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PLAN SPOTKANIA:

A.  Kilka uwag ogólnych na temat rozwiązywania kazusów

B.  Kilka uwag na temat prawa rzeczowego

C.  Kazus pierwszy

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

D.  Kazus drugi

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



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 (…).



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.





A. Kilka uwag ogólnych na temat rozwiązywania kazusów.

Do dyspozycji mamy tekst źródłowy (z Digestów Justyniańskich).

Znajdziemy tam najczęściej kazus, czyli dany przypadek, odnoszący się do
określonego problemu prawnego (czy też wątpliwości prawnej).

Najczęściej w tekście źródłowym zawarta też jest już propozycja rozwiązania
danego problemu przez jurystów rzymskich.

Schemat rozwiązania kazusu 

I. Informacje o źródle

II. Stan faktyczny

III. Problem prawny

IV. Rozwiązanie (+komentarz)



Schemat rozwiązania kazusów 

I. Informacje o źródle
[najczęściej Digesta→ inskrypcja / wskazanie zakresów czasowych!]

II. Stan faktyczny
Fakty. Co się wydarzyło?

[krótkie zdania; funkcja opisowa]

III. Problem prawny
Jaka wątpliwość prawna powstała na kanwie danego stanu faktycznego.

[= co tu jest sporne/wątpliwe] (może być w formie pytania)

IV. Rozwiązanie (+komentarz)
[na początku najlepiej odwołać się do zasady i/lub wymogów prawnych
danej instytucji; potem należy odnieść się do realiów danego przypadku;
na końcu warto zawrzeć komentarz/obserwacje co do kierunku wykładni]



Zasadnicze trudności:

W punkcie II (stan faktyczny) - oddzielenie faktów od ich interpretacji

Ilustracja:

FAKT
ktoś coś zrobił

INTERPRETACJA (w zasadzie wynik interpretacji)
ktoś się pomylił; ktoś jest zobowiązany do odszkodowania; 
umowa jest nieważna 

W punkcie II referujemy fakty. 
Miejsce na interpretację jest w punkcie IV  (ponadto w punkcie IV 
trzeba też pokazać, w jaki sposób doszliśmy do danej konkluzji)



W punkcie IV „schemat” – wypowiedzi (rozwiązanie + komentarz)

Sugerowany schemat

POCZĄTEK – odwołanie do zasady i/lub wymogu prawnego odnoszącego się
do danej instytucji prawnej

NASTĘPNIE – ocena, czy mamy do czynienia z zasadą i/lub
czy spełnione są wymogi prawne danej instytucji prawnej)

NASTĘPNIE – aplikacja („subsumpcja”) do analizowanego
przypadku

NA KONIEC – wynik interpretacji 
(+ ew. obserwacje co do kierunku wykładni itp.)



Kto jest adresatem naszych rozwiązań kazusów? „Dla kogo” je piszemy?
Dla innego prawnika (profesjonalisty)? 

Dla profesora Dajczaka?  Dla oceniającego? 

Moim zdaniem powinniśmy pisać do adresata, którym modelowo jest osoba
zainteresowana wynikiem sprawy (niekoniecznie prawnik, przy czym
zwłaszcza jeżeli chodzi o terminologię, to zachować należy maksymalną
precyzję).

Celem jest przekonanie tej osoby o zasadności danego rozwiązania.

Kazus rozwiązujemy zatem tak, jakbyśmy wyjaśniali osobie, która nam
przedstawiła dany problem, jakie są skutki prawne związane z określonymi
zdarzeniami.

!Rozwiązanie kazusu piszemy całymi zdaniami (bez równoważników zdań
i nadmiernych skrótowców).

Finalna objętość rozwiązania kazusu ≈ ok. 1 strona A4, czcionka 12, interlinia 1.5





Ad B. Kilka uwag na temat prawa rzeczowego

Prawo rzeczowe posługuje się dość specyficzna siatką pojęciową.

Prawo rzeczowe wyodrębnia RZECZY (w sensie prawnym).

Do wyodrębnionej RZECZY system domyślnie przypisuje PRAWO 
WŁASNOŚCI.

