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Libertas	inaestimabilis	res	est.		

Wolność	jest	rzeczą	niedającą	się	
oszacować	w	pieniądzach.	

Wolność	jest	rzeczą	bezcenną.	



Art.	41	Konstytucji	RP	
Każdemu	 zapewnia	 się	 nietykalność	 osobistą	 i	 wolność	
osobistą.	 Pozbawienie	 lub	 ograniczenie	 wolności	 może	
nastąpić	 tylko	 na	 zasadach	 i	 w	 trybie	 określonych	 w	
ustawie.	

Art.	23	KC	
Dobra	 osobiste	 człowieka,	 jak	 w	 szczególności	 zdrowie,	
wolność,	 cześć,	 swoboda	 sumienia,	 nazwisko	 lub	
pseudonim,	 wizerunek,	 tajemnica	 korespondencji,	
nietykalność	 mieszkania,	 twórczość	 naukowa,	 artystyczna,	
wynalazcza	 i	 racjonalizatorska,	 pozostają	 pod	 ochroną	
prawa	 cywilnego	 niezależnie	 od	 ochrony	 przewidzianej	 w	
innych	przepisach.		



Nasciturus	pro	iam	nato	habetur,	
quotiens	de	commodis	eius	agitur.		
Dziecko	poczęte	uznawane	jest	za	już	
urodzone,	ilekroć	chodzi	o	jego	korzyści.		
Conceptus	pro	iam	nato	habetur.		
Dziecko	poczęte	uchodzi	za	już	
urodzone.	



Art.	927	KC	
§	1.	Nie	może	być	spadkobiercą	osoba	fizyczna,	która	nie	żyje	w	chwili	otwarcia	spadku,	
ani	osoba	prawna,	która	w	tym	czasie	nie	istnieje.		
§	 2.	 Jednakże	 dziecko	 w	 chwili	 otwarcia	 spadku	 już	 poczęte	 może	 być	 spadkobiercą,	
jeżeli	urodzi	się	żywe.		
Art.	994	KC	
§	2.	Przy	obliczaniu	zachowku	należnego	zstępnemu	nie	dolicza	się	do	spadku	darowizn	
uczynionych	 przez	 spadkodawcę	 w	 czasie,	 kiedy	 nie	 miał	 zstępnych.	 Nie	 dotyczy	 to	
jednak	 wypadku,	 gdy	 darowizna	 została	 uczyniona	 na	 mniej	 niż	 trzysta	 dni	 przed	
urodzeniem	się	zstępnego.		
Art.	446¹	KC			
Z	chwilą	urodzenia	dziecko	może	żądać	naprawienia	szkód	doznanych	przed	urodzeniem.		
		
Prawo	rodzinne	
Art.	75	KRO	
§	1.	Można	uznać	ojcostwo	przed	urodzeniem	się	dziecka	już	poczętego.		
Art.	182	KRO	
Dