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Od szlacheckiegO dziedziczenia ustawOwegO  
ku wolności testowania w kodeksie napoleona

1. wstęp

Polskie prawo spadkowe przyjmuje obecnie zasadę swobody testowania 
zakładającą, iż każdy ma prawo swobodnie rozporządzić swoim majątkiem na 
wypadek śmierci w drodze jednostronnej czynności prawnej, tj. testamentu1. 
Swoboda testowania w naszym porządku prawnym nie jest jednak czymś 
oczywistym i nie ona rządziła dziedziczeniem na ziemiach polskich. Nawet 
wówczas, gdy zaczęła się upowszechniać, podlegała różnym ograniczeniom 
przewidzianym przez zwyczaj i przepisy prawa o charakterze iuris cogentis. 

Zagadnienie dotyczące swobody testowania, stanowiącej kluczowe 
zagadnienie prawa testamentowego, do dnia dzisiejszego nie doczekało się 
samodzielnej analizy i brak jest na ten temat publikacji o charakterze histo-
rycznoprawnym. Przedstawiane w niniejszym artykule rozważania mają więc 
na celu ukazanie ewolucji prawa polskiego skutkującej pojawieniem się zasady 
daleko idącej swobody rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci oraz 
różne ograniczenia, jakim owa zasada podlegała na przestrzeni wieków.

Ramy czasowe rozważań obejmują okres od wczesnego średniowiecza, 
aż do regulacji obowiązującego na ziemiach polskich od 1808 r. Kodeksu 
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Napoleona, który to akt stanowi podstawę dla współczesnej zasady swobody 
testowania2.

2. niedział a własność indywidualna

Wolność dysponowania majątkiem na wypadek śmierci w formie testa-
mentu może istnieć tylko tam, gdzie możliwe jest dziedziczenie aktywów 
(i pasywów) pozostałych po śmierci osoby, której przysługiwały. Aby możliwe 
było dziedziczenie, musi istnieć własność indywidualna. Dlatego warto poszu-
kać punktu wyjścia do dalszych rozważań w czasach, kiedy indywidualizacja 
własności na ziemiach polskich dopiero zaczynała się kształtować.

Rodzina w średniowieczu tworzyła pod względem majątkowym całość3. 
Na jej określenie w literaturze używa się pojęcia „wspólnoty domowej” bądź 
„wspólnoty pospólnej ręki”. Ta specyficzna forma współuprawnienia do ma-
jątku nie wpływała na istnienie osobowości prawnej poszczególnych członków 
rodu, lecz jedynie odnosiła się – jak się przyjmuje w literaturze – do „sfery 
spraw kolektywnych”4. Rodzina była podmiotem, do którego należały dobra 
nieruchome, a zmiany osobowe w jej składzie nie miały wpływu na ich utratę 
bądź przysporzenie. Z takim współuprawnieniem mamy do czynienia przy 
występowaniu niedziału rodzinnego5, który mógł przyjąć dwojaką postać. 

Mógł być on wspólnotą, na czele której stał ojciec jako pater familias, 
sprawując niepodzielnie zarząd całym majątkiem, reprezentując ją w stosun-
kach zewnętrznych, z jednym tylko ograniczeniem – zakazem alienacji, o ile 
nie uzyskał na tę czynność zgody krewnych męskich. Za B. Waldo należy 
przypomnieć, że od XIV stulecia w przedmiotowej wspólnocie majątkowej 

2 W tekście pominięto rozważania dotyczące prawa spadkowego obowiązującego na ziemiach 
zaboru pruskiego i austriackiego, które to zagadnienia będą podjęte w kolejnych publikacjach. 

3 J. Bardach, Historia państwa i prawa Polski, t. I, Warszawa 1964, s. 289.
4 Ibidem, s. 289; K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród i plemię, Lwów 

1928, s. 35.
5 Niedział rodzinny to – zgodnie z definicją zaproponowaną przez J. Bardacha – „wspólne 

gospodarstwo ojca z dorosłymi synami lub też braci i ich potomstwa, a czasem nawet 
szerszego kręgu krewnych, które nie ulegało podziałowi i stanowiło trwałą podstawę bytu 
wspólnoty rodzinnej”. J. Bardach, Historia..., s. 78. Niedziałowi poświęciła monografię 
B. Waldo, Niedział rodzinny w polskim prawie ziemskim do końca XV stulecia, Wrocław, 
Warszawa, Kraków 1967.
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uczestniczyły również niezamężne córki6 biorące udział w czynnościach do-
tyczących nieruchomości niedzielnych na równi z ojcem i braćmi7. Niedział 
ojcowski powstawał z mocy prawa z chwilą przyjścia na świat pierwszego 
dziecka8. Synom przysługiwało również szczególne uprawnienie w postaci 
roszczenia o wydzielenie im ich części, które mogło nastąpić jedynie za zgodą 
ojca. Niedział ojcowski istniał do końca życia ojca; mógł być także kontynu-
owany również po jego śmierci. Wówczas niedział rodzinny przybierał formę 
wspólnoty krewnych bocznych (braci, stryjów, kuzynów etc.), w której wszyscy 
jej członkowie mieli takie same prawa i obowiązki, z pozostawieniem repre-
zentacji najstarszemu wśród nich. Brak silnego związania ze sobą uczestników 
wspólności powodował, iż taki niedział można było łatwiej rozwiązać9. 

Cechą charakterystyczną obu niedziałów było to, że członkom rodziny nie 
przysługiwały określone udziały w majątku, lecz prawo do całości rzeczy, i to 
uprawnienie było niezbywalne, zaś w przypadku śmierci jednego z uczestni-
ków, prawo nie przechodziło na jego następców na zasadzie spadkobrania, 
lecz jego zstępni stawali się z mocy prawa uczestnikami niedziału, zaś majątek 
wspólny pozostawał w postaci niezmienionej. 

Skoro instytucja niedziału nie znała reguł sukcesji uniwersalnej, powstaje 
pytanie, kiedy następował jego koniec? Podobnie jak z każdym rodzajem 
współwłasności, do funkcjonowania niedziału potrzeba było co najmniej dwóch 
osób uprawnionych. Jeżeli liczba uczestników zmniejszyła się do jednej osoby, 
to siłą faktu nabierał on cech własności indywidualnej10.

Własność indywidualna znana była pierwotnie w stosunku do ruchomości11, 
zaś dopiero od XIII w. pojawiła się indywidualna własność ziemi, dotycząca 
zazwyczaj ziemi uprawnej. 

