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TESTAMENT PUBLICZNY I PRYWATNY
W STATUTACH LITEWSKICH NA TLE PRAKTYKI PRAWNEJ

1. Uwagi wstępne – 2.1. Cechy testamentu publicznego, 2.2. Cechy testamentu prywatnego – 3. Po-
równanie z prawem koronnym – 4. Wnioski. 

1. Renesansowa idea kodyfikacji prawa nie ominęła Wielkiego Księstwa Litewskiego1.
Wspaniały rezultat starań kodyfikatorów stanowią trzy Statuty, wyrażające ideę prawa
powszechnego,  swoim  zakresem  obejmującego  mieszkańców  Wielkiego  Księstwa2.
Szerokie zainteresowanie litewskimi kodeksami wśród badaczy polskich, litewskich,
białoruskich, rosyjskich, ukraińskich i niemieckich zaowocowało wieloma publikacja-
mi, przedstawiającymi dzieje kodyfikacji, sylwetki jej autorów, przyczyny i okoliczno-
ści ruchu kodyfikacyjnego, znaczenie pomników, wreszcie dotykających poszczegól-
nych materii uregulowanych w Statutach. Nauka polska szczególny nacisk kładzie, od
niemal dwustu lat, na zagadnienie wpływu prawa rzymskiego na treść Statutów3. 

W dotychczasowych badaniach dziedziczenie testamentowe w Statutach kilkukrot-
nie stanowiło przedmiot pogłębionych studiów. Ostatnia publikacja poświęcona litew-
skiemu prawu spadkowemu w ogólności to klasyczne, choć niespełniające już wymo-
gów współczesnej nauki, dzieło Przemysława Dąbkowskiego4. Prawo litewskie zostało
w nim zanalizowane synchronicznie z prawem koronnym, przede wszystkim zgodnie

1 J. Bardach, Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999, s. 9–14.
2 Wokół pojęcia kodyfikacji w nauce polskiej toczyła się ożywiona dyskusja. W niniejszym tekście

używam terminów „kodeks” i „kodyfikacja” w znaczeniu określonym przez W. Uruszczaka: „[...] kodek-
sem nazwałbym pisany zbiór prawa (księgę), komunikujący treść norm prawnych, obejmujących całość lub
znaczną część systemu prawa danego państwa, uznany na mocy aktu ustawodawczego (ex lege) lub zwy-
czaju (ex consuetudine) za obowiązujące źródło (poznania) prawa. Kodyfikacją natomiast byłaby szeroko
pojęta działalność polegająca na tworzeniu tak zrozumiałych kodeksów prawa, zarówno oficjalna, jak pry-
watna, z uwzględnieniem drogi uzyskania przez dany zbiór prawa mocy obowiązującej”; W. Uruszczak,
Europejskie kodeksy doby renesansu, CPH, t. 40: 1988, z. 1, s. 62–63. Por. definicję zaproponowaną przez
S. Salmonowicza, Narodziny nowożytnej myśli kodyfikacyjnej, CPH, t. 29: 1977, z. 1, s. 83. Dyskusję nad
tym problemem zreferował ostatnio S. Godek, Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim (1588),
Warszawa 2004, s. 34, przyp. 45 (cyt. dalej: Elementy).

3 Zob. S. Godek, Prawo rzymskie w dawnej Rzeczypospolitej, CPH, t. 53: 2001, z. 2, s. 105–142; idem,
Spór o znaczenie prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej, CPH, t. 54: 2002, z. 1, s. 105–142; idem,
Kilka uwag o badaniach nad romanizacją Statutów litewskich, „Zeszyty Prawnicze”, 2002, z. 2, s. 71–81.

4 P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911, s. 3–124.



z układem przedmiotowym, a nie chronologicznym. Zaważyło to na znacznym dogma-
tyzmie pracy P. Dąbkowskiego, co podkreślane już było w literaturze5. Dzieło wspo-
mnianego autora ma ogromne znaczenie w tym sensie, że stanowi syntezę dziewiętna-
stowiecznych badań nad dziejami prawa w I Rzeczypospolitej. W okresie powojennym
wśród polskich badaczy zagadnienie testamentu było podejmowane zwłaszcza w kon-
tekście badań nad romanizacją prawa litewskiego. Jako kontynuatorzy dziewiętnasto-
wiecznych badaczy, Tadeusza Czackiego, Aleksandra Mickiewicza, Franciszka Morze,
Ignacego Daniłowicza6, na pierwsze miejsce w okresie przedwojennym wysunęli się
Franciszek Bossowski, Stefan Ehrenkreutz, Karol Koranyi i Rafał Taubenschlag7. Na-
tomiast bezsprzecznie po II wojnie światowej prym w tych badaniach wiedzie Juliusz
Bardach, a w kilku ostatnich latach Sławomir Godek, którego publikacje są podsumo-
waniem i rozszerzeniem dwustuletnich poszukiwań podobieństw prawa rzymskiego i
trzech kodeksów litewskich w zakresie prawa spadkowego8. 

Odnośnie do formy testamentu dotychczasowe badania sprowadzały się do wskaza-
nia wpływów prawa rzymskiego na sformułowanie w II Statucie litewskim testamen-
tów kwalifikowanych: człowieka ślepego, a także rozrządzenia sporządzonego na wy-
prawie wojennej oraz w podróży9. Również wyznaczenie liczby świadków w testamen-
cie zwyczajnym, a także katalog osób pozbawionych prawa do świadkowania, zdaniem

5 B. Lesiński,  Wyderek czyli sprzedaż nieruchomości z prawem odkupu w prawie polskim od XV do
XVII wieku, CPH, t. 28: 1976, z. 2, s. 23.

6 T. Czacki, Czy prawo rzymskie było zasadą praw litewskich i polskich? I czy z północnymi narodami
mieliśmy wiele wspólnych praw i zwyczajów? Rozprawa czytana w Krzemieńcu na otwarciu roku szkolnego
1808 w Gimnazjum Wołyńskim przez Tadeusza Czackiego, Wilno 1809; idem, O litewskich i polskich pra-
wach i ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy, 1529 roku wy-
danym, t. I i II, wyd. K.J. Turowski, Kraków 1861; A. Mickiewicz, Jaki wpływ prawodawstwo rzymskie na
prawodawstwo polskie i litewskie mieć mogło, „Dziennik Warszawski”, t. 2: 1825; F. Morze,  O wpływie
prawodawstwa rzymskiego na prawodawstwo polskie i litewskie, „Dziennik Warszawski”,  t. 4, 5: 1826;
I. Daniłowicz,  Rzut oka historyczny na prawodawstwo litewskie, „Pamiętnik Naukowy”, t. 1: 1837, z. 2,
s. 235–267.

7 R. Taubenschlag, Wpływy rzymsko-bizantyjskie w drugim Statucie litewskim, Lwów 1933; idem, 
Einflüsse der römischen Rechts in Polen, [w:] Ius Romanum Medii Aevi, 1962, cz. V, nr 7–9, s. 1–6 (odbit-
ka); F. Bossowski, Nowela Justyniana 115 – Statut Litewski I R. IV Art. 13 (14); Statut II i III R. VIII. Art.
VII – Zwód praw) t. X cz. 1 Art. 167, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wyda-
nia pierwszego Statutu litewskiego, red. S. Ehrenkreutz, Wilno 1935, s. 107–121; S. Ehrenkreutz,  Zagad-
nienie wpływu prawa rzymskiego na Statuty litewskie, [w:] Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Wilnie, t. I: Referaty, Lwów 1935, s. 188–196; K. Koranyi, O niektórych postanowieniach kar-
nych Statutu litewskiego z r. 1529 (studium prawno-porównawcze), [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu
czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego Statutu litewskiego, red. S. Ehrenkreutz, Wilno 1935, s. 107–
157.

8 J. Bardach,  Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego – pomnik prawa doby Odrodzenia, „Kwartalnik
Historyczny”, t. 81: 1974, z. 4, s. 750–779; idem, O I Statucie litewskim, CPH, t. 28: 1976, z. 2, s. 239–
–247;  idem,  Statuty litewskie w ich kręgu kulturowym, [w:]  idem,  O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań
1988, s. 9–71; idem, Geneza romanizacji II Statutu Litewskiego, [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza (po-
święcone pamięci Wojciecha Marii Bartla), red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 1995, s. 191–206; idem,
Wpływ prawa rzymskiego na Statuty litewskie oraz ich oddziaływanie na kraje sąsiednie, „Lithuania”, 1997,
z. 1–2, s. 12–25; idem, Statuty litewskie a prawo rzymskie; S. Godek, Pierwiastki romanistyczne w prawie
spadkowym I Statutu litewskiego, „Zeszyty Prawnicze”, 2003, z. 2, s. 273–296;  idem,  Elementy romani-
styczne w III Statucie litewskim (1588), [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – pra-
wa, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Białystok 2003, s. 133–143; idem, Elementy; idem, Elementy
prawa rzymskiego w prawie spadkowym I Statutu litewskiego, [w:]  Pirmasis Lietuvos Statuta ir Epocha,
red. I. Valikonytė, L. Steponavičienė, Vilnius 2005, s. 107–130.
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S. Godka, tłumaczyć należy wpływami prawa rzymskiego. Poniższe uwagi mają na
celu zarówno analizę formy publicznej i prywatnej testamentu w prawie litewskim, jak
również weryfikację dotychczasowych ustaleń dotyczących wpływu prawa rzymskiego
na kodeksy litewskie.