PRAWO WŁASNOŚCI przypisane jest do konkretnej RZECZY.

Jeżeli rzecz nie jest władana przez właściciela, to prawo rzeczowe 
dookreśla prawno-rzeczowy status tej osoby.  



WŁAŚCICIEL
GDY RZECZ JEST PRZY WŁAŚCICIELU → PAKIET UPRAWNIEŃ

- prawo do posiadania (swojej rzeczy)
- prawo do używania rzeczy (aż do zużycia)
- prawo dysponowania rzeczą
- prawo do pobierania pożytków z rzeczy

POSIADACZ
CORPUS +ANIMUS

A) posiadacz zależny
(gdy istnienie podstawa prawna do władania rzeczy np. umowa najmu)

B) posiadacz samoistny [w złej wierze / w dobrej wierze]
(gdy brak jest podstawy prawnej do władania rzeczą)

Posiadacz naturalny (dzierżyciel)
- włada rzeczą (wyłącznie element CORPUS)



PRAWO RZECZOWE
WŁADZTWO NAD RZECZĄ

Istota prawa rzeczowego – precyzyjne określenie jaka jest 
relacja prawna danej osoby       do danej rzeczy 

- pojęcie i zakres
- nabycie/utrata
- ochrona

- pojęcie i zakres
- nabycie/utrata
- ochrona 

RZECZ

PRAWA NA RZECZY CUDZEJ

Numerus clausus
(zwłaszcza służebności i      

użytkowanie)
- pojęcie i zakres
- nabycie/utrata
- ochrona

WŁASNOŚĆ

POSIADANIE

/posiadanie naturalne  
(dzierżenie)/



Charakterystyka prawa rzeczowego

Prawo rzeczowe to prawo w gruncie rzeczy „interwencyjne”. 

Prawo rzeczowe „reaguje” w sytuacjach, gdy powstanie spór o
uprawnienie wobec rzeczy (spór o własność, posiadanie, prawo
na rzeczy cudzej – oraz spory o powiązanie z nim uprawnienia).

Gdy brak jest sporu lub nikt nie poddaje jakiegoś uprawnienia w
wątpliwość – prawo rzeczowe stosuje domniemania, korzystne
dla tego, który włada rzeczą.



Kazus nr 1 
D, 33, 2, 15 (Marcellus w księdze 13. Digestów)



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 (…).

Schemat rozwiązania kazusu

I. Informacje o źródle

II. Stan faktyczny

III. Problem prawny

IV. Rozwiązanie (+komentarz)



I. Informacje o źródle.

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

a) „D” = Digesta Justyniańskie (księga, tytuł, fragment, paragraf)

b) Digesta – zbiór wypowiedzi jurystów rzymskim okresu klasycznego 
(I BC – III AD)

c) Czas powstania Digestów (VI AD)

d) Element kodyfikacji, wówczas obowiązujące prawo 
(ranga ustawy); obecnie główne źródło poznania prawa 
rzymskiego; fundament europejskiej kultury prawnej

e) Inskrypcja - jurysta Marcellus (czas: wiek, w którym działał)

f) Dzieło: Digesta Marcellusa (literatura problemowa)



II. Stan faktyczny 

(co się wydarzyło?)

(chronologicznie)

- Sporządzono testament. 

- W testamencie zawarto dyspozycję (rozrządzenie) dotyczące
mieszkania spadkodawcy. W świetle treści tej dyspozycji
dziedzic miałby akceptować („nie przeszkadzać”) Titusowi w
zamieszkiwaniu w domu testatora za życia Titusa



III. Problem prawny 
(najlepiej w formie pytania/pytań)

(najpierw pytanie ogólniejsze, potem konkretyzujące)

Jak zakwalifikować takie rozrządzenie testamentowe?

Jaki skutek rzeczowy ono wywoła?

Jakiego rodzaju uprawnienie do korzystania z rzeczy 
powstanie po stronie Titusa?



Przechodząc do rozwiązania - rozważania wstępne

W testamencie ustanowiono dziedzica (D). 
Ponadto w testamencie wspomniano o Titusie. 

