
¿ydowskiej, której przedmiotem by³a nieruchomo�æ po³o¿ona w Przemy-
�lu. Nieruchomo�æ tê kierownik Urzêdu Likwidacyjnego w Przemy�lu
przekaza³ pe³nomocnikowi B. Grüna, a zarz¹dza³a ni¹ do 1986 r., na jego
zlecenie, J. Klepacka.
Pomiñmy szczegó³y stanu faktycznego oraz kwestie uboczne z punktu

widzenia rozpatrywanej tutaj problematyki.
Mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e S¹d Najwy¿szy podszed³ do rozpatry-

wanego sporu nader formalistycznie. Odmówi³ zastosowania rozwi¹zania
przyjêtego w uchwale ca³ej Izby Cywilnej, uznaj¹c, ¿e skar¿¹cy nie udo-
wodnili, by osoby narodowo�ci ¿ydowskiej na terenach okupowanych
przez w³adze ZSRR nie mog³y w styczniu 1940 r. dope³niæ wymagañ
formy aktu notarialnego. Trudno nie dostrzec niestosowno�ci stwierdze-
nia w uzasadnieniach wyroku, ¿e �o ile bowiem nie budzi w¹tpliwo�ci,
¿e zawarcie takiej umowy w Przemy�lu, pod rz¹dami okupanta hitlerow-

14 Por. orzeczenie SN z dnia 27 listopada 1951 r. £C 856/51 (niepubl.), o którym
wspomina S. R u d n i c k i, [w:] Prawo..., s. 392.

15 Por. S. R u d n i c k i, [w:] Nieruchomo�ci..., s. 22; t e n ¿ e, [w:] Prawo..., s. 391
i 392.
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skiego by³o znacznie utrudnione, je¿eli nie niemo¿liwe, to nie mo¿na nie
uwzglêdniæ faktu, ¿e jak wynika z akt sprawy, zarówno Stanis³aw Eisner,
jak i Herman Grün przed prze�ladowaniami ze strony hitlerowskiego na-
je�d�cy uciekli w³a�nie do Lwowa, pozostaj¹cego wówczas pod w³adz¹
ZSRR�. Z tego wcale nie wynika, ¿e w styczniu 1940 r. mogli bez prze-
szkód zawrzeæ umowê w formie notarialnej.
Wydaje siê, ¿e ogólna sytuacja polityczna i spo³eczna we Lwowie

w styczniu 1940 r. powinna byæ traktowana jako fakt notoryjny. Trudno
w tym zakresie oczekiwaæ przeprowadzenia dowodów przez strony. S¹d
powinien tego rodzaju fakty uwzglêdniaæ i ewentualnie ustalaæ z urzêdu.
Z urzêdu obowi¹zany jest te¿ ustaliæ i zastosowaæ prawo.
Pytania o stan prawny we Lwowie w zakresie obrotu nieruchomo-

�ciami w 1940 r. SN nie rozwa¿y³. A by³o to jego powinno�ci¹. Bez tego
nie da siê odpowiedzieæ na pytanie, czy radzieckie w³adze okupacyjne
utrzyma³y funkcjonowanie notariuszy ustanowionych wcze�niej przez
w³adze polskie oraz czy istnia³y prawne i praktyczne mo¿liwo�ci sporz¹-
dzenia umowy przed takim notariuszem, zw³aszcza gdy zap³atê mia³a
stanowiæ kwota okre�lona w dolarach.
Nasuwa siê przypuszczenie, ¿e gdyby S¹d Najwy¿szy wype³ni³ swoje

powinno�ci w zakresie ustalenia stanu prawnego oraz uwzglêdni³ fakty
notoryjnedotycz¹ce sytuacji politycznej i spo³ecznejweLwowiewstyczniu
1940 r., znalaz³by podstawy do rozstrzygniêcia zgodnego ze stanowi-
skiem zajêtym w uchwale ca³ej Izby Cywilnej w 1949 r.
Nie zosta³ te¿ nale¿ycie pog³êbiony w uzasadnieniu wywód dotycz¹cy

nabycia posiadanej przedmiotowej nieruchomo�ci przy zastosowaniu
przepisów kodeksu cywilnego austriackiego. W uzasadnieniu odwo³ano
siê do § 312 k.c.a., który wymaga do nabycia posiadania fizycznego aktu
objêcia rzeczy w posiadanie. Przypomnieæ tu wpierw wypada pogl¹d
F. Zolla16, ¿e �posiadaniem jest moc faktyczna wykonywania prawa pod-
miotowego, bez wzglêdu na to czy �posiadanie jest wykonywane czy
nie�. I dalej: tylko przy nabyciu posiadania w drodze aktu jednostronnego,
�obejmuje nabywaj¹cy to tylkowposiadanie, co rzeczywi�ciewzi¹³, zacz¹³
u¿ywaæ itd., gdy tymczasem przy nabyciu pochodnym ocenia siê roz-

16 F. Z o l l, Prawo cywilne, t. I: Czê�æ ogólna, Poznañ 1931, s. 282.
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ci¹g³o�æ nabytego posiadania na podstawie umowymiêdzy poprzednikiem
(auctor), a nabywaj¹cym�17. Zamiar objêcia rzeczy w posiadanie mo¿na
przejawiaæ tak¿e przez inne zachowania ni¿ opisane w art. 312 k.c.a.18
Nie da siê wiêc wykluczyæ nieco innego spojrzenia na kwestie przenie-
sienia posiadania w rozpatrywanym przypadku, ni¿ da³ temu wyraz S¹d
Najwy¿szy.

17 Tam¿e, s. 296.
18 Tam¿e, s. 297.