 6 Problem przynależności niezamężnych kobiet do niedziału rodzinnego oraz ich wyjście z owe-
go niedziału z chwilą zamążpójścia szczegółowo omówiła B. Waldo, Niedział..., s. 31–33.

 7 Ibidem, s. 24–31. Patrz również: B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim 
do połowy XV w., Studia nad Historią Państwa i Prawa, t. IV, Wrocław 1956.

 8 J. Matuszewski, Dziedziczenie urzędów…? Domniemane dziedziczenie urzędów…?, [w:] 
Aetas Media Aetas Moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 480. B. Waldo przypominała, że na-
leży odróżnić niedział od wspólnoty umownej, powstającej na podstawie umowy zawieranej 
między osobami obcymi lub krewnymi. B. Waldo, Niedział..., s. 40.

 9 J. Bardach, Historia..., s. 295.
10 Ibidem, s. 480. Patrz również: B. Lesiński, Prawne problemy własności ziemskiej w średnio-

wiecznej Polsce, Czasopismo Prawno-Historyczne [dalej: CPH] 1971/XXIII/2, s. 191–193.
11 J. Bardach, Historia..., s. 295.
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Własności pospólnej ręki niechętne były również statuty Kazimierza 
Wielkiego, które dopuszczały jedynie funkcjonowanie niedziału ojcowskiego. 
Na Mazowszu w okresie XIV–XV w. niedziały zaczęły się przekształcać we 
współwłasność w częściach ułamkowych12. Do znoszenia niedziałów bra-
terskich przez dokonywanie działu spadku zachęcał także statut małopolski, 
według którego „podziały potwierdzone przez dawność 3 lata i 3 miesiące 
mają być niewzruszone”13. 

Z rozluźnieniem się wspólnoty rodowej i wzmocnieniem własności in-
dywidualnej wiązała się potrzeba określenia reguł przechodzenia praw i obo-
wiązków majątkowych na następców, co doprowadziło do powstania zasad 
dziedziczenia, będącego spadkobraniem ab intestato. 

3. dziedziczenie ab intestato

W dawnej Polsce prawo spadkowe miało charakter zwyczajowy14. Od XIII w. 
prawo zstępnych zmarłego do spadku wyprzedzało uprawnienia innych osób 
(successio naturalissima, successio naturalis, legitima, successio ex iure na-
turali et divino). Krewnych tych zaczęto nazywać dziedzicami koniecznymi, 
gdyż spadkodawca nie mógł pozbawić ich prawa dziedziczenia – czy to na 
podstawie wydziedziczenia, czy wskutek rozdysponowania majątkiem na rzecz 
innych osób. 

Instytucję spadkobrania początkowo ograniczono do potomków dziedzi-
czących w częściach równych15, przy czym nieruchomości mogli otrzymać 
jedynie synowie, zaś ruchomości wydzielane jako posag w chwili zamążpójścia 
otrzymywały również córki16. Dopuszczenie kobiet do dziedziczenia nierucho-
mości kształtowało się na mocy różnorodnej praktyki w okresie rozdrobnienia 
feudalnego, gdy w niektórych dzielnicach kobiety zostały dopuszczone do 

12 J. Bardach wskazuje tu na statut Ziemowita III z 1377 r. jako na wczesny wyraz takiej 
ewolucji; ibidem, s. 496.

13 Ibidem, s. 508, za: Starodawne Prawa Polskiego Pomniki [dalej: SPP], I, s. 124–125,  
art. CVIII.

14 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I: X–XVIII w., Kraków 2002, 
s. 15.

15 W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. I, Warszawa 2010, s. 304; J. Bardach, 
Historia..., s. 304. 

16 J. Bardach, Historia…, s. 286. Patrz również: B. Lesiński, Stanowisko kobiety…, s. 44–45.
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dziedziczenia nieruchomości, zaś w innych ich uprawnienia w tym zakre-
sie pozostawały ograniczone (np. ziemia chełmińska)17. W XIV w. prawo 
zwyczajowe Śląska i Małopolski18 przyznawało osobom płci żeńskiej prawo 
do dziedziczenia nieruchomości, zaś w XV w. zwyczaj ten zyskał uznanie 
w Wielkopolsce i na Mazowszu (statut z 1414 r.). 

Od połowy XIII w. spotykamy się z dopuszczeniem do dziedziczenia 
krewnych bocznych, początkowo na zasadzie bezpłatnego lub odpłatnego 
zrzeczenia się praw do puścizny19 przez władcę20. Sytuacja prawna krewnych 
bocznych nie była jednakowa. Prawo do spadku było ściśle związane ze stop-
niem pokrewieństwa: bliżsi krewni wykluczali dalszych21. Do dziedziczenia 
dopuszczeni byli tylko krewni do 4. i 5. stopnia pokrewieństwa22. W XIV–
XV w. nastąpiło rozszerzenie prawa krewnych bocznych na kolejne stopnie 
pokrewieństwa23. Ustawa O kadukach z 1588 r. rozszerzyła grupę krewnych 
bocznych uprawnionych do spadku aż do 8. stopnia pokrewieństwa24. Zasada 
ta obowiązywała jeszcze w XVIII w., czego potwierdzenie znajdujemy w re-
zolucji Rady Nieustającej z 24 października 1777 r.25

17 Na temat różnych praw regulujących dziedziczenie kobiet uwagę zwraca P. Burzyński, Prawo 
polskie prywatne napisane i poświęcone pamięci ubiegłych w roku 1864 pięciuset lat istnienia 
Uniwersytetu Krakowskiego, t. II, Kraków 1871, s. 236–240; J. Bardach, Historia..., s. 305. 
J. Bardach powołuje się w tym miejscu na Księgę Elbląską, która nie znała dziedziczenia 
kobiet ani wstępnych, krewnych bocznych czy też dziedziczenia testamentowego. 

18 Zgodnie ze statutem małopolskiego, w razie braku synów dobra ojczyste dziedziczyły córki, 
jednak bracia stryjeczni mogli w ciągu jednego roku od chwili objęcia spadku córki spłacić 
i przejąć spadek; SPPP, I, s. 170–171, art. CLXIV.

19 Przez pojęcie „puścizna” pierwotnie rozumiano mienie bezdziedziczne, później zaś zaczęto 
określać tym terminem majątek zmarłego, który nie pozostawił po sobie krewnych do 8. stop-
nia ani w linii męskiej, ani w żeńskiej. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, 
t. IV, Warszawa 1972, s. 132.