Czy Titus jest dziedzicem? 
Nie. Nie jest on określany jako dziedzic. 
Zamiarem testatora jest przysporzenie Titusa wyłącznie o 
konkretne uprawnienie - prawo zamieszkiwania na 
nieruchomości testatora do końca swojego życia. 

Co zatem zaplanował testator?
Właścicielem mieszkania ma zostać dziedzic (D). 
Jednocześnie dziedzic (D) ma znosić to, że Titus może 
zajmować mieszkanie do końca swojego życia.   



IV. Rozwiązanie (+komentarz)

[kwalifikacja prawna]

W testamencie zawarto legat sinendi modo. 

[opis instytucji legatu sinendi modo; wyjaśnienie, że jego
charakterystyka polega w szczególności na zobowiązaniu dziedzica
do znoszenia jakiegoś stanu rzeczy]

[konkretyzacja]

Do czego (do jakiej rzeczy) odnosi się legat: do nieruchomości

Kto jest uprawnionym (legatariuszem)? Titus

Do czego Titus został uprawniony: do zamieszkiwania w podlegającym
dziedziczeniu mieszkaniu do końca swojego życia



IV. Rozwiązanie cd. 

[ocena skutku prawnego legatu]

Zgodnie z brzmieniem legatu, dziedzic ma znosić stan, w którym
Titus jest uprawniony do zajmowania mieszkania do swojej śmierci.

Dziedzic – właściciel 
mieszkania

Titus – uprawniony do 
korzystania z 
mieszkania do swojej 
śmierci 



Kwalifikacja uprawnienia Titusa:

Prawo rzeczowe

− prawo na rzeczy cudzej
(korzystanie z cudzej rzeczy; trwale)

− służebność
(prawo własności doznaje pewnego trwałego uszczuplenia - o
uprawnienie danej osoby do zamieszkiwania = uprawniony z
tytułu służebności korzysta z rzeczy w pewien określony sposób;
uprawnienie ma charakter trwały)

− jakiego rodzaju służebność?
osobista

(ściśle związana z określoną osobą)

= służebność osobista mieszkania (habitatio)



PRAWO RZECZOWE
WŁADZTWO NAD RZECZĄ

Istota prawa rzeczowego – precyzyjne określenie jaka jest 
relacja prawna danej osoby       do danej rzeczy 

- pojęcie i zakres
- nabycie/utrata
- ochrona

- pojęcie i zakres
- nabycie/utrata
- ochrona 

RZECZ

PRAWA NA RZECZY CUDZEJ

Numerus clausus
(zwłaszcza służebności i      

użytkowanie)
- pojęcie i zakres
- nabycie/utrata
- ochrona

WŁASNOŚĆ

POSIADANIE

/posiadanie naturalne  
(dzierżenie)/



ROZWIĄZANIE KAZUSU D. 33, 2, 15 – KONSENSACJA

I. Informacje o źródle

(Digesta -krótka charakterystyka ze wskazaniem zakresu czasowego / informacje z 
inskrypcji)

II. Stan faktyczny

(Sporządzenie testamentu, zawarcie w nim rozrządzenia o uprawnieniu Titusa do
dożywotniego korzystania z mieszkania, które odziedziczy dziedzic)

III. Problem prawny

(Kwalifikacja prawna rozrządzenia; dookreślenie charakteru prawnego 
uprawnienia Titusa)

IV. Rozwiązanie

a) testament → ustanowienie dziedzica (D) + rozrządzenie o uprawnienie Titusa 
do korzystania z rzeczy 

kwalifikacja: legat sinendi modo

b) Dookreślenie charakteru uprawnienia Titusa 

(korzystanie  cudzej rzeczy w określony sposób w sposób trwały = prawo na rzeczy 
cudzej, służebność)  /  (rodzaj służebności – osobista)

kwalifikacja: służebność osobista mieszkania (habitatio)



Ekskurs

Praktyczny wymiar służebności osobistej mieszkania (habitatio).