Rozważania oparte zostały na wydaniach I Statutu w 1991 r.10, II w 2003 r.11 oraz
III w 1938 r.12 Fragmenty z kodyfikacji Justyniana zaczerpnąłem z wydawnictwa Paula
Krügera13,  natomiast  Summa legum levis,  brevis  et  utilis  Mistrza  Rajmunda  cytuję
zgodnie z wydaniem Alexandra Gála14. Cytaty źródłowe i zapis bibliograficzny wy-
dawnictw rosyjskich podaję zgodnie z transliteracją słowiańskich alfabetów cyrylic-
kich. Fragmenty III Statutu zaczerpnięte z wydawnictwa Iwana Łappo podaję z zazna-
czeniem jerów twardych (‘‘) i miękkich (‘).

9 K. Koranyi,  O niektórych postanowieniach, s. 124; R. Taubenschlag,  Wpływy, s. 32; S. Godek,  Ele-
menty, s. 156–167; idem, Pierwiastki, s. 290–292; J. Bardach, Statuty litewskie a prawo rzymskie, s. 53–55,
146–157; A.B. Zakrzewski,  Recepcja ustroju i prawa w Wielkim Księstwie Litewskim, XIV–XVIII wiek,
„Studia Iuridica”, t. 40: 2002, s. 253; J. Sondel,  Aleksander Mickiewicz i jego poglądy na tle sporu z po-
czątków XIX wieku na temat roli prawa rzymskiego w dawnej Polsce, [w:] Krakowskie studia z historii pań-
stwa i prawa, pod red. W. Uruszczaka i D. Malec, Kraków 2004, s. 16.

10 Pervyj Litovskij Statut, t. II, cz. 1: Teksty na starobelorusskom, latinskom i staropolsko jazykah, par.
S. Lazutka, I. Valikonytė, E. Gudavičius, Vilnius 1991.

11 Statut Vâlikaga knâstwa Litovskaga 1566 goda, pod red. I.I. Dovnar, U.M. Satolina, J.A. Juho, Minsk
2003.

12 Litovskij Statut 1588 goda, t. II: Tekst, par. I.I. Lappo, Kaunas 1938.
13 Iustiniani Institutiones, wyd. P. Krüger, [w:] Corpus Iuris Civilis, t. I, Berlin 1954.
14 A. Gál, Die Summa legum brevis levis et utilis des sog. Doctor Raymundus von Wiener-Neustadt, Weimar

1926. W artykule zastosowano następujące skróty wydawnictw źródłowych: AML – Akty Litovskoj Metriki,
wyd. A. Leontovič, Warszawa 1896–1897; Arch. Sang. –  Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków
w Sławucie, t. IV, VI, VII, wyd. B. Gorczak, L. Radzimiński, Lwów 1890–1910; Aug. – U. Augustyniak,
Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa 1992; AWAK – Akty
izdavaemye vilenskoû komissìeû dlâ razbora drevnih’ aktov’, t. III, VIII, XVII, XXI, XXII, XXVI, XXXVI,
Vilna  1870–1912  (dla  tomu  II  Akty  izdavaemye  arheografičeskoû  komisseû  vysočajše  učreždennoû
v’ Vil’nè, t. II: Akty Brestskago zemskago suda, Vil’na 1865); BD – Biržų dvaro teisto knygos 1620–1745, wyd.
V. Raudeliūnas, R. Forkovičius, Vilnius 1982; Bork. – M. Borkowska, Dekret w niebieskim ferowany parla-
mencie. Wybór testamentów z XVII–XVIII wieku, Kraków 1984, kolejne numery odpowiadają kolejności za-
mieszczonych testamentów; Correctura Iurium – Correctura statutorum et consuetudinum Regni Poloniae
Anno MDXXXII decreto publico per Nicolaum Taszycki, Bernardum Macieiowski, Georgium Myszkowski...
confecta et Conventioni generali Regni Anno MDXXXIV proposita, [w:] Starodawne Prawa Polskiego Po-
mniki, t. III, ed. M. Bobrzyński, Kraków 1784; Krak. – Testamenty szlachty krakowskiej XVII–
–XVIII w., oprac. A. Falniowska-Gradowska, Kraków 1997; ML – Lietuvos Metryka, Vilnius 1999–2004;
Rach. – Metryka Litewska. Księga wpisów nr 131, oprac. A. Rachuba, Warszawa 2001; Rus. XX – Litovsk-
aâ Metrika, [w:] Russkaâ Istoričeskaâ Biblioteka, t. XX, S. Peterburg 1903; Sand. – M. Lubczyński, J. Pie-
las, H. Suchojad, Cui contingit nasci, restat mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa sando-
mierskiego, Warszawa 2005; Skarbiec dyplomatów – Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolew-
skich, książęcych, uchwał narodowych postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego
wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów, zebrał i w treści opisał I. Daniłowicz,
t. II, Wilno 1862; Testament Jana Moniwida z 1 IX 1458 r. – W. Semkowicz,  Miscellanea archiwalne.
Przywileje Witołda dla Moniwida, starosty wileńskiego o testament jego syna Jana Moniwidowicza, „Ate-
neum Wileńskie”, t. 1: 1923, z. 2, s. 253–267; Testament Ostafiego Wołłowicza z 1 XII 1587 r. –  Testa-
ment Ostafiego Wołłowicza, wyd. T. Wasilewski, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 7: 1972, s. 165–
173; VC – Volumina Constitutionum, t. I, vol. 1–2; t. II, vol. 1, wyd. S. Grodziski, W. Uruszczak, 
I. Dwornicka, Warszawa 1996–2005; VL – Volumina Legum, t. 3–8, wyd. J. Ohryzko, Praga 1859–1860;
przedruk: Warszawa 1980; Zbiór praw litewskich – Zbiór praw litewskich od roku 1389. do roku 1529. tu-
dzież rozprawy sejmowe o tychże prawach od roku 1544. do roku 1563., wyd. A.T. Działyński, Poznań
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2.1. Przemysław Dąbkowski, pisząc o testamencie w prawie I Rzeczypospolitej, wy-
różnił cztery podziały ze względu na jego rodzaj (formę): testamenty prywatne i pu-
bliczne, słowne i piśmienne, zwyczajne i wyjątkowe, jawne i tajne15. Na gruncie prze-
pisów Statutów tylko ten ostatni podział nie znajduje zastosowania, potwierdzają to
również zgromadzone źródła praktyki prawnej. Ograniczona ilość miejsca nie pozwala
tutaj na wykroczenie poza rozważania nad formą publiczną i prywatną testamentu.

Immanentną cechą testamentu publicznego było zeznanie woli wobec księcia lub
stosownego urzędu, który przejął uprawnienia monarchy16. Stąd w ramach testamentu
publicznego  można  wskazać:  zeznany  przed  monarchą,  przed  sądem ziemskim lub
grodzkim, przed hetmanem na wyprawie wojennej, sporządzony przez notariusza17. 

Prawo litewskie gwarantowało udział  czynnika państwowego w rozrządzaniu na
wypadek śmierci, nawet jeśli pierwotnie testament nie był sporządzany w formie pu-
blicznej.  Do 1566 r.  obowiązywał nakaz uzyskania uprzedniej lub następczej  zgody
monarchy albo jego urzędnika na alienację nieruchomości (art. XVII rozdziału pierw-
szego najstarszego kodeksu regulujący trzeciznę)18:

Ustavuem tèž i dopušaem s poradoû rad naših, iž koli by hto v dobrom zdorov’i svoem pered ma-
estatom našim, abo pered nekotorym vradnikom našim onogo poveta, pod kotorym sedit’, oči-
visto sâ postavivši, otpisal komu drugomu tastamentom abo zapisom tretûû čast’ imen’a svoego
otčiznogo abo materistogo, kotoromu toe imen’e otpisano, melby na to listy naši, abo vradlnika
našogo povetovogo dozwolen’e, togdy takovij tastament abo listy, maût mocno deržny byti. A es-
tli by hto otpisal bez dozvolenâ našogo abo vradlnika našogo povetovogo tretûû čast’ imen’a sve-
go, buduči u horobe svoej, a svetki by na to byli godnyje, takovyj list maet' deržan byti. A odnako
ž po smerti togo maet' dlâ bližnih tot list v nas, gospodara, abo panov rad potverditi.

W praktyce przedkładano sporządzony w formie prywatnej testament do zatwier-
dzenia lub dokonywano rozrządzenia bezpośrednio przed księciem albo urzędnikiem.
W tym ostatnim przypadku miało miejsce naturalne publiczne sporządzenie testamen-
tu. Udział czynnika publicznego przejawiał się także w obowiązku wpisu do ksiąg, któ-

1841.
15 P. Dąbkowski, Prawo, t. II, s. 73.
16 Ibidem, s. 83–84.
17 Zob. J. Trzciński, Dokument w średniowiecznym prawie rzymsko-kanonicznym, [w:] Zagadnienie do-

wodu z ekspertyzy pisma ręcznego, Katowice 1976, s. 177–178.
18 P. Dąbkowski, Dobra rodowe i nabyte w prawie litewskim od XIV do XVI wieku, Lwów 1916, s. 4;

S. Ehrenkreutz,  Uwagi nad rozdziałem VII Statutu litewskiego trzeciego, „Rocznik Prawniczy Wileński”,
t. 1: 1925, s. 233. Jak wykazały badania Andrija Błanuca, jeszcze po 1566 r.  w praktyce w kontraktach
sprzedaży stosowano ograniczenie alienacji wieczystej do trzeciej części dóbr, a zastawu do dwóch trze-
cich. Badacz wskazał, że kontrahenci w umowach powoływali się na prawo ziemskie. Jest to dobitny przy-
kład oporów, z jakimi przyjmowało się prawo stanowione; A. Blanuca, Norma pro „trzeciznu” w Peršomu
Litovs’komu Statutì ta ìï recepcìâ do kìncâa XVI stolìttâ, [w:]  Pirmasis Lietuvos Statutas ir Epocha, red.
I. Valikonytė, L. Steponavičienė, Vilnius 2005, s. 100, 103–105. J. Bardach stwierdził, że reforma sejmu
brzeskiego stanowiła  sukces ujęcia romanistycznego podyktowany potrzebami obrotu towarowo-pieniężnego;
J. Bardach, Niedział w Statutach litewskich na tle praktyki, [w:] idem,  Studia z ustroju i prawa Wielkiego
Księstwa  Litewskiego XIV–XVII w.,  Warszawa 1970,  s. 95;  idem,  Statuty  Litewskie  jako  wyraz  kultury
prawnej epoki i ich oddziaływanie na kraje sąsiednie, [w:] Między Wschodem i Zachodem, cz. I, red. J. Kło-
czowski, Warszawa 1989, s. 321; idem,  Uczone prawo w II Statucie Litewskim, [w:]  1566 metų Antrasis
Lietuvos Statutas, pod red. S. Łazutki, Vilnius 1993, s. 21–22. Zob. także H. Wisner, Polityczne uwarunko-
wania poprawy brzeskiej drugiego Statutu WXL, [w:] ibidem, s. 26; A.B. Zakrzewski, Recepcja, s. 252.
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ry to nakaz został wprowadzony w III Statucie. Porównanie przepisów regulujących
formę testamentu w trzech kolejnych kodyfikacjach prezentuje poniższa tabela. 

