
Kazus nr 1 

D. 33, 2, 15 (Marcellus w księdze 13. Digestów) 

Ktoś napisał w testamencie: "Spadkobierca mój niech będzie zobowiązany do 

nieprzeszkadzania Titusowi w mieszkaniu w moim domu, dopóki Titus będzie 

żył" Powstała potrzeba określenia charakteru prawnego oraz skutków tego 

rozrządzenia (…).  

 

I. Informacje o źródle 

 

II. Stan faktyczny 

 

III. Problem prawny 

 

IV. Rozwiązanie (+komentarz) 

 

 

Kazus nr 2 

D. 8, 3, 37 (Paulus w księdze 3 „Responsów”): 

„Lucjusz Tycjusz wielokrotnie pozdrawia swego brata Gajusza Sejusza. Z wody 

wpływającej do zbiornika, założonego przez mego ojca na przesmyku, 

pozwalam Ci nieodpłatnie odprowadzać strumień grubości jednego palca do 

twego domu na przesmyku lub gdzie tylko chcesz”.  

Pytam, czy na mocy tego rozrządzenia prawo użytkowania wody przysługuje 

również spadkobiercom Gajusza Sejusza? Paulus udzielił porady, że nie 

przysługuje, ponieważ udostępnianie wody miało charakter osobisty i jako takie 

nie powinno być przeniesione z Sejusza, który był jedynym użytkownikiem 

wody, na jego dziedzica. 

 

I. Informacje o źródle 

 

II. Stan faktyczny 

 

III. Problem prawny 

 

IV. Rozwiązanie (+komentarz) 

 

 



Zasady ustanawiania i wykonywania służebności 

Służebność (servitus) to prawo na rzeczy cudzej (iura in re aliena), które upoważnia uprawnionego 

do korzystania z rzeczy cudzej w pewien określony sposób.   

Służebność ustanawia się w celu:   

1. zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą (jest to wówczas 

służebność gruntowa);  

2. zapewnienia zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej (jest to wówczas 

służebność osobista, np. użytkowanie, używanie, służebność mieszkania).  

Przy ustanawianiu i wykonywaniu służebności wykształcił się szereg zasad  (zasady ogólne). 

Ich wiodącym celem było takie ukształtowanie prawa, aby jak najmniej ograniczało ono prawo 

własności nieruchomości służebnej.   

Wyróżniono następujące zasady:  

1. Servitutibus civiliter utendum est - "Służebności należy wykonywać oględnie", tzn. w 

sposób najmniej uciążliwy, przy maksymalnym poszanowaniu prawa własności gruntu 

obciążonego służebnością. Wynika stąd kierunek zawężającej (ścisłej) wykładni treści 

służebności.   

2. Servitus in faciendo consistere nequit - "Służebność nie może polegać na działaniu". 

Oznacza to, że zasadą jest, iż służebność nie nakładała na osobę obciążoną tym prawem 

obowiązku pozytywnego działania, lecz najwyżej zobowiązywała ją do znoszenia cudzego 

działania (pati) albo do nieczynienia.  

Zasady wynikające z konstrukcji praw na rzeczy cudzej:  

3. Servitus servitutis esse non potest - "Nie może istnieć służebność na służebności". 

Wskazywano, że inaczej bowiem doszłoby do dalszego obciążania rzeczy służebnej. Nadto, 

na gruncie prawa rzymskiego wymagano, by rzeczą służebną była rzecz materialna, a nie 

prawo.  

4. Nemini res sua servit - "Nie można mieć służebności na własnej rzeczy".   

W przypadku nabycia rzeczy przez uprawnionego ze służebności – służebność wygasała 

(confusio; konfuzja). Treść służebności pokrywała się bowiem z szerszym uprawnieniem 

właściciela, zaś sama rzecz służebna przestała już być „cudza”.   

 

Odnośnie służebności gruntowych wyróżnić można także dwa dalsze wymogi dla ustanowienia tych 

służebności:  

 dostatecznie bliskie sąsiedztwo gruntów; 

 trwała przyczyna istnienia służebności (cel musi być „trwały”; nie ustanawia się 

służebności tylko dla bieżących czy jednorazowych czynności)  

 