Ilustracja:

znajomi państwa rodziców zamierzają ustanowić na rzecz syna darowiznę 
domu rodzinnego.

Dobra rada – poddać im pod rozwagę uczynienie darowizny na rzecz syna, ale z 
jednoczesnym zastrzeżeniem dla darczyńców służebności osobistej 
mieszkania.

Wówczas niezależnie od tego, jak ów syn w przyszłości będzie swoim 
prawem własności dysponował – rodzice znajomych będą do końca swojego 
życia uprawnieni do zamieszkiwania na niej (niezależnie od tego, kto będzie 
właścicielem nieruchomości. 

Przeniesienie własności mieszkania 
(w drodze darowizny), ale z 

zastrzeżeniem dla siebie służebności 
mieszkania



Kazus nr 2 
D. 8, 3, 37 (Paulus w księdze 3 „Responsów”):



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
Digesta – fragment z jurysty Paulusa – z responsów (odpowiedzi prawne;
literatura problemowa)

II. Stan faktyczny
III. Problem prawny
IV. Rozwiązanie (+komentarz)



Lokalizacja źródła:

D. 8, 3, 37 

D. 8 – o służebnościach

D. 8,3 – o służebnościach gruntów wiejskich

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

Digesta LAT:
https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/digest.htm

(Digesta ENG – tłumaczenie Scotta)

https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/digest_Scott.htm

https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/digest.htm
https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/digest_Scott.htm


Brzmienie w oryginale

Dig. 8.3.37 

Paulus 3 resp. 

„Λοθκιοσ τιτιοσ γαιω σειω τω αδελφω πλειστα
ξαιρειν. ηθδατοσ τοθ ηρεοντοσ εισ τυν κρυνυν τυν
κατασκεθασvεισαν εν ισvμω ηθπο τοθ πατροσ μοθ
διδωμι και ξαριζομαι σοι δακτθλον εισ τυν οικιαν σοθ
τυν εν τω ισvμω, υ ηοποθ δ' αν βοθλυ”.

quaero, an ex hac scriptura usus aquae etiam ad
heredes gaii seii pertineat. paulus respondit usum
aquae personalem ad heredem seii quasi usuarii
transmitti non oportere.



Dig. 8.3.37 

Paulus 3 resp. 

„Loukios titios gaiw seiw tw adelfw pleista
xairein. hudatos tou hreontos eis tyn krynyn tyn
kataskeuasveisan en isvmw hupo tou patros mou
didwmi kai xarizomai soi daktulon eis tyn oikian
sou tyn en tw isvmw, y hopou d' an bouly”.

quaero, an ex hac scriptura usus aquae etiam ad
heredes gaii seii pertineat. paulus respondit usum
aquae personalem ad heredem seii quasi usuarii
transmitti non oportere.



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.



D. 8, 3, 37

1) Informacje o źródle 

2) Stan faktyczny 

3) Problem prawny 

4) Rozwiązanie (komentarz)

video:

https://m.demotywatory.pl/uploads/201902/1549469898_uhC81c.mp4

L.T. pozwala bratu G.S. na 
trwałe korzystanie ze 
swojej nieruchomości w 
określony sposób

Śmierć G.S. 

Wcześniej zapewnie 
śmierć L.T.

Czy tu uprawnienie 
jest dziedziczne?

https://m.demotywatory.pl/uploads/201902/1549469898_uhC81c.mp4


II. Stan faktyczny
Lucjusz Tycjusz zezwolił bratu na korzystanie ze swojej 
nieruchomości w określony sposób. Pozwolił mu na nieodpłatne 
odprowadzanie wody ze zbiornika na swoim gruncie. 

Następnie Gajusz Sejusz zmarł. 

(Wcześniej zapewne zmarł też Lucjusz Tycjusz)

III. Problem prawny

Czy uprawnienie do korzystania z wody przeszło na spadkobierców 
Gajusza Sejusza? 

(=czy było tu uprawnienie dziedziczne, czy też wygasło ono wraz ze 
śmiercią Gajusza Sejusza?) 



ROZWIĄZANIE – ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Jest to kazus z zakresu prawa rzeczowego. 