I Statut II Statut III Statut 

VIII.  2.  [...]  prizvavšy  k’
tomu  vrâd’  zemskij  sud’û
podsudka pisara kaplana, 

VIII. 2. Vedže pri spravovan’ û testamentu
maet’  meti  vrad’  naš’  zem”skij  abo
kgrod”skij onogo povetu, gde sâ tot’ testa-
ment” spravowati budiet’, 

V.  16.  [...]  prizvavši
k tomu  kaplani  abo
inye  svetki,  abo  lûdi,
very  godnye,  abo  tèž
âvnogo  pisara  pri-
sâžnogo.  A  koli  sam
potom  umret’  a  tuû
volû  svoû  ostatočnuû,
smert’û  potverdit’,
a hto by i pečati ne pri-
ložil;  takovyj  tasta-
ment,  maet’  pri  mocy
zostati.

a gdě by vrâdy měti ne mog’,
ino  pered’  trema  svědkami
věry  godnymi  možet’  testa-
ment’ činiti. A koli sam po-
tom umret’, a tuû volû svoû
ostatnûû  smert’û  potverdit’,
hotâ  by  i  pečati  ne  priložil;
takovyj testament’ maet’ pri
močy  zostati,  tol’ko  by  po
smerti ego ne oměškali testa-
mentu pered’ nami Gospoda-
rem’ abo pered’ vrâdom’ ze-
mskim’ opovědati na rokoh’
peršyh’ sudovyh’.

a  gde  by  vrâdu,  tak’  zem”skogo,  âko
i kgrod”skogo,  zupol”nogo  k”  sobe  vzâti
ne mog’, togdy hotâ odna osoba urâdowaâ
pribudjet’, maûčy pri vradniku dvuh šlâhti-
čov”; a ne možet” li  byti  i  odin” kotoryj
urâdnik”,  togdy  pered”  trema  šlâhtičami,
v” tom” pan”stvie našom’ Velikom” Knâz-
stve  Litov”skom”  oselymi,  lûdmi  very
godnymi,  možet’  testament’  spraviti  [...]
Vedže skoro po smerti ego, zarazom”, neo-
meškane  tot”  testament”  pervej  na  vrade
kgrod”skom, a  po tom” pered” nami go-
spodarem”  abo  pered”  sudom”  našym”
zem”skim”, na peršyh” rokoh” maet’ byti
opovedan” i do knig” wpisan”.

Tabela 1. Forma testamentu w redakcji staroruskiej Statutów (opracowanie autora).

W nowszych Statutach zeznanie do ksiąg nie było związane z konsensem władzy
publicznej na rozrządzenie dobrami nieruchomymi. Obowiązek ten stanowił tylko pró-
bę formalnej, a nie materialnej kontroli obrotu nieruchomościami. Monarsze bardzo za-
leżało na zachowaniu tych uprawnień, świadczyła o tym gradacja typów testamentów
zaprezentowana w przepisach kolejnych Statutów19. Forma publiczna miała być stoso-
wana co do zasady, natomiast testament prywatny wobec świadków stanowił formę
subsydiarną,  obarczoną  dodatkowo obowiązkiem zeznania  wobec  monarchy  lub  do
ksiąg ziemskich po śmierci testatora. W III Statucie gradacja jest jeszcze bardziej wi-
doczna, skoro w przypadku testamentu prywatnego należy w pierwszej kolejności po-
starać się o świadka będącego osobą urzędową. Zdaniem P. Dąbkowskiego, nie jest to
udział osoby pełniącej funkcję publiczną w sporządzeniu testamentu prywatnego, lecz
rozrządzenie w formie publicznej20. Teza ta jest jednak w kontekście całego przepisu
zbyt daleko idąca, zwłaszcza w świetle wcześniejszej wzmianki o testamencie sporzą-
dzonym przed sądem. Ponadto o doniosłości zeznania testamentu świadczy nakaz do-
konania tego na pierwszych rokach. Czy jednak ta formalna kontrola była jedynym po-
wodem, dla którego monarsze zależało na aktykacji testamentu w księgach? Ponadto
czy rzeczywiście tylko hospodarowi zależało na nadawaniu testamentom waloru pu-
blicznoprawnego? Podejmując próbę odpowiedzi na to pytanie, warto prześledzić usta-

19 P. Dąbkowski, Prawo, t. II, s. 85.
20 Ibidem, s. 85.

181



lenia literatury dotyczące roli konsensu/konfirmacji monarszej na ziemiach polskich;
będą one tłem porównawczym dla stosunków w Wielkim Księstwie Litewskim.

Wśród badaczy brak zgodności co do genezy konsensu i  konfirmacji  monarszej.
Na gruncie prawa polskiego wskazać można kilka grup poglądów. Dwie najważniejsze
syntetycznie przedstawił Antoni Gąsiorowski:

Pierwszy z nich dopatruje się genezy konfirmacji książęcej w prawach zwierzchnich panującego
do (całości?) ziem w państwie, czegoś na kształt szerokiego pojmowania regale ziemnego, łącząc
silnie konfirmację, potwierdzenie aktu kupna-sprzedaży, z konsensem na akt. Drugi z poglądów
szuka  genezy  konfirmacji  w kręgu  poddanych  panującego,  szczególnie  Kościoła,  widzących
w potwierdzeniu aktu sprzedaży czy darowizny jego umocnienie autorytetem książęcym21.

A. Gąsiorowski za Kazimierzem Kolańczykiem22 opowiedział się za pierwotnie od-
dolną inicjatywą konfirmacji, uznając rolę fiskalną (Stanisław Russocki) i ograniczenie
skuteczności prawa retraktu (Zygmunt Wojciechowski, późniejsza publikacja Zygfryda
Rymaszewskiego, oponenci Jan Adamus i S. Russocki) za mniej istotne23. Najistotniej-
szym czynnikiem wyboru monarchy jako osoby dokonującej  konfirmacji  była,  zda-
niem badacza, możliwość przyznania przez niego libertacji w zakresie obciążeń pu-
blicznoprawnych,  natomiast  zainteresowanie  monarchy w utrzy-maniu  i  rozwoju  tej
praktyki miało się wiązać z budowaniem przez Kazimierza Wielkiego prestiżu władcy,
a także z aspektem fiskalnym24. Dalsze losy konfirmacji monarszej związane są z dele-
gacją  uprawnień  królewskich  na  urzędników,  w modelu  wielkopolskim na starostę,
w małopolskim – na sądy ziemskie, a także z rozwojem sądów i urzędów grodzkich
i rywalizacją pomiędzy nimi a sądem ziemskim w zakresie prawa wieczności ksiąg25. 

W okresie nowożytnym całkowicie zmniejszyła się już rola zeznania do ksiąg jako
formy kontroli obrotu nieruchomościami, z punktu widzenia władcy na pierwszym pla-
nie znalazła się funkcja fiskalna26. W Koronie miała więc miejsce znamienna ewolucja,
zakończona formalnym tylko aktem o celu fiskalnym. 

21 A. Gąsiorowski, Tak zwane prawo wieczności w dawnej Polsce, CPH, t. 32: 1970, z. 2, s. 32.
22 „Inicjatywa kontrahentów,  którzy szukali  zabezpieczenia skuteczności  swoich aktów alienacyjnych

u księcia, schodziła się ze samorzutną tendencją panującego, który, jak dobry gospodarz, musiał wiedzieć,
w jakim kierunku szła fluktuacja tytułów własności ziemskiej”. K. Kolańczyk, Studia nad reliktami wspólnej
własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzanie własnością ziemską do końca XIV w., Poznań
1950, s. 309. W innym miejscu K. Kolańczyk zdecydowanie zaprzeczył istnieniu na gruncie polskim regale
ziemnego. Ibidem, s. 297.

23 Ibidem, s. 33; S. Russocki, Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza (koniec XIV–poło-
wa XVI wieku), Warszawa 1961, s. 219 i n.; Z. Wojciechowski,  Sądownictwo prawa polskiego w dobie
przedimmunitetowej, Lwów 1932, s. 26 i n.; J. Adamus, Z badań nad dzierżeniem w polskim prawie śred-
niowiecznym, Lwów 1933, s. 78 i n.; K. Kolańczyk, Studia, s. 304 i n.

24 A. Gąsiorowski, Tak zwane prawo, s. 34–35.
25 Ibidem, s. 39 i n.; idem, Początki sądów grodzkich w średniowiecznej Polsce, CPH, t. 26: 1974, z. 2,

s. 57–79. Przegląd literatury przedmiotu opatrzony nowymi badaniami sporządził J. Łosowski, Kancelaria
grodzka chełmska od XV do XVIII wieku, studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu spo-
łeczeństwa staropolskiego, Lublin 2004, s. 33–67, 76–87, 173–177.