20 S. Płaza, Historia..., s. 15. 
21 J. Bardach, Historia..., s. 304.
22 P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911, s. 15.
23 J. Bardach powołuje się w tym miejscu na Statuty Kazimierza Wielkiego; J. Bardach, 

Historia..., s. 506.
24 Konstytucja O kadukach z 1588 r., Volumina Legum [dalej: VL], t. II, wyd. J. Ohryzka, 

Petersburg 1859, f. 1210, s. 253.
25 Rezolucja Rady Nieustającej z 12.10.1777 r., t. I, nr 386. Zgodnie z tą rezolucją, jeżeli brak 

było krewnych ojczystych do 8. stopnia, spadek wówczas nie stawał się kadukiem, lecz 
przechodził na krewnych macierzystych i odwrotnie. Dopiero po wygaśnięciu krewnych – 
tak męskich, jak i żeńskich – do 8. stopnia, spadek stawał się kadukiem.
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W drodze zwyczajowej ostatecznie ustalił się następujący porządek dziedzi-
czenia26: w pierwszej grupie dziedziczyli zstępni spadkobiercy. W razie braku 
zstępnych, do spadku było powołane rodzeństwo (zarówno rodzone, jak i przy-
rodnie), zaś w razie braku zstępnych i rodzeństwa – spadek przypadał rodzicom 
spadkodawcy. W sytuacji niedotrwania do otwarcia spadku przez osoby z wyżej 
wymienionych grup, spadek przypadał krewnym bocznym do 8. stopnia.

4. testament i swoboda testowania w dobie staropolskiej

Księga Elbląska nie znała dziedziczenia testamentowego, jednak po-
wszechnie w literaturze przyjmuje się, że testamenty na ziemiach polskich 
pojawiły się na przełomie XII i XIII w.27 Co spowodowało ich pojawienie 
się? Według Dąbkowskiego, testament wytworzył się na skutek samoistnej 
ewolucji, w związku z coraz większymi potrzebami społeczeństwa do dys-
ponowania majątkiem mortis causa. Autor nie podważał znaczenia wpływu 
prawa obcego, w szczególności prawa rzymskiego, na przyspieszenie rozwoju 
testowania28. Utrwalenie się istnienia własności indywidualnej29 i działalność 
Kościoła, który jako główny beneficjent rozporządzeń testamentowych30 
zabiegał o jak najczęstsze ich sporządzanie, spopularyzowały testament tak 

26 Takie cztery grupy wskazuje M. Zalaszewski; patrz: I. Malinowska, Mikołaj Zalaszowski, 
polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa, Kraków 1960, s. 204. Tak również 
W. Uruszczak, Historia..., s. 305.

27 Tak m.in.: R. Hube, Prawo polskie w trzynastym wieku, Warszawa 1874, s. 89; J. Bardach, 
Historia..., s. 305. W powyższym okresie spotykamy się również z czynnościami określanymi 
jako testamenty ustne, mocą których rozporządzano dziedzictwem, wyznaczając poszcze-
gólnym dziedzicom koniecznym określone części spadku. Był to więc sposób rozdziału 
majątku przez spadkodawcę. Nasuwa się jednak pytanie: czy oświadczenia te rzeczywiście 
były testamentami, czy tylko wyrażały wolę co do sposobu podziału niedziału po śmierci 
ojca, a więc po zakończeniu trwania wspólnoty?

28 P. Burzyński podkreślał rolę Kościoła w popularyzowaniu instytucji testamentu, znanej 
duchowieństwu z prawa rzymskiego; P. Burzyński, Prawo..., s. 263.

29 Na zależność spadkobrania testamentowego od istnienia własności prywatnej zwracał uwagę 
W. Uruszczak, Historia..., s. 307.

30 Na synodzie w 1420 r. podjęto decyzję, iż nakładane będą kary kościelne na osoby, które 
zabraniały dokonywania przysporzeń na rzecz kościoła w formie darowizny lub zapisu 
testamentowego. Patrz: J. Bardach, Historia..., s. 508. Na zależność spadkobrania testa-
mentowego od istnienia własności prywatnej zwracał uwagę W. Uruszczak, Historia..., 
s. 307.
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bardzo, że już w XIII w. rozróżniano dziedziczenie beztestamentowe (successio 
ab intestato) i dziedziczenie z testamentu (successi ex testamento), przy czym 
pozycja dziedziców testamentowych była zbliżona do pozycji dziedziców 
beztestamentowych31. 

Jak szeroka była wolność testatorów przy sporządzaniu testamentu?  
Czy byli czymś ograniczeni? Niewątpliwe swoboda dokonywania rozporzą-
dzeń mortis causa natrafiała na opór ze strony dawnych, tradycyjnych zwy-
czajów związanych z prawami członków rodziny do majątku nieruchomego, 
takich jak choćby prawo bliższości32 czy też, wskazywane w literaturze33, 
konieczne prawa synów do majątku rodzinnego.

Nadto swoboda testowania, przejawiająca się uprawnieniami spadkodawcy 
do dysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci, musi mieścić się 
w zakresie wyznaczonym przez system prawny państwa. Autonomia testatora 
podlega więc ograniczeniom ustawowym, co oznacza, że testament – jak każda 
czynność prawna – nie może naruszać norm bezwzględnie obowiązujących34. 
Prawo staropolskie, pomimo postulatów stawianych w XIV w. oraz działalności 
Kościoła zalecającej sporządzenie testamentu jako jeden z etapów należytego 
przygotowania się do śmierci35, takie ograniczenia przewidywało, argumentując 

31 P. Burzyński, Prawo..., s. 263–264. K. Justyniarska, Testamenty mieszkańców Krzyżanowic 
z XVI–XVIII wieku, Mozaika Powiatu Pińczowskiego, t. III, Pińczów 2006, s. 263. Autorka 
wspomina o dużej popularności testamentu, powołując się na przykład, jakim są testamenty 
mieszkańców Krzyżanowic – osady o wiejskim charakterze.

32 Prawu bliższości poświecił swoją monografię Z. Rymaszewski, Prawo bliższości krewnych 
w polskim prawie ziemskim do końca XV wieku, Wrocław, Warszawa, Kraków 1970. Patrz 
również: B. Lesiński, Prawne problemy…, s. 194–203.