Naszym zadaniem jest dookreślić uprawnienie danej osoby (tu: 
Gajusza Sejusza) do rzeczy. 

Grunt, na którym znajduje się zbiornik ma swojego właściciela. 

Gajusz Sejusz został uprawniony do korzystania z niego w określonym 
zakresie. Jest to prawo na rzeczy cudzej – służebność.

Jakiego rodzaju jest to służebność?

Podział służebności na OSOBISTE i GRUNTOWE



Podział służebności na OSOBISTE i GRUNTOWE

*nazewnictwo może być mylące, bo to nie jest tak, że „osobiste” 
dotyczą osób, a „gruntowe” nieruchomości.

W niniejszym kazusie na tle kwalifikacji służebności musiały powstać 
wątpliwości:

Dziedzice Gajusza Sejusza:
Gruntowa! „Uprawnienie przysługuje 
każdoczesnemu właścicielowi gruntu 
władnącego (kolejnym właścicielom 
gruntu Gajusza Sejusza)”

Obecny właściciel gruntu, z którego 
wodę czerpał Gajusz Sejusz:
Osobista! „Wraz ze śmiecią Gajusza
Sejusza służebność wygasła. Mój 
grunt nie jest obciążony służebnością” 

Nasza rola – przeanalizować dyspozycję Gajusza Sejusza i 
udzielić odpowiedzi. 



Linia podziału między służebnością gruntową a osobistą: 

służebność gruntowa – cel: zwiększyć użyteczność gruntu władnącego 
(korzyść nieruchomości)

służebność osobista – cel: korzyść konkretnej osoby 

W niniejszym kazusie oceniamy, który cel przeważa.

„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.”

Zdaniem Paulusa jest to służebność osobista!



Argumenty na rzecz służebności gruntowej:
możliwość odprowadzania wody niewątpliwie zwiększa użyteczność gruntu
Gajusza Sejusza

Argumenty na rzecz służebności osobistej:
1) wskazanie w dyspozycji konkretnej osoby („pozwalam ci”)
2) „lub gdziekolwiek chcesz” – zatem bardziej wygoda konkretnej osoby, niż

obiektywna konieczność odprowadzenia wody do w konkretne miejsce
3) nieodpłatność (bardziej ustanowiona przez wzgląd na konkretną osobę,

niż realną potrzebę np. nawodnienia konkretnego gruntu)

Dodatkowy argument: centralnym pojęciem prawa rzeczowego jest własność.
Służebność stanowi umniejszenie prawa własności o konkretne
uprawnienia. Zatem w razie wątpliwości raczej będziemy argumentować
na rzecz uprawnienia, które mniej ingeruje w prawo własności.

W ocenie jurysty przeważają argumenty na rzecz służebności osobistej.
Konsekwencją takiej kwalifikacji jest stwierdzenie, że wraz ze śmiercią
Gajusza Sejusza służebność wygasła.



ROZWIĄZANIE KAZUSU D. 8, 3, 37 – KONDENSACJA

I. Informacje o źródle

(Digesta: krótka charakterystyka ze wskazaniem zakresu czasowego / informacje z 
inskrypcji)

II. Stan faktyczny

(Zezwolenie na odprowadzenie przez brata wody w określony sposób. Następnie
śmierć uprawnionego)

III. Problem prawny

(Kwalifikacja prawna uprawnienia : pytanie, czy jest to uprawnienie dziedziczne; 
zatem pytanie o kwalifikację: czy jest to służebność gruntowa czy osobista)

IV. Rozwiązanie (+komentarz)

Jurysta Paulus odpowiada, że uprawnienie ściśle związane z osobą – Gajuszem
Sejuszem. 
Jest to zatem służebność osobista, która wygasa wraz z jego śmiercią. Nie jest to 
uprawnienie dziedziczne. 

Zasadnicze argumenty za taką kwalifikacją: ustanowienie uprawnienia dla 
konkretnej osoby („pozwalam ci”), ze względu na korzyść czy też polepszenie 
wygody tej osoby („lub gdziekolwiek chcesz”). 