26 K. Łopatecki w artykule Dwa testamenty mieszkańców Podlasia z przełomu XVII–XVIII w. zamiesz-
czonym  w  niniejszym  tomie  wyraził  przypuszczenie,  iż  zamieszczona  w  taryfikatorze  małopolskim
z 1764 r. opłata Ab inscriptione donatoria sive obligatoria vel cessionaria, tum debitorea, reemptionali et
venditorea, reformatoria et alia cuiuscunque tituli – fl. 1 gr.  mogła dotyczyć również testamentów. Zob.
Zbiór aktów do historii ustroju sądów prawa polskiego i kancelarii sądowych województwa krakowskiego
z wieku XVI–XVIII,  [w:]  Archiwum Komisyi  Prawniczej,  t. VIII,  z.  2,  wyd.  S. Kutrzeba,  Kraków 1909,
s. 215.
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W Wielkim Księstwie Litewskim uprawnienia  hospodara do dóbr nieruchomych
kniaziów, panów i bojarów były znacznie mocniejsze niż te, które posiadał król w Kró-
lestwie Polskim. Zdaniem niektórych badaczy, jeszcze u schyłku XIV w. z dzierżeniem
przez nich nieruchomości były związane nikłe prawa alienacyjne; na ich określenie za-
miast terminu „własność” poprawniej jest używać nazwy „użytkowanie dożywotnie”27.
Pierwotnie  każda  alienacja  nieruchomości  wymagała  zgody  księcia.  O ile  więc  na
gruncie polskim tylko niektórzy badacze wskazywali konsens na alienację dóbr nieru-
chomych (Józef Louis, Piotr Burzyński28) i tylko nadanych (Michał Szczaniecki29), a na
progu czasów nowożytnych można mówić jedynie o konfirmacji uzasadnionej wzglę-
dami fiskalnymi30, o tyle na Litwie ewolucja przebiegała od ścisłej kontroli obrotu nie-
ruchomościami, aż do jej znacznego ograniczenia wraz z wprowadzeniem II Statutu. P.
Dąbkowski podkreślał, że rozrządzanie w formie testamentu dobrami na rzecz Zakonu
Kawalerów Mieczowych w Inflantach było możliwe dopiero po wyrażeniu zgody przez
Mendoga31. W stosunkach litewskich przez cały XV w. żywa była pierwotna forma pu-
ścizny,  skoro wielki  książę rezerwował sobie prawo do zatwierdzania spadkobrania
nieruchomości  między  bojarami32.  Tak ścisła  kontrola,  wobec  odmiennego  prawa i
praktyki na gruncie polskim, musiała wywołać dążenie bojarów litewskich do uzyska-
nia praw zbliżonych do koronnych. Dogodnymi okolicznościami do tego były zbliżenia
polsko-litewskie związane z kolejnymi uniami, począwszy od przywileju Władysława
Jagiełły z 1387 r., a także momenty zawirowań politycznych. Rezygnacja wielkiego
księcia z uprawnień do kreowania struktury majątkowej bojarstwa nie była łatwa, o
czym świadczy wiele razy odnawiana obietnica nieingerowania w proces spadkobrania
– były to przywileje z lat 1447, 1492, 1529 i 154933. W procesie osłabiania kontroli ho-
spodara  nad  obrotem  nieruchomościami  ważkim  wydarzeniem  było  wprowadzenie
analogicznej do koronnej struktury sądowej w 1564 r. Szlachta litewska doskonale zda-
wała sobie sprawę z konsekwencji wprowadzenia sądów ziemskich34, skoro wielokrot-

27 K. Kolańczyk, Studia, s. 168; M. Jučas, Unia polsko-litewska, tłum. A. Firewicz, Toruń 2003, s. 174
i n. podaje szereg przykładów na istnienie „domen-ojcowizn” przed 1387 r. Wskazują one jednak na stan
faktyczny, który mógł być zmieniony relewantnym prawnie postanowieniem księcia.

28 J. Louis, Prawo spadkowe według zasad i przepisów prawa rzymskiego, prawa dawnego polskiego,
jak również praw nowożytnych: austryackiego, francuskiego, Królestwa polskiego, pruskiego i rosyjskiego
historycznie-porównawczo  rozwinięte  i  wykładem  o  opłatach  spadkowych  uzupełnione,  Kraków  1865,
s. 122; P. Burzyński, Prawo polskie prywatne, t. II, Kraków 1871, s. 263.

29 M. Szczaniecki, Nadania ziemi na rzecz rycerzy w Polsce do końca XIII wieku, Poznań 1938, s. 37
i n. Zob. S. Russocki, Formy, s. 78–79.

30 A. Gąsiorowski, Tak zwane prawo, s. 56.
31 P. Dąbkowski, Prawo, t. II, s. 75.
32 H. Willoweit na podstawie analiz terminologicznych zastanawiał się, czy wielki książę nie był naj-

wyższym właścicielem i stąd wynikały gwarancje dla szlachty udzielone przez Zygmunta I dotyczące dzier-
żenia dóbr nadanych im przez Kazimierza Jagiellończyka: „Ihm ‘gehört’ das Land und er hat über seine
Menschen zu bestimmen”. H. Willoweit, Das lituanische Statut von 1529 vor dem Hintergrund der Gesetz-
gebung und Jurisprudenz seiner Epoche, [w:] Pirmasis Lietuvos Statutas ir Epocha, red. I. Valikonytė, L.
Steponavičienė, Vilnus 2005, s. 64–67.

33 J. Bardach, Niedział, s. 151; M.B. Topolska, Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim
od XV do XVIII wieku, Poznań–Zielona Góra 2002, s. 45.

34 J. Bardach, Trzecizna w litewskim prawie majątkowym XV i XVI wieku, [w:] Cultus et cognitio. Stu-
dia z dziejów średniowiecznej kultury, red. S.K. Kuczyński i in., Warszawa 1976, s. 91; A.B. Zakrzewski,
Ustrój i prawo Wielkiego Księstwa Litewskiego: uwagi, wątpliwości, propozycje, [w:]  Wielokulturowość
polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawa, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Białystok 2003,
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nie zabiegała o reformę. Przykładem tego była prośba wniesiona na sejmie walnym wi-
leńskim z 1551 r., w której szlachta prosiła o prawo wieczności zeznań alienacji nieru-
chomości w sądach powiatowych35. W obliczu realnej kontroli monarchy nad obrotem
nieruchomościami, do 1566 r. walor fiskalny zeznań przed jego obliczem lub do ksiąg
odgrywał rolę subsydiarną. Jego wyrazem była instytucja czołobicia i pokłonów, zwy-
czajowych opłat dla hospodara i urzędników w związku z dokonywanymi czynnościa-
mi36. Badania Krzysztofa Pietkiewicza wykazały, że opłata realizowana w formie czo-
łobicia zawierała w sobie już koszty wydania listu konfirmacyjnego37.

W Wielkim Księstwie Litewskim uczestnictwo księcia w obrocie nieruchomościa-
mi wykształciło się z jego inspiracji. Nie oznacza to jednak, że nie byli tym zaintereso-
wani sami testatorzy lub spadkobiercy. Konfirmacja monarsza (naturalnie realizowana
także przez konsens na rozrządzanie dobrami w myśl przepisu regulującego trzeciznę)
utwierdzała rozrządzenie ostatniej woli, a wobec częstej liczby sporów na tle dziedzi-
czenia testamentowego dysponowanie wydanym przez monarchę listem stanowiło sil-
ny dowód w procesach sądowych. Testatorzy wykazywali zainteresowanie nie tylko
konsensem monarchy, najczęściej obligatoryjnym przez wzgląd na rozrządzenie nieru-
chomościami,  lecz także poszukiwali  konfirmacji  u  innych autorytetów.  Stąd wiele
wzmianek o potwierdzeniach sporządzanych przez biskupów wileńskich38. Władze ko-
ścielne, opierając się na normach prawa kanonicznego, same zachęcały do pozyskiwa-
nia takich potwierdzeń; było to zgodne z polityką wpływu Kościoła katolickiego na
dziedziczenie testamentowe39.

Powracając do przepisów kodyfikacji, istotnym novum II Statutu było wprowadze-
nie  zeznania  bezpośrednio  do  ksiąg  ziemskich  w obecności  poproszonego  do  łoża
umierającego składu sądu ziemskiego, powiększonego o kapłana40. Wskazanie tej moż-

s. 48; J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 125 i n.
35 Zbiór praw litewskich, s. 451.
36 J. Bardach,  Czołobicia i pokłony. Kartka z dziejów administracji Wielkiego Księstwa Litewskiego

w XV–XVI wieku, [w:] Wieki średnie. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60. rocznicę urodzin,
kom. red. A. Gieysztor i in.,  Warszawa 1963, s. 310–311, 315; A.B. Zakrzewski,  Czołobicia i zedania.
Kartka z dziejów kultury prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV–XVI wieku, [w:] Z dziejów kultury
prawnej. Studia ofiarowane Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, kom. red. M. Wąso-
wicz (przewodn.) et al., Warszawa 2004, s. 377.

37 K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dzie-
jami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, Poznań 1995, s. 42.

38 KDKW, nr 411 z maja 1494 r., s. 475–476; KDKW, nr 474 z 17 sierpnia 1500 r., s. 558; KDKW
436a z 28 lutego 1496 r., s. 765–766; KDKW, nr 593 z 3 listopada 1505 r., s. 707; ML 1:1, nr 276 z 3 sierp-
nia 1528 r., s. 65; ML 12:12, nr 404 z 13 października 1524 r., s. 335. Zob. także uwagi K. Skupieńskiego
odnośnie do stosunków na ziemiach polskich; K. Skupieński,  Dokumenty osób prywatnych w ziemi kra-
kowskiej i sandomierskiej w latach 1190–1449, „Studia Źródłoznawcze”, t. 32/33: 1990, s. 24–
–25, 28.