33 K. Kolańczyk, Najdawniejsze polskie prawo spadkowe, Poznań 1939, s. 97. Równolegle 
do zasad dziedziczenia w prawie prywatnym rozwijały się reguły spadkobrania w prawie 
publicznym. I tu swoboda władcy w ramach dokonywania rozporządzeń mortis causa została 
ograniczona, czego przykładem jest obalenie testamentu Kazimierza Wielkiego, w którym 
król oddał Kazimierzowi – wnukowi po kądzieli, ziemie dziedziczne należące do kujawskiej 
linii Piastów. Ów testament został unieważniony przez Ludwika Andegaweńskiego, za zgodą 
zjazdu baronów i szlachty. Opis tego wydarzenia znajduje się u J. Dąbrowskiego, Korona 
Królestwa Polskiego w XI wieku. Studium z dziejów rozwoju polskiej monarchii stanowej, 
Kraków 2010, s. 82–84. 

34 Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2008, s. 1517. Patrz również: 
E. Skowrońska-Bocian, Komentarz..., s. 95.

35 R. Dembska, O testamencie w polskim prawie średniowiecznym, [w:] Studia z historii ustroju 
i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, red. H. Olszewski, 
Poznań, 2002, s. 61.
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ich wprowadzenie ochroną rodziny, majątku czy też bezpieczeństwem obrotu 
prawnego36. 

Owe ograniczenia swobody testowania dotyczyły głównie trzech zakresów:
1) wyboru beneficjenta;
2) dysponowania określonym przedmiotami majątkowymi;
3) formy testamentu. 

Ad 1) Początkowo wybór beneficjentów był niczym nieograniczony: do-
puszczalne było rozporządzanie majątkiem na rzecz krewnych bliższych lub 
dalszych, jak i osób obcych dla testatora37. Z czasem jednak, w celu ochrony 
praw najbliższej rodziny, zaczęto ograniczać możliwość wyboru osoby dzie-
dziczącej przez określenie grupy osób niemogących być beneficjentami, do 
której zaliczano: osoby niezdolne do dziedziczenia, niegodne dziedziczenia, 
osoby wydziedziczone oraz osoby duchowne. 

Najbardziej burzliwa jest historia wprowadzenia zakazu testowania na 
rzecz duchownych. Początkowo prawo polskie nie znało ograniczeń w tej 
materii, o czym świadczy układ zawarty 6 października 1250 r. pomiędzy 
Kazimierzem – księciem kujawskim i łęczyckim, a Michałem – biskupem 
wrocławskim, przewidujący, że zarówno osobom świeckim, jak i duchownym 
wolno rozporządzać w testamencie swoim majątkiem rodowym (patrimonium) 
na rzecz Kościoła, bez osobnego pozwolenia księcia. Testatorzy byli jedynie 
zobowiązani do zawiadomienia panującego o swym rozporządzeniu w celu 
uzyskania potwierdzenia swej woli38. Układ ten zatwierdzono na wiecu w Łę-
czycy w 1254 r., dodając postanowienie, zgodnie z którym krewni spadkodawcy 
nie mogli się sprzeciwiać tak sporządzonym testamentom. 

Pierwsze ograniczenia wprowadziło już laudum krakowskie z 1447 r., prze-
widujące, że zapisy na cele pobożne z sum wniesionych na dobra królewskie 
wymagały królewskiego zezwolenia, a ponadto, iż dobra nieruchome przeka-
zane Kościołowi w testamencie musiały być w ciągu dwóch lat od nabycia 
sprzedane osobom świeckim. W razie niedopełnienia warunku dotyczącego 
zbycia przedmiotów, postanowienia testamentu w tym zakresie stawały się 

36 Spór dotyczący swobody testowania w dawnym prawie polskim został zwięźle przedsta-
wiony i podsumoany przez K. Kolańczyka, Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi 
w najdawniejszej Polsce, Poznań 1950, s. 71.

37 P. Dąbkowski, Prawo..., s. 77.
38 Ibidem, s. 78. Taki obowiązek nasuwa pytanie, czy w rzeczywistości nie mamy tu do czy-

nienia z obowiązkiem uzyskania zgody następczej władcy na dokonanie czynności.
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nieważne, a dobra powracały do krewnych spadkodawcy, chyba że ci próbowali 
przeszkodzić dokonaniu sprzedaży39. 

Późniejsze ustawodawstwo, zakazujące rozporządzania dobrami nierucho-
mymi w testamencie, było w głównej mierze skierowane przeciwko Kościoło-
wi. Apogeum surowości w tym zakresie prawo polskie osiągnęło w XVIII w., 
kiedy to ograniczono nawet dyspozycje rzeczami ruchomymi w testamencie 
na rzecz Kościoła. Przykładem jest tu konstytucja O nieoddalaniu dobr ziem-
skich od stanu świeckiego z 1768 r. zakazująca wszelkich legatów i zapisów na 
rzecz stanu duchownego, w tym również dotyczących ruchomości, a decum-
bentibus in lecto aegritudinis40, a więc dokonywanych w sytuacji, gdy testator 
był złożony ciężką, zagrażającą życiu chorobą, oraz konstytucja Tranzakcye 
potestamentowe z 1776 r. – potwierdzająca powyższą ustawę i stwierdzająca, 
że wszelkie legaty ręczne spisane po sporządzeniu testamentu, zawierające 
dyspozycje dotyczące duchowieństwa, są nieważne41. Ponadto – zgodnie 
z rezolucją Rady Nieustającej z 28 sierpnia 1778 r. – wyroki, które wbrew 
powyższemu prawu zapadły po 1768 r. na korzyść duchowieństwa, a szkodę 
szlachty, miały być odesłane do ponownego zbadania42. 

Podsumowując należy stwierdzić, że swoboda testamentowa w tym za-
kresie została ograniczona do możliwości uczynienia legatu dla Kościoła lub 
duchowieństwa, którego przedmiotem była wyłącznie rzecz ruchoma, o ile 
rozporządzenie zostało dokonane w postaci testamentu prywatnego sporzą-
dzonego przez testatora będącego w pełni sił zdrowotnych lub w testamencie 
zeznanym przed aktami sądowymi43.