39 K. Kolańczyk, Studia, s. 65, 100, 113, 115, 306.
40 Zob. testament księcia Romana Sanguszka z 10 maja 1571 r. aktykowany do ksiąg ziemskich Różań-

skich (Arch. Sang. VII, nr CCCIX, s. 398–400): „A is then moy lysth, choczias z woliey Bozey w choro-
bye, wsakze zupolne rozumem y czalem vmislem mem sprauoualem, bęndąncz w miasteczkv Mazowecz-
kyem,  Rozanie,  zavezwawsi  vrząth  zyemsky,  Rozansky,  do  siebye,  then  zapysz  moy  opowiedzialem
y w kxięgi vrzędowe zapisacz dal”. Wykorzystanie instytucji prawa litewskiego na Mazowszu z pewnością
można wyjaśnić pozycją społeczną testatora, który mógł sobie pozwolić na wezwanie składu sądu ziem-
skiego do miejsca swej siedziby. W Koronie zgodę na to mógł udzielić tylko król. W związku z tym szlach-
ta praktykowała zwyczaj wzywania sądu miejskiego. Zob. Sand. 27 z 24 listopada 1652 r. P. Dąbkowski,
Stanowisko cudzoziemców w prawie litewskim w drugiej połowie XVI wieku (1447–1588), Lwów 1912,
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liwości wiązało się z inkorporacją do kodyfikacji regulacji dotyczących ustroju sądów,
które zostały wprowadzone na sejmie w 1564 r.41 Obecność składu sędziowskiego przy
łożu chorego została zaczerpnięta z pewnością z prawa miejskiego.

2.2. Testament prywatny miał charakter testamentu sporządzonego wobec świadków.
Mógł on przyjąć formę pisemną lub ustną. Musiał być sporządzony wobec określonej
liczby świadków, którzy powinni ponadto spełniać dodatkowe warunki. Ich szczególne
znaczenie zostało podkreślone w I i II Statucie, nie wymagano przyłożenia pieczęci
przez testatora do testamentu pisemnego, jeśli tylko jego wola została objawiona wo-
bec trzech świadków. Ich zeznanie konwalidowało wadliwy testament pisemny na te-
stament ustny42. Liczba świadków była również wymogiem, od którego zależało spo-
rządzenie  testamentu  w szczególnej  formie  –  testamentu  człowieka ślepego (ośmiu
świadków) i  żołnierza na wojnie (co najmniej  jeden świadek w II Statucie,  dwóch
w III).

W I Statucie mowa jest tylko o „mnogiej” liczbie świadków, druga kodyfikacja
wprowadziła natomiast obligatoryjną liczbę trzech świadków, która została utrzy-
mana  również  w  III  Statucie43.  Nie  jest  wykluczone,  że  ustalenie  liczby  trzech
świadków w III Statucie wiązało się z próbą pełnego uregulowania tej kwestii, wy-
wołaną inspiracjami prawa rzymskiego: w II Statucie recypowano z prawa rzym-
skiego wymóg ośmiu świadków dla testamentu człowieka ślepego44. O ile jednak w
przypadku testamentu kwalifikowanego rzeczywiście można przypuszczać recepcję
normy, o tyle w przypadku testamentu zwykłego twierdzenie to jest nieuprawnione.
Testament rzymski ustny zna bowiem siedmiu świadków45. W praktyce ich liczba
w litewskich testamentach zwyczajnych była bardzo różna, zarówno przed 1566 r.,
jak  również  już  po wprowadzeniu  kodyfikacji  w życie:  czterech46,  pięciu47,  sze-

s. 83.
41 S. Kutrzeba, Historia ustroju, t. II: Litwa, Lwów–Warszawa–Kraków 1927, s. 12, 117–118.
42 Jest to szczególny sposób „ratowania” czynności prawnej. Testament miał bowiem charakter doku-

mentu dyspozytywnego, jego nieważność pociągała za sobą nieważność czynności. K. Maleczyński, Stano-
wisko dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie sądowym do połowy XIII w., [w:] idem, Studia
nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 129.

43 S. Godek, Elementy, s. 163.
44 Ibidem, s. 163.
45 W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2003, s. 322.
46 Arch. Sang. VII, nr XXXIX z 10 maja 1571 r., s. 399; Aug. 1 z 27 maja 1565 r., s. 21; Aug. 12

z 1–4 stycznia 1632 r.,  s. 185; AWAK II,  nr 91 z 1580 r.,  s. 215; AWAK XXVI, nr 313 z 20 kwietnia
1587 r.,  s. 274–276; AWAK XXXVI, nr 484 z 2 lutego 1570/1589 r.,  s. 420;  BD, nr 78 z 21 listopada
1701 r., s. 229; Bork. 2 z 26 listopada 1655 r., s. 39–40; Bork. 6 z 14 listopada 1650 r., s. 65; Bork. 12
z 9 grudnia 1649 r.,  s. 104;  Bork.  17 z  16 stycznia 1658 r.,  s. 129;  Bork.  27 z  8 października 1727 r.,
s. 204––205; KDKW, nr 593 z 3 listopada 1505 r., s. 709; ML 1:1, nr 54 z 27 grudnia 1551 r., s. 32; ML
1:1, nr 667 z 23 lipca 1490 r., s. 133; ML 12:12, nr 723 z 1 lutego 1524/14 lipca 1522 r., s. 561–564; ML
15:15, nr 186 z 3 maja 1534 r., s. 246; Rach. 913 z 5 lipca 1661 r., s. 285–287.

47 Aug. 5 z 28 lipca 1590 r., s. 74–75; Aug. 7 z 26 ? 1611 r., s. 117; AWAK VIII, nr 173 z 14 stycznia
1588 r.,  s. 462;  KDKW nr 240 z  1461 r.,  s. 271;  ML 12:12,  nr 739 z  9 lipca  1524/4 kwietnia  1524 r.,
s. 580––582; ML 230:11, nr 14 z 7 lipca 1542 r., s. 15; Rus. XX, nr 60 z 19 stycznia 1509 r., kol. 606.
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ściu48,  siedmiu49,  ośmiu50,  dziewięciu51, dziesięciu52, a nawet dwunastu53. Najwięcej
występuje zwłaszcza w instrumentach notarialnych z końca XV w. Wśród testamentów
sporządzonych po 1566 r. znajdują się również takie, w których brak wymaganej licz-
by podpisów świadków54. Nie jest jednak oczywiste, czy testamenty te były nieważne.
Problem dotyczy fakultatywności podpisu wobec obligatoryjności przyłożenia pieczę-
ci. Szczegółowych regulacji dostarcza w tej materii tylko III Statut:

VIII. 2. tak” že i pečatniki, hto z nih” pisati umeti budet”, maût” ruki svoi u testamentu pod”pisat’
[...] 

Jeszcze w 1. połowie XVI w. nawet dokumenty hospodarskie często nie były za-
opatrzone w podpisy, mimo to odznaczały się pełnymi walorami prawnymi55. Stąd też
brak podpisu nie musiałby przesądzać o nieważności czynności. 

Bardziej zawikłana jest sprawa testamentu Katarzyny z Radziwiłłów Hlebowiczo-
wej sporządzonego w Rosiu 16 sierpnia 1674 r.56 Na końcu testamentu testatorka za-
warła następującą klauzulę:

Przez rany i miłość Bożą proszę Ich M.P.P. egzekutorów, jeśliby nie przyszło do podpisu Ich
M.P.P. pieczętarzów, aby tę wolę ostanią moją do skutku przywiedli, a kto by chciał być sprzecz-
nym na straszny Sąd Boży pozywam.

W świetle wcześniejszego o ponad wiek orzeczenia sądu hospodarskiego testament
taki był nieważny57. Testament pisemny miał być sporządzony wobec świadków, którzy
musieli być obecni podczas wyrażania ostatniej woli. Pełnił on samodzielną funkcję do-
wodową (świadczą o tym zapiski sądowe, informujące o odłożeniu rozprawy na kolejny
roczek, by strona mogła dostarczyć do sądu testament58), lecz w przypadku podważenia
jego autentyczności – rozstrzygający był dowód ze świadków. Literalna wykładnia prze-
pisów Statutów (zob. tabela 1) także wskazuje na konieczność jednoczesnej obecności

48 Aug. 2 z 27 listopada 1582 r., s. 36; Aug. 4 z 1 kwietnia 1587 r., s. 57–58; AWAK VIII, nr 177
z 7 lutego 1594 r., s. 264; KDKW 436a z 28 lutego 1496 r., s. 767; ML 1:1, nr 615 z 3 lipca 1483 r., s. 125;
ML 51:51, nr 82 z 18 października 1564/20 listopada 1567 r., s. 90; Testament Jana Moniwida z 1 września
1458 r.

49 ML 1:1, nr 612 z 15 marca 1543 r., s. 125; ML 15:15, nr 131 z 28 września 1519 r., s. 163.
50 KDKW, nr 306 z 8 kwietnia 1478 r., s. 361; KDKW 465 z 13 sierpnia 1499 r., s. 547.
51 KDKW, nr 313 z 26 września 1479 r., s. 271; KDKW nr 453 z 13 maja 1498 r., s. 531; KDKW nr 601

z 29 kwietnia 1506 r., s. 717.
52 KDKW, nr 390 z 26 września 1492 r., s. 449.
53 KDKW, nr 430 z 23 czerwca 1495 r., s. 499.
54 Bork. 3 z 15 maja 1707 r., s. 44; Bork. 5 z 28 lipca 1761 r., s. 57; Bork. 13 z 12 kwietnia 1710 r.,

s. 108; Bork. 18 z 2 marca 1652 r., s. 133.
55 J.  Kaupienė,  Kilka uwag o zasadach, formularzu i treści dokumentu kupna-sprzedaży w Wielkim

Księstwie Litewskim przed II Statutem litewskim 1566 roku, [w:] Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiaro-
wane Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, red. M. Wąsowicz (przewodn.) et al., War-
szawa 2004, s. 359; J. Mularczyk, Rola i dobór świadków w dokumentach śląskich do końca XIII wieku, Wro-
cław 1977, s. 152.

56 Aug. 15 z 16 sierpnia 1674 r., s. 223.
57 Powód zarzucił fałszywość testamentu. Rozstrzygnięciem sporu miał być dowód ze świadków. Po-

zwany zaproponował stawienie się tylko jednego świadka: popa, który spisał testament. Sam przyznał, że
pozostali  nie  byli  przy spisywaniu  testamentu,  lecz podpisali  się  później.  ML 230:11,  nr 44 z  1542 r.,
s. 50––52.

58 ML 230:11, nr 9 z 6 lipca 1542 r., s. 10–11; ML 230:11, nr 35 z 25 września 1542 r., s. 37–38; Rus.
XX, 470 z 1509?, kol. 1183.
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świadków podczas sporządzania testamentu. Testatorka nie mogła również liczyć na re-
gulację zawartą w III Statucie, odwołującą się do testamentu ustnego:

VIII. 2. A tot”, hto testamentom” svoim” što komu zapisovati budet’, maet’ kožduû reč” menovite
dokladati, i tye pečatniki, kotorye pry spravovan’û testamentov byvaût’, maût” to, što slyšali ot”
togo, hto testament” čynit”, pravdive, pod” sumnen’em” svoim”, dostatečne do testamentu usi
slova upisati i vyraziti bez” koždogo ohilen’â, značne.

Ważną kwestią były wymogi, jakie musieli spełnić świadkowie. W I Statucie za-
gadnienie to poruszone zostało w cytowanym już wyżej art. 16 (por.  tabela 1) oraz
w art. 17. Temu ostatniemu odpowiada art. 3 w kodyfikacji drugiej oraz art. 5 
w III Statucie. 

I Statut II Statut III Statut 

V. 16. Tèž ustavuem, pri tasta-
mentah maût’ byti svetki,  very
godnye a nepodozrenye; 

VIII. 3.Tež ustavuem, pri testa-
mentě maût’ byti tri svědki věry
godnyh’ i nepodojzrenyh’, 

pro to tye svetki, nižej napisa-
nyje svetki byti ne mogut’: na-
pervej, tye, kotorye tastamentov
svoih činiti ne godny 

pro to tye svědki nižej menova-
nye  byti  ne  maût’:  naipervej
tye,  kotorye  testamentov’  svo-
ih’ čyniti ne godni,

VIII. 5. Tež ustavuem”, iž” pri
spravovan’û  testamen”tu
pečat”nikami i svetkami byti ne
mogut’  tye  osoby nižej  nazna-
čonye, to est”: naper”vej 
– kotore svoih testamentov čy-
niti ne godni; 

tèž i nevesti, tež’ nevěsty vtoroe – nevesty;

egkzèkutorove  abo  opekunove
togo ž tastamentu;

i  ekzekutorove  abo opekunove
togo testamentu,

tretee – ek”zekutorove abo ope-
kunove togo testamen”tu;

takže tèž tye, kotorym v tom ta-
stamente što otpisano.

Tak’  tež’  i  tye,  kotorym’  v’
tom’ testamentě što budet’ opi-
sano.

četvertoe – tež i tye byti ne mo-
gut’,  kotorym”  v”  tom”  testa-
mente što budet’ opisano.

Tabela 2. Wymogi stawiane świadkom w prawie litewskim (opracowanie autora).

Nim przejdę do porównania odpowiadających sobie przepisów warto zwrócić jeszcze
uwagę na kolejność wymienienia osób w art. 16 I Statutu (zob. wiersz drugi tabeli 1). Na
pierwszym miejscu wymienieni zostali kapłani, kolejno ludzie wiarygodni59, ostatecznie
pisarz ziemski. Umieszczenie na początku kapłanów mogło wynikać z dwóch przyczyn.
Duchowni uczestniczyli w sporządzaniu testamentu od momentu jego wykształcenia się
w prawie litewskim, był on bowiem instrumentem służącym do przysparzania instytu-
cjom kościelnym dóbr. Ponadto, by zadość uczynić formie pisemnej testamentu, a taką
można wyczytać już w I Statucie, mając na uwadze choćby powołanie do składu świad-
kujących pisarza ziemskiego, wobec powszechnego analfabetyzmu, zwłaszcza w 1. poło-
wie XVI w., należało zapewnić obecność osób piśmiennych, a więc kapłanów. Byli oni
bardziej dostępni niż pisarz ziemski, stąd określona w przepisie kolejność wymienienia
osób świadkujących. W przepisie II Statutu duchowny pojawił się tylko w składzie osób
odbierających zeznanie w formie publicznej. Jego obecność można tłumaczyć zarówno

59 Zob. również art. 2 w rozdziale VIII II Statutu.

187



próbą zagwarantowania wpływu duchownego na rozrządzenia, jak również akceptacją
powszechnego zwyczaju obecności duchownego przy umierającym. W III Statucie pod
wpływem innowierców zrezygnowano z tego wymogu60. 

Przechodząc do analizy artykułów porównywanych w tabeli 2, warto zestawić różni-
ce między kolejnymi kodyfikacjami. Pierwszą z nich jest sposób sformułowania przepi-
su. Dwa pierwsze kodeksy wskazywały najpierw na przymioty, jakimi powinien cecho-
wać się świadek (wiarygodny i niepodejrzany61), a następnie wymieniony został katalog
osób wyłączonych z prawa do testowania. W III Statucie zrezygnowano z podania pozy-
tywnych przymiotów świadka, podkreślono jednocześnie, że przepis odnosi się zarówno
do świadków, jak i pieczętarzy. Przesłanki negatywne nie uległy zmianie.

W literaturze przedmiotu zwrócono uwagę na wpływy prawa rzymskiego na sfor-
mułowanie katalogu osób pozbawionych prawa do świadkowania przy testamencie62.
S. Godek podkreślił podobieństwa prawa justyniańskiego oraz omawianych przepisów.
Pomimo iż  nie  wyeksponował  jednoznacznie  wniosków z  podanego podobieństwa,
można przyjąć, że uznał on pierwszeństwo wpływów prawa justyniańskiego w tej mie-
rze63. Pominął bowiem milczeniem obserwacje K. Koranyego, który ponad siedemdzie-
siąt lat temu wskazał na możliwość przejęcia omawianych rozwiązań z Summa legum
levis, brevis et utilis Mistrza Rajmunda, czternastowiecznego podręcznika prawa rzym-
skiego64. Stosowne przepisy zbiera tabela 3 (podobieństwo merytoryczne i redakcyjne
redakcji staroruskich wszystkich trzech Statutów pozwala na posłużenie się w tym wy-
padku tylko pierwszą kodyfikacją):

I Statut I Statut II Statut Instytucje Justyniana Summa
Mistrza Rajmunda

I.  2,  10,  6.  Testes
autem adhiberi possunt
ii,  cum  quibus  testa-
menti factio est. 

Napervej,
tye,  kotorye
tastamentov
svoih  čyniti
ne godn[y]; 

primo: hii 
quibus sua tes-
tamenta facere 
non licet: 

ipsi  testandi
potestatam
non habent 

II.  52.  Quilibet  potest
esse  testis  in  testamento
exceptis  hiis,  qui  testa-
mentum facere non pos-
sunt...

Tèž i 
nevest[y], 

item femine; item mulieres sed neque mulier exceptis  eciam
mulieribus...

neque  impubes  neque
servus  neque  mutus

60 J. Bardach, Statuty Wielkiego Księstwa, s. 768. Na gruncie polskim Kościół katolicki od dawna pró-
bował  wprowadzić  kapłanów  do  czynności  sporządzania  testamentu.  Statuty  legackie  Filipa  z  Fermo
z 1279 r. nakazywały sporządzać testament przed proboszczem. Jednakże postanowienie to, wobec oporu
społeczeństwa, nie zostało powtórzone w żadnym następnym partykularnym akcie prawnym.  Kodeks dy-
plomatyczny Wielkopolski, t. I, nr 487 z 14 września 1279 r. Zob. K. Kolańczyk, Studia, s. 83–84.

61 W  praktyce  sądowej  wielokrotnie  występują  świadkowie  testamentu  jako  „ludzie  dobrzy”.  ML
229:10, nr 221 z 5 marca 1541 r., s. 137; ML 230:11, nr 52 z 1542 r., s. 65–66.

62 T.  Czacki,  O litewskich  i  polskich  prawach,  s. 72;  K.  Koranyi,  O niektórych  postanowieniach,
s. 107––157; J. Bardach, Statuty litewskie a prawo, s. 154 i n.; S. Godek, Elementy, s. 162 i n.

63 Ibidem, s. 167.
64 K. Koranyi, O niektórych postanowieniach, s. 124–125.
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neque surdus neque fu-
riosus nec cui bonis in-
terdictum  est  nec  is,
quem leges iubent im-
probum  intesta-
bilemque esse, possunt
in  numero testium ad-
hiberi.

ekzèkutorove
abo opekuno-
ve togo ž ta-
stamentu; 

nec  non  et  ex-
ecutores vel tu-
tores  ejusdem
testamenti;

et  testamenti
tutores  aut
executores

et  exceptis  heredibus,
quo  fatum  tangit,  id  est
qui  partes  habendi  in
legatis.  Legatarii  autem
et fideicommissarii id est
executores,  testes  esse
non possunt.

takže tèž tye, 
kotorym v 
tom tasta-
mente što 
otpisano.

item nec lega-
tarij, quibus vi-
delicet aliquid 
eodem legatur 
testamento.

nec legatarii, 
quibus aliqu-
id 
testamento 
legatum est.