Ad 2) Ograniczenia w zakresie przedmiotu rozporządzenia testamentowego 
miały przede wszystkim na celu ochronę majątku rodzinnego, stanowiącego 
o bycie osób najbliższych spadkodawcy, po jego śmierci. W tym celu już prawo 
zwyczajowe – jak twierdził P. Burzyński – nie dopuszczało do rozporządzania 
nieruchomościami mortis causa, a zwyczaj ten został następnie potwierdzony 

39 Loc. cit.
40 Konstytucja O nieoddalaniu dobr ziemskich od stanu świeckiego z 1768 r., VL, t. VII, wyd. 

J. Ohryzka, Petersburg 1860, f. 819, s. 380–381.
41 Konstytucja Tranzakcyje potestamentowe z 1776 r., VL, t. VIII, wyd. J. Ohryzka, Petersburg 

1860, f. 882, s. 546.
42 Rezolucje Rady Nieustającej, t. I, nr 271. Zalecenie to obowiązywało jedynie w Koronie, 

nie na Litwie. P. Dąbkowski, Prawo..., s. 79.
43 T. Ostrowski, Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego, t. I, Warszawa 1784, s. 154.
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przez ustawę44. Dlatego już w XIV w. zakazano dysponowania w testamencie 
nieruchomościami dziedzicznymi z pominięciem dziedziców koniecznych45. 
Zasady powyższej nie stosowano do dóbr nabytych46, lecz swoboda rozporzą-
dzania nimi była również iluzoryczna, bowiem dotyczyła tylko pierwszego 
nabywcy. Otóż, wraz z jego śmiercią dobra te przechodziły na spadkobierców 
i stawały się dobrami dziedzicznymi. Również sam władca mógł w akcie nada-
nia zastrzec, iż nie zezwala na zbywanie ich czy dziedziczenie w linii bocznej47.

Kolejnym krokiem było wyjęcie nieruchomości spod dyspozycji testamen-
towej. Dokonało się to na mocy szeregu aktów prawnych, m.in.:
• ugody szlachty małopolskiej z duchowieństwem z 1437 r. oraz laudum 

krakowskiego z 1447 r. zezwalającymi na rozporządzanie w testamencie 
jedynie ⅓ dóbr nieruchomych48;

• ustawy powziętej przez sejm w Radomiu w 1505 r., która stanowiła, że 
testamenty na dobrach nieruchomych uczynione nie miały żadnej warto-
ści49. Niemniej jednak, postanowienia omawianej ustawy nie były stoso-
wane w praktyce, i tym samym nadal sporządzano testamenty, w których 
dysponowano nieruchomościami;

• ustawy sejmu piotrkowskiego z 1510 r., która przewidywała, że dozwolo-
ne jest sporządzanie testamentów wedle dawnego zwyczaju co do rzeczy 
ruchomych, i zabraniała dysponować w testamencie nieruchomościami 
zarówno dziedzicznymi, jak i zastawnymi (haereditaria et oppignora-
ta)50. Ratio legis powyższej regulacji było zakazanie dokonywania zapi-
sów na rzecz duchowieństwa przez umierających, uważano bowiem, iż 

44 P. Burzyński, Prawo..., s. 264.
45 Nieruchomości dziedziczne nie stanowiły przedmiotu własności indywidualnej, lecz przecho-

dziły z ojca na syna i prawa do nich miała cała rodzina, która z tego tytułu mogła korzystać 
z prawa bliższości w stosunku do tychże dóbr. Patrz: J. Bardach, Historia..., s. 305.

46  Pojęcie to obejmuje nieruchomości nadane i kupne.
47 J. Bardach, Historia..., s. 290.
48 P. Dąbkowski, Prawo..., s. 78. J. Bardach, Historia..., s. 508. J. Bardach w tym miejscu 

podaje również, że na Mazowszu już statut z 1414 r. zezwalał wdowom rozporządzić na 
cele dewocyjne 1/3 dóbr wiennych.

49 F. Bostel, Tymczasowa ustawa radomska z r. 1505, Kwartalnik Historyczny [dalej: KH] 1889, 
R. III, s. 664. Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa polskiego, t. II: 
Od połowy XV wieku do r. 1795, Warszawa 1971, s. 295.

50 Konstytucja De testamentis condendis, VL, t. I, wyd. J. Ohryzka, Petersburg 1859, f. 369, 
s. 167–168.



Od szlacheckiego dziedziczenia ustawowego ku wolności testowania w KN 21

taki stan rzeczy szkodzi krajowi51. Niemniej jednak, dyspozycja ustawy 
z 1510 r. objęła swym zakresem również zapisy sporządzane na rzecz 
osób świeckich52. Ustawy z 1505 r. oraz z 1510 r. zostały potwierdzone 
konstytucją z 1519 r.53;

• konstytucji z 1676 r., która zakazywała obciążania nieruchomości w te-
stamencie prawem zastawu oraz uznawała, że zapisy takie są nieważne54. 
Konstytucja miała zastosowanie zarówno do osób ze stanu szlacheckie-
go, jak i miejskiego, oraz obejmowała swym zasięgiem nieruchomości 
miejskie i ziemskie. Przepis powyższy miał na celu zapobieganie obcho-
dzeniu przepisu zakazującego rozporządzania nieruchomościami w testa-
mencie, przez ustanawianie na nich zastawów55;

• konstytucji sejmowych z lat 1768 i 1776, które również ograniczały moż-
liwość dokonywania rozporządzeń w testamencie jedynie do dóbr rucho-
mych56.

Od powyższego zakazu prawo przewidywało jednak wyjątki; np. ustawa 
z 1510 r. zezwalała na dysponowanie w testamencie dobrami królewskimi 
dzierżonymi prawem zastawu, o ile zostały zapisane w całości lub w części na 
rzecz króla. Dopuszczalne było również rozporządzenie w testamencie dobrami 
nieruchomymi na rzecz swoich spadkobierców przyrodzonych, i tym samym 
potwierdzenie ich praw do spadku. Były to testamenty działowe, w których 
testator dokonywał podziału majątku pomiędzy krewnych.

51 Taką wykładnię celowościową podaje P. Dąbkowski, Prawo..., s. 71.
52 Tak P. Dąbkowski, Prawo..., s. 71, oraz P. Burzyński, Prawo..., s. 270–276.
53 Konstytucja De testamentis non confirmandis z 1519 r., VL, t. I, f. 390, s. 176. 
54 Konstytucja O testamentach z 1676 r., VL, t. V, wyd. J. Ohryzka, Petersburg 1860, f. 368, 

pkt 48, s. 183.
55 Odmienną interpretację powyższej konstytucji prezentował Zalaszowski, według którego 

zgodne z prawem jest sporządzanie zapisów testamentowych sum zabezpieczonych na nie-
ruchomościach, bowiem nie naruszają one substancji majątku ziemskiego, gdyż ich zaspo-
kojenie ma nastąpić z dóbr ruchomych, takich jak krowy, owce, zboże etc. I. Malinowska, 
Mikołaj Zalaszewski..., s. 194. Autor XVIII-wiecznego podręcznika prawa – T. Ostrowski 
– podał, iż „Zapisy także testamentowe sum, sposobem wyderkaffu na kamienicach, domach 
i gruntach tak dziedzicznych iako i miejskich zabronione” (T. Ostrowski, Prawo…, s. 154). 
Inaczej na poruszaną kwestię zapatrywali się XIX-wieczni badacze prawa – P. Burzyński 
i W. Dutkiewicz – według których konstytucja wprowadziła całkowity zakaz dokonywania 
takich rozrządzeń testamentowych. Patrz: P. Dąbkowski, Prawo..., s. 72. 