Tabela 3. Porównanie przesłanek negatywnych świadkowania w prawie litewskim, kodyfikacji Justy-
niana i Summa legum levis, brevis et utilis Mistrza Rajmunda (opracowanie autora). 

Lektura przywołanych w tabeli 3 fragmentów pozwala wskazać następujące argu-
menty przemawiające za wykorzystaniem przez twórców I Statutu  Summa legum le-
vis... Mistrza Rajmunda, a nie, jak sugeruje S. Godek, kodyfikacji Justyniana:

1) w Summa legum levis... kategoria osób, które nie mogą sporządzić testamentu,
została podana w formie zbiorczej (exceptis hiis, qui testamentum facere non
possunt...),  tak jak to miało miejsce w Statutach, a przeciwnie jak zostało to
sformułowane w Instytucjach;

2) brak w Instytucjach kategorii egzekutorów, zapisobiorców i fideikomisariuszy,
występujących w Statutach i Summa legum levis...;

3) podobieństwa redakcyjne są dalece bardziej widoczne w tekście Statutów i Sum-
ma legum levis... niż Statutów i Instytucji.

W świetle  tych  ustaleń  sądzę,  że  należy  powrócić  do  wniosków K.  Koranyego
i uznać  zapożyczenie  rozwiązań  z czternastowiecznej  Summa legum levis... Mistrza
Rajmunda65. 

Oprócz warunków w zakresie osobistych przymiotów świadków w świetle Statutów
wymagano  określonych  formalności  dotyczących  samej  czynności  świadkowania.
III Statut dokładnie regulował sposób złożenia podpisu oraz sposób proszenia świad-
ków:

VIII. 2. [...] vedže pod”pis” ruk” ne maet” byti na kustodei, odno na samom” testamente, abo na li-
stec wsâkih” zapisnyh”; i tyh” osob” zvyš” pred”pečonyh” povinen” budet’ o priložen’e pečati ih”
do togo testamentu svoego prositi. Togdy tot’ testament”, tym” obyčaem” spravlenyj, večnymi časy
na vsâkom” vradje pri zupolnoj mocy deržan” i ni v” čom” narušon” ne maet” byti.

Wymóg dołożenia podpisu świadków na dołączanych kodycylach nie zawsze był
w praktyce realizowany. 

65 Ibidem, s. 125.
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Doniosła rola świadka motywowała testatora do uroczystego zaproszenia osoby do
pełnienia takiej funkcji, nie mógł to być człowiek przypadkowy66. Stąd w testamentach
następujące zwroty w koroboracji: „Użyczyłam ustnie i oczywisto uprosiwszy o przy-
łożenie pieczęci [...]”67; „Pieczętarze proszeni ustnie [...]”68.

3. W prawie koronnym fundamentalnym aktem prawnym dotyczącym rodzajów spo-
rządzania testamentu była konstytucja z 1543 r. Została ona ustanowiona celem uregu-
lowania jurysdykcji nad sprawami związanymi z dziedziczeniem testamentowym:

O testament może kto chce pozwać/ tak do prawa duchownego iako y świeckiego/do którego kto
należy. A testament obojga prawa rozumie się przed iawnym pisarzem/ albo przy świadkach/ /
a zwłaszcza szlacheckich osób uczyniony abo własna ręka napisany. Ale testament przed Królem
przed prawem Ziemskim/Zamkowym/Mieyskim/Wieyskim/ przed Woytem y przysięzniki uczy-
niony/u sądu duchownego mieysca nie ma/ani może kto o to ruszać prawem Duchownym/wyjąw-
szy iżby Kościołowi było co odkazano/tedy gdzie chce. Zygmunt 154369.

Z  konstytucji  wynika,  że  można  było  sporządzić  testament  u  notariusza,  przed
świadkami, spisać własnoręcznie, przed monarchą, organami sądowymi, w tym rów-
nież przed wójtem i  ławnikami,  przy czym ten ostatni  wypadek był  możliwy tylko
w przypadku obłożnej choroby testatora i tylko za zgodą króla70. Na uwagę zasługuje
fakt,  że  konstytucja  sankcjonowała  możliwość  sporządzenia  testamentu  pisemnego
własnoręcznego bez uczestnictwa przy tym świadków71. 

Szczątkowe informacje na ten temat zawarte były w Zwodzie Goryńskiego, testa-
menty miały być sporządzane w formie publicznej przed sądem i wpisywane do ksiąg
ziemskich. Gdy uniemożliwiała to choroba, Zwód wprowadzał zapożyczoną z prawa
miejskiego praktykę zeznania testamentu w domu chorego przed pisarzem, podkomo-
rzym lub innym urzędnikiem, któremu towarzyszyło dwóch świadków. Zeznanie to
miało być natychmiast wpisane do ksiąg72. Prymat formy publicznej wynikał zapewne
z tradycji  ścisłej  kontroli  księcia  (później  króla) nad obrotem nieruchomościami na
Mazowszu73. W przeciwieństwie do swobody panującej w Koronie prawo mazowieckie
było znacznie bliższe litewskiemu. 

Forma testamentu szerzej była uregulowana w Korekturze Pruskiej, gdzie wskazano
możliwość sporządzenia testamentu pisemnego, zeznania go do akt sądowych i sporzą-

66 P. Dąbkowski, Prawo, t. II, s. 85.
67 Bork. 6 z 14 listopada 1650 r., s. 60.
68 Bork. 8 z 4 lipca 1705 r., s. 82. Zob. także BD, nr 78 z 21 listopada 1701 r., s. 229.
69 T. Zawacki, Compendii to iest krótkiego zebrania a wszystkich Praw, Statutów, y Constytuciy Koron-

nych,  aż  do  roku  1613  inclusive  na  sześć  rozdziałów  rozporządzone  i  wydane,  Kraków  1614,  s.  20.
Zob. VC, t. I, vol. II, s. 253.

70 T. Ostrowski, Prawo cywilne albo szczególne Narodu Polskiego, t. I, Warszawa 1784, s. 141; P. Dąb-
kowski, Prawo, t. II, s. 84.

71 Zob. stanowisko T. Ostrowskiego: „U nas w Koronie ieden tylko Testament pisany, za ważny i Suk-
cessorow obowiązuiący znany iest; bo Prawa poźnieysze wyraźnie moc Testamentow słownych uchyliły.
Aby zaś Testament pisany mogł prawnym nazwać się, albo uczyniony być powinien w obecności Swiad-
kow wiary godnych: ktorych liczby Prawo nie określa, ale tylko Przyłuski pięciu ich wymaga; albo zeznany
być ma przed Aktami Ziemskimi lub Grodzkiemi: Nieprzeto atoli ważność swą Testament traci, gdy albo
bez Swiadkow uczyniony, po śmierci Testatora znaleziony będzie; albo w Aktach roborowany i zapieczęto-
wany, tamże złożony znaydzie się”; T. Ostrowski, Prawo, t. I, s. 153.

72 K. Dunin, Dawne mazowieckiego prawo, Warszawa 1880, s. 248.
73 K. Kolańczyk, Studia, s. 168; S. Russocki, Formy, s. 233–234.
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dzenia testamentu tajnego, przeznaczonego do przechowania w sądzie. Przy sporządza-
niu testamentu pisemnego musieli uczestniczyć trzej świadkowie74, wymóg kolejnego
miał miejsce, gdy testator był niepiśmienny75:

Ut firma ac legitima testamenta sint, ad minimum ipsius testatoris sani mente ac trium fide digno-
rum testium manibus et sigillis subscripta et obsignata esse debent: quod si ipse testator scribere
nesciverit, quartus testis in praesentia caeterorum nominae illius subscribat. Si etiam in jure id tes-
tator facere maluerit, integrum illi erit, ad acta quaecunque authentica ultimam voluntatem suam
disertis verbis profiteri, atque in acta referendam curare, aut etiam testamentum sua solius manu
subscriptum et sigillo obsignatum, clausum ad eadem acta offerre; cujus oblationis et tradictionis
actus, actis Officij inscribi debet76.

4. Przedstawione wyżej zagadnienia stanowią zaledwie wycinek złożonej problematyki
formy testamentu w Wielkim Księstwie Litewskim. Powyższe analizy pozwalają sfor-
mułować kilka wniosków:

1) w I Statucie obligatoryjne było uzyskanie konsensu poprzedzającego lub następ-
czego na rozrządzenie nieruchomościami dziedzicznymi (i w praktyce także wy-
służonymi); wymóg ten mógł wpływać na decyzję sporządzenia testamentu bez-
pośrednio przed monarchą lub stosownym urzędnikiem, determinując w ten spo-
sób jego publiczną formę;

2) dwa kolejne kodeksy również kładły nacisk na udział  pierwiastka publicznego
bądź  to  przez  preferowanie  sporządzenia  testamentu  przed  sądem (ułatwienie
w postaci wezwania sądu ziemskiego do łoża zmarłego), bądź przez nakaz nada-
nia  waloru publicznoprawnego testamentowi prywatnemu poprzez zeznanie do
ksiąg;

74 J. Louis, Prawo, s. 129.
75 P. Dąbkowski, Prawo prywatne, t. II, s. 83, 90. Zygmunt Lisowski dokonał krytycznego porównania

przepisów Korektury z odpowiednimi przepisami prawa rzymskiego, negując tezę recepcji ferowaną przez
R. Taubenschlaga. Wskazał on, że z podobieństwa trzech form testamentu w Korekturze z justyniańskimi
formami testamentu tripertitum, apud acta conditum, principia oblatum nie wynika jeszcze recepcja. Testa-
ment rzymski wymagał siedmiu świadków, który to warunek nie został spełniony w Korekturze. Z. Lisow-
ski pisał: „Skoro zatem jedna z partes owego trzyczęściowego testamentu justyniańskiego w korekturze nie
dopisuje, trudno pociągnąć znak równości między oboma testamentami i zakwalifikować testament korek-
tury  jako  tripertitum”.  Analogię  sporządzenia  testamentu  przed sądem Z.  Lisowski  tłumaczył  tym,  że:
„Zwyczaj ten istniał zarówno w prawie ziemskim jak w szerzej może jeszcze mierze w prawie miejskim, a
przecież szlachta pruska przez wiek przeszło (od r. 1476) podlegała miejskiemu prawu chełmińskiemu. W
tym zwyczaju zatem raczej niż w prawie rzymskim trzeba dopatrywać się genezy tej formy testamentu”.
Recepcji ostatniej formy testamentu, principi oblati, zdaniem badacza, nie można rozstrzyg-nąć. Z. Lisow-
ski, O prawie rzymskim w Korekturze pruskiej uwagi krytyczne, CPH, t. 6: 1954, z. 2, s. 194–
–196, 203–204. Negatywna odpowiedź na pytanie o recepcję w zakresie formy testamentu wynikała z wą-
skiego pojmowania przez autora terminu „recepcja”, sprowadzając go do poziomu zapożyczenia normy.
Inne stanowisko zajął J. Sondel, który dowodził romanizacji Korektury w zakresie dziedziczenia testamen-
towego w sposób pośredni. Łącznikiem miało być Ius Culmense. Zgodził się z nim jedynie w zakresie testa-
mentu zeznanego do ksiąg sądowych. Wątpliwość w sprawie testamentu principi oblati rozstrzygnął on na
korzyść recepcji, a śladem wpływów prawa rzymskiego w testamencie pisemnym jest obecność dodatkowej
osoby przy sporządzaniu testamentu przez osobę ślepą (z siedmiu do ośmiu). J. Sondel, O wpływach prawa
rzymskiego w Korekturze pruskiej, CPH, t. 38: 1986, z. 1, s. 30–33.

76 VL, t. VI, s. 271.
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3) w  III  Statucie  wprowadzono  porządek  aktykacji:  w  pierwszej  kolejności  do
ksiąg grodzkich, następnie przeniesienie do ziemskich, w czym przejawiał się
aspekt fiskalny oblatowania77;

4) w II Statucie doprecyzowano wymaganą liczbę trzech świadków, których obec-
ność była obligatoryjna przy sporządzaniu testamentu prywatnego;

5) w kolejnych  kodeksach  mniej  miejsca  poświęcono pozytywnym przymiotom
świadków;

6) Summa Mistrza Rajmunda była inspiracją wprowadzenia do I Statutu katalogu
osób, które nie mogą być świadkami, w III Statucie usunięto z tego spisu herety-
ków.

W Statutach widoczna była próba zachowania przez monarchę kontroli nad rozrzą-
dzaniem majątkiem szlacheckim. Dynamika zmian społeczno-gospodarczych prowa-
dzących do uzyskania jak najszerszej swobody gospodarczej sprzężona była z polityką
wielkich  rodów bojarskich,  zmierzającą  do  ograniczenia  władzy  wielkiego  księcia,
zwłaszcza wobec istniejącego od śmierci Jana Olbrachta status quo78. Utrzymanie obli-
gatoryjnego wpisu do ksiąg lub zeznania przed księciem za cenę rezygnacji z prawa do
konsensu na alienację nieruchomości było kompromisem monarchy, który w nowym
stanie prawnym poszukiwał zwiększenia dochodów skarbu litewskiego przez wprowa-
dzenie obowiązku natychmiastowego zeznania do ksiąg grodzkich (jako dostępnych
stale) i przeniesienia wpisu do ksiąg ziemskich, z czym wiązały się opłaty kancelaryj-
ne. Wpis miał więc charakter obligatoryjny, inną kwestią jest natomiast praktyka praw-
na w tym zakresie. Wydawca testamentów wileńskich, M. Borkowska, odnalazła kilka,
na których nie było śladów aktykacji79.

W każdym kolejnym Statucie wzrastała precyzja przepisów, wyrażająca się w do-
precyzowaniu liczby świadków. Pewne zmiany wynikały z ewolucji społecznej i kultu-
ralnej Wielkiego Księstwa. Niewątpliwie w tym nurcie znalazła się likwidacja prze-
słanki herezji wśród ograniczeń dla świadków. Nie było to w III Statucie zjawisko in-
cydentalne, przesłanka herezji została również wykluczona z katalogu osób wyłączo-
nych od testowania (testamenti factio activa). Niewątpliwie podyktowane to było za-
gwarantowaniem  praw  innowierców  w Wielkim  Księstwie  Litewskim,  wplecionym
w ideę równouprawnienia wyznań80.

Wpływ prawa  rzymskiego  zaznaczył  się  wprowadzeniem w I  Statucie  katalogu
osób,  które  nie  mogły  świadkować  przy  testamencie.  Wbrew  ostatnim  ustaleniom
S. Godka, regulacja ta nie została zaczerpnięta bezpośrednio z kodyfikacji Justyniana,
lecz z Summa legum levis, brevis et utilis Mistrza Rajmunda. Potwierdza do układ re-
dakcyjny oraz katalog przesłanek. W ten sposób zasadnie jest powrócić do poglądu fe-
rowanego przez K. Koranyego, który wskazał  Summę  jako potencjalne źródło dla re-
daktorów I Statutu.

77 O kosztach wpisów do ksiąg miejskich zob. K. Justyniańska-Chojak, Testamenty oblatowane w księ-
gach miejskich lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI w., [w:] Między Wisłą a Pilicą,
t. IX, red. B. Wojciechowska, C. Michalska-Bracha, Kielce 2006, s. 69.

78 K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo, s. 204; J. Ochmański, Historia, s. 107.
79 Zob. Bork. 4 z 20 maja 1761 r., s. 52; Bork. 5 z 28 lipca 1761 r., s. 57; Bork. 8 z 4 lipca z 1705 r.,

s. 82.
80 Zob. S. Godek, Elementy, s. 154.
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III Statut Litewski, jako zwieńczenie ewolucyjnego procesu doskonalenia szesna-
stowiecznego prawa litewskiego, cieszył się bardzo wysokim uznaniem wśród współ-
czesnych.  Przyczyniła  się  do tego również regulacja  dziedziczenia  testamentowego;
rozwiązania okazały się trafne i aktualne nawet dwieście dwadzieścia lat po zakończe-
niu prac nad kodyfikacją. O przywiązaniu Litwinów do tej kodyfikacji przesądzał nie
tylko aspekt narodowo-polityczny (w rozumieniu osiemnastowiecznym pojęcia naro-
du), ale również niewątpliwie wysoki walor techniki kodyfikacyjnej81.

DAS ÖFFENTLICHE UND PRIVATE TESTAMENT IN DEN LITAUISCHEN STATU-
TEN HINSICHTLICH DER RECHTLICHEN ANWENDUNG

Zusammenfassung

Die Art und Weise, wie Testamente verfasst wurden, ist eines der Hauptprobleme, das in der Ge-
schichte der testamentarischen Erbschaft im Großfürstentum Litauen aufgekommen ist. Der Autor des
Artikels  macht  Bemerkungen zu öffentlichen und privaten Testamenten in den Litauischen Statuten
(aus den Jahren: 1529, 1566 und 1588) hinsichtlich der rechtlichen Anwendung. Aus der Analyse der
Ergebnisse geht hervor, dass die öffentlich verfassten Testamente vom Recht bevorzugt wurden, also
diejenigen, die in Anwesenheit des Großfürsten oder einer entsprechenden Behörde verfasst wurden.
Nach dem I. Statut war es erforderlich, eine besondere Bewilligung zu erhalten, um über Erbimmobi-
lien verfügen zu können. Die in den zwei weiteren Statuten zum Ausdruck gebrachte Pflicht, Testa-
mente  in  Grundbücher  und in  Landkreisbücher  einzutragen,  wurde aus  fiskalischen Gründen be-
stimmt. Für die früheren Statuten war ein Ausbau der legislativen Technik charakteristisch, wofür die
festgelegte Anzahl von Zeugen beim Verfassen eines Privattestaments ein Beispiel ist. Der Autor des
Artikels hat Auffassungen von Karol Koranyi bestätigt: Für die textlichen Arbeiten am I. Statut hat
nämlich die Summa legum levis, brevis et utilis von Meister Raimund eine gewichtige Rolle gespielt.
Sie war eine für das Kodifizieren des Katalogs derjenigen Personen, denen die Erbschaft entzogen
wurde.

Maciej Mikuła – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i stu-
dent V roku historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kilkukrotny stypendy-
sta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego dotychczasowe zainteresowania dotyczyły w szcze-
gólności dziejów prawa prywatnego (prawo bliższości, zastaw, dziedziczenie testamentowe, proble-
matyka recepcji prawa). Autor kilku artykułów w tym zakresie.

81 Zob. K. Adolphowa, Szlachta litewska wobec zbioru prawa Andrzeja Zamoyskiego, [w:] Księga koła
Historyków Uniwersytetu Stefana Batorego, Wilno 1933, s. 183–184; J. Malec,  Walka szlachty litewskiej
o zachowanie  III  Statutu  w drugiej  połowie  XVIII w.,  CPH,  t. 44:  1992,  z.  1–2,  s. 65–71;  E. Borkow-
ska--Bagieńska, „Zbiór praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, Poznań 1986, s. 318.
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