56  Konstytucja O nieoddalaniu dóbr ziemskich od stanu świeckiego z 1768 r., VL, t. VII, f. 819, 
s. 380–381; Konstytucja Tranzakcyje potestamentowe z 1776 r., VL, t. VIII, f. 882, s. 546.
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Ad 3) Ograniczenia dotyczące formy testamentu miały na celu przede wszyst-
kim zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz zapobieżenie kwestio-
nowania treści dokonanych rozrządzeń. Polegało ono na ustanowieniu zakazu 
sporządzania testamentów ustnych, a tym samym dopuszczeniu testamentu 
jedynie w formie pisemnej57. Tym razem wprowadzenie przedmiotowego ogra-
niczenia było odpowiedzią na społeczne oczekiwania szlachty i podnoszone 
przez nią żądania skasowania testamentów ustnych w latach 1640 i 164158. 
Argumentem przemawiającymi za uwzględnieniem tych postulatów była 
nietrwałość formy ustnej czynności, która dawała pole nadużyć osobom nie-
zgadzającym się z ostatnią wolą spadkobiercy. Zadość powyższym żądaniom 
uczyniła dopiero konstytucja z 1726 r. uznająca testamenty ustne za nieważne59, 
przy czym jako jedyny wyjątek od tej zasady przewidziano możliwość spo-
rządzania testamentu żołnierskiego w formie ustnej, w obecności świadków.

5. Rozwój prawa spadkowego w czasach nowożytnych  
– kodeks napoleona

Wiek XIX przyniósł w Europie, w tym także w Polsce, gruntowne zmiany 
w zakresie prawa spadkowego. Prądy oświeceniowe głosiły ideę nieograni-
czonego prawa własności, co nierozerwalnie w konsekwencji wiązało się ze 
swobodą testowania. 

Nowożytne prawo spadkowe oparte zostało na regule formalnej powszech-
ności praw spadkowych i równości dziedziców. Zniesione zostały ograniczenia 
ze względu na starszeństwo i płeć. 

Spadkobranie oparte zostało na zasadzie:
• liberalizmu – swoboda testowania i przewaga dziedziczenia testamento-

wego nad ustawowym (ustawa wchodzi w grę dopiero wówczas, gdy nie 
ma testamentu); 

• indywidualizmu – tj. podzielności masy spadkowej;

57 Na dopuszczalność jedynie formy pisemnej testamentu uwagę zwracał również T. Ostrow-
ski, Prawo..., s. 153. P. Dąbkowski wskazał następujące rodzaje testamentów: prywatne 
i publiczne; pisemne; zwyczajne i wyjątkowe, jawne i tajne; P. Dąbkowski, Prawo..., s. 82. 

58 Ibidem, s. 88–89.
59 Konstytucja De nuncupativis testamentis z 1726 r., VL, t. VI, wyd. J. Ohryzka, Petersburg 

1860, f. 487–488, s. 248.
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• ochrony praw spadkowych najbliższej rodziny – zachowek, system re-
zerwy.

Obowiązujący na ziemiach Królestwa Polskiego od 1808 r. Kodeks Napo-
leona (dalej: KN) zasadniczo jako pierwszy w nowożytnej Europie wprowadzał 
ogólną zasadę swobody w rozporządzaniu majątkiem na wypadek śmierci. 

Zdolność dokonywania rozporządzeń testamentowych oparta została na 
zasadzie powszechności; posiadała ją każda osoba fizyczna mająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. Nie mogły zatem dysponować majątkiem 
w drodze testamentu jedynie osoby niepełnoletnie (choć KN dopuszczał moż-
liwość rozporządzenia połową majątku po ukończeniu 16 lat), chore umysłowo 
czy osoby skazane na śmierć cywilną60.

Kodeks Napoleona przewidywał jednakże pewne ograniczenia podmiotowe 
w swobodzie testowania. Nie można było dokonywać co do zasady rozporzą-
dzeń na rzecz lekarza opiekującego się testatorem przed śmiercią, duchownego 
udzielającego ostatniej posługi czy też opiekunów. Ograniczona była również 
możliwość powoływania do spadku dzieci nieślubnych61.

Jakkolwiek ustawodawca przyjmował zasadę swobodnego prawa każdej 
jednostki do dysponowania swoją własnością, to zakres przedmiotowy doko-
nywania rozporządzeń majątkowych na wypadek śmierci wyznaczały prawa 
dziedziców koniecznych, którym to zawsze przyznawano prawo do określo-
nej części spadku – tzw. części obowiązkowej (rezerwy). Podług przepisów 
obowiązujących na ziemiach Królestwa Polskiego, do grona spadkobierców 
koniecznych zaliczano wstępnych, zstępnych, a od 1825 r. także małżonka62. 
Przy czym KN nie mówił wprost, ile ze spadku należy się poszczególnym 
kategoriom spadkobierców koniecznych, czyli ile wynosi część obowiązkowa, 
a jedynie określał, jaką częścią spadku testator może swobodnie rozporządzać, 
czyli jak duża jest tzw. część rozrządzalna. Wielkość części rozrządzanej ma-
jątku uzależniona została od przymiotów i ilości spadkobierców koniecznych.

Jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie dzieci, to – zgodnie z art. 913 KN 
– „szczodrobliwości, bądź przez akt między żyjącymi, bądź przez testament, 
nie mogą przenosić połowy majątku osoby rozrządzającej, gdy ta pozostawia 
po śmierci jedno tylko dziecko, trzeciej części, gdy pozostawia dwoje dzieci, 

60 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. II, Kraków 2002, s. 75.
61 F. Podlewski, O spadkach i testamentach, Warszawa 1900, s. 115–116.
62 E.J. Barwiński, Prawo spadkowe obow. w b. Królestwie Polskim w zarysie, Warszawa 1938, 

s. 77. 
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czwartej części, gdy pozostawia troje dzieci lub więcej”63. Z regulacji tej 
wynika, iż jeżeli spadkodawca posiadał jedno dziecko, to część zastrzeżona 
dla dziecka wynosiła ½ majątku testatora, jeżeli pozostawił dwoje dzieci, to 
ustawodawca zastrzegł dla nich już ⅔ całości spadku, natomiast jeżeli spadko-
dawca miał troje lub więcej dzieci, to cześć obowiązkową wynosiła aż ¾ masy 
spadkowej. Niezależnie zatem od liczby posiadanych dzieci testator zawsze 
mógł swobodnie rozporządzić ¼ majątku. Pod pojęciem dzieci – jak wynika 
z art. 914 KN – należało rozumieć także zstępnych dalszych stopni, tj. np. 
wnuków i prawnuków spadkodawcy, jeżeli ich rodzice zmarli wcześniej aniżeli 
spadkodawca. Dalsi zstępni przychodzili do spadku prawem tzw. zastępstwa, 
co oznaczało, że liczeni oni byli niezależnie od ich liczby tylko za to dziecko 
spadkodawcy, w zastępstwie którego do spadku zostali powołani64.

Jeżeli testator nie pozostawił po sobie zstępnych, to prawo do części 
obowiązkowej spadku przechodziło na wstępnych testatora. Jednakże w tym 
przypadku część obowiązkową zastrzeżoną dla wstępnych obliczało się inaczej 
aniżeli miało to miejsce w stosunku do zstępnych. O ile w przypadku zstęp-
nych o wielkości części rozrządzanej decydowała ilość pozostałych zstępnych, 
o tyle dla ustalenia części obowiązkowej należnej wstępnym istotne było, czy 
spadkodawca pozostawia po sobie wstępnych w obu liniach, tj. ojczystej i ma-
cierzystej, czy też tylko w jednej z nich65. Jeśli testator pozostawia wstępnych 
w obu liniach, to – jak stanowił art. 915 KN – spadkodawca mógł rozporządzić 
½ majątku, jeżeli natomiast przy życiu pozostawali tylko wstępni w jednej linii, 
to spadkodawca uprawniony był do rozporządzenia ¾ częściami majątku66. 

Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. (dalej: KCKP) do grona 
dziedziców koniecznych zaliczył małżonka. Kwestia praw spadkowych pozo-
stałego przy życiu małżonka była niezwykle skomplikowana, gdyż zagadnienie 
to trzeba rozpatrywać na gruncie regulacji zawartych zarówno w KN, jak też 
w KCKP, których rozwiązania pozostawały ze sobą w sprzeczności. Z uwagi 
na duży stopień skomplikowania problematyki części obowiązkowej spadku 
należnej małżonkowi, w tym miejscu autorki poprzestaną na wyjaśnieniu 
jedynie podstawowych zagadnień niniejszej kwestii.

Na wstępie należy zauważyć, iż omówione poniżej prawa małżonka do 

63 J.J. Litauer, Prawo cywilne obowiązujące na obszarze b. kongresowego Królestwa Polskiego, 
Warszawa 1923, s. 277.

64 S. Zawadzki, Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim, Warszawa 1860, s. 666.
65 H. Cederbaum, Jak napisać testament własnoręczny, Warszawa 1900, s. 81.
66 S. Zawadzki, Prawo..., s. 666.
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spadku po współmałżonku miały zastosowanie tylko wtedy, jeżeli małżon-
kowie w umowie przedślubnej nie ustalili w inny sposób wzajemnych praw 
spadkowych67.

Kodeks Napoleona, który normował prawa spadkowe opierając się przede 
wszystkim na związkach krwi, powoływał małżonka pozostałego przy życiu 
do spadku po współmałżonku dopiero w braku krewnych do 12. stopnia oraz 
dzieci naturalnych68. Księga trzecia KN, która została wprost recypowana do 
KCKP, nie zaliczała więc małżonka do grona spadkobierców koniecznych, 
czego wyraz dawał art. 916 KN, stanowiący, iż „w braku wstępnych i zstęp-
nych szczodrobliwości przez akty miedzy żyjącymi lub testamentowe mogą 
wyczerpać całość spadku”69. Jednocześnie KCKP, przyjmując domniemany 
zamiar spadkodawcy, który bardziej przywiązany do swego małżonka, aniżeli 
do dalekich krewnych, chce zabezpieczyć byt pozostającego współmałżonka, 
wprowadził w art. 232 i 233 regulację nadającą małżonkowi status dziedzica 
koniecznego. W art. 232 KCKP czytamy, iż „małżonkowi przy życiu pozosta-
łemu, należy się po współmałżonku zmarłym, część spadku równa części, jaka 
na każde dziecko przypada, licząc pozostałego małżonka przy podziale spadku 
za jedno dziecko i zostawiając onemuż wybór między częściami. Część na 
małżonka przypadła służyć mu tylko będzie do użytkowania dożywotniego”. 
Z treści art. 232 KCKP wynikało, iż jeżeli do spadku dochodził małżonek 
w zbiegu z zstępnymi, to część jemu należna równa była udziałowi przypadają-
cemu na każde dziecko, z tym jednakże zastrzeżeniem, że uzyskiwał on schedę 
jedynie w dożywotnie użytkowanie. Artykuł 232 KCKP stanowił dodatkowo, 
iż małżonkowi przysługuje prawo wyboru schedy, jednakże należy zauważyć, 
iż ten przepis, z uwagi na konieczność jak najpełniejszego urzeczywistnienia 
woli testatora, powinien mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do sytuacji, 
gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Dlatego też wydaje się, że jeżeli 
spadkodawca sporządził testament, to czyniąc zadość regulacji art. 232 KCKP, 
miał prawo zapisać współmałżonkowi należny mu udział spadkowy w postaci 
konkretnej rzeczy, pozbawiając go tym samym możliwości wyboru schedy.

Poważne wątpliwości budziła kwestia sposobu interpretacji art. 232 KCKP 
przy obliczania części obowiązkowej należnej małżonkowi. Brzmienie tego 
artykułu pozwala na przyjęcie dwóch możliwości interpretacyjnych: 

67 J.F., Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim, Warszawa 1916, s. 56.
68 C. Demolombe, O spadkach, t. II, Warszawa 1900, s. 186.
69 J.J. Litauer, Prawo..., s. 278.
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• można założyć, przy literalnej wykładni art. 232 KCKP, iż małżonek 
powinien być traktowany jak dodatkowe dziecko, co w konsekwencji 
prowadziło do ustalenia części obowiązkowej większej aniżeli wynika-
ło to z liczby dzieci, gdyż np. jeżeli testator pozostawił jedno dziecko 
i małżonka, to część obowiązkowa wynosiła nie ½ spadku – jak by na to 
wskazywała liczba dzieci, ale ⅔ majątku;

• druga koncepcja natomiast zakłada, by przy obliczaniu części obowiąz-
kowej nie traktować małżonka tak, jakby istniało jeszcze jedno dziecko, 
a tylko obliczyć rzeczywistą część obowiązkową, wynikającą z liczby 
posiadanych dzieci, a następnie taką samą schedę przyznać małżonkowi 
na dożywotnie użytkowanie. Przypuszczalnie, jeżeli testator pozostawił 
jedno dziecko prawe i małżonka, to część obowiązkowa zastrzeżona dla 
dzieci stanowiła połowę spadku, a na drugiej połowie małżonek miał pra-
wo dożywotniego użytkowania.

Koncepcja ta znalazła szerokie uznanie w doktrynie. Jak pisze F. Pod-
lewski, część zastrzeżona dla małżonka zmniejsza część rozrządzaną spadku, 
a fakt dojścia do spadku małżonka nigdy nie powinien wpływać na wysokość 
części zastrzeżonej dla zstępnych70. Ten pogląd popierało wielu autorów, jak 
chociażby C. Demolombe71 czy L. Bobiński72, jednakże byli także tacy, który 
za słuszny uważają pierwszy z przedstawionych poglądów73. 

Wydaje się, iż stanowisko zakładające niewzruszalność praw zstępnych 
jest bardziej zasadne przede wszystkim z uwagi na treść art. 913 KN, który 
wyraźnie określał, jaką część majątku powinno dostać każde z dzieci spadko-
dawcy. Jeżeli małżonek byłby traktowany jak dodatkowe dziecko, to prawa 
rzeczywistych dzieci zostałyby umniejszone; tak np., gdyby testator pozostawił 
jedno dziecko i małżonka, to część obowiązkowa zamiast ½, która otrzymał-
by zstępny, wynosiłaby ⅔ spadku, z czego zstępny dostałby ⅓, a na drugiej 
⅓ małżonek miałby prawo dożywotniego użytkowania.

70 F. Podlewski, O spadkach…, s. 125.
71 C. Demolombe, O spadkach, s. 200.
72 L. Bobiński, O testamentach i o pisaniu testamentów, Warszawa 1901, s. 16.
73 F. Flamm, O prawach spadkowych dziecka naturalnego niemniej o zbiegu praw małżonka 

ze spadkobiercami, tudzież z krewnemi naturalnemi współmażonka, Warszawa 1865, s. 9.
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6. podsumowanie

Na przestrzeni wieków zasady dziedziczenia znacznie ewoluowały. Kształ-
towanie się prawa spadkowego było nierozerwalnie związane z rozwojem 
prawa rzeczowego, a przede wszystkim instytucji własności. 

W czasach najdawniejszych w ogóle nie znano pojęcia dziedziczenia. Na-
stępnie, wraz z narodzinami własności indywidualnej, pojawiło się dziedzicze-
nie ustawowe, lecz jedynie oparte na prawie zwyczajowym i zawierające szereg 
ograniczeń – tak podmiotowych, jak i przedmiotowych. Do spadku początkowo 
dopuszczeni byli tylko krewnych w linii prostej, a dopiero w dalszym okresie 
krewni boczni. Upośledzone w prawie dziedziczenia były kobiety, które nie 
mogły przez długi czas dziedziczyć nieruchomości. Ograniczenia tak co do 
przedmiotu dziedziczenia, jak i osoby spadkobiercy zniesione zostały dopiero 
w wieku XIX, gdy do dziedziczenia ustawowego dopuszczony był szeroki krąg 
krewnych, które to osoby dziedziczyły bez względu na płeć całość majątku.

Burzliwą drogę przeszła także instytucja dziedziczenia testamentowego, 
która początkowo w ogóle nie była dopuszczalna. W dalszym okresie prawo 
człowieka do rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci ograni-
czało się jedynie do rzeczy ruchomych. Podobnie krąg podmiotów, na rzecz 
których można było czynić rozporządzenia, na przestrzeni wieków ulegał 
znacznym zmianom, choć w tym wypadku – w przeciwieństwie do dziedzicze-
nia ustawowego najpierw nie było w tym zakresie żadnych ograniczeń, które 
pojawiły się dopiero w późniejszym okresie. Tak samo jak w przypadku dzie-
dziczenia ab intestato zmiany przyniósł wiek XIX. Kodeks Napoleona i inne 
europejskie kodeksy (BGD, ABGD) wprowadziły zarówno pod względem 
podmiotowym, jak i przedmiotowym zasadę wolności testowania, z uwzględ-
nieniem w pewnym zakresie jedynie praw najbliższych krewnych.

Niezależnie jednakże od okresu dziejowego, w jakim znajdowało się prawo 
spadkowe, zawsze chroniło ono prawa najbliższych krewnych.
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FrOm nObleman’s statutOry successiOn tO testamentary FreedOm  
in code napoleon

( S u m m a r y )

Nowadays, Polish law of succession generally accepts the principle of testamentary free-
dom, which means that each man is able to dispose of his property as he wishes by unilateral 
act called will. Nevertheless the testamentary freedom was not always recognized by Polish 
law as the main principle ruling the succession law in Poland.

In the beginnings, Old-Polish law was not acquainted with inheritance of the property at all, 
as in Middle Ages everything that was owned by family as a whole, created one unit called 
niedział. Although the family members didn’t have any share in this integrated property, they 
had rights to all of it as a whole. This entitlement neither could be transferred  nor inherited by 
other family members, but they gained ex lege the deceased’s right to integrated family property 
(niedział). This process did not affected substance of property.  

During the 13th century, family bonds were loosened, which effected in the appearance 
ofindividual property. This resulted in creating rules of intestacy regulating passing on property, 
titles, debs and obligation upon the death of an individual (succession ab intestato). 

Testament as a legal institution appeared at the turn of 12th and 13th century. Still, the Old-
Polish customary laws related to family members rights to property tried to resist testamentary 
freedom. Not until 19th century were radical changes introduced in the area of succession law all 
over the Europe, including Poland. The Age of the Enlightenment spread the idea of unlimited 
right of ownership and that finally led to the acceptance of testamentary freedom.
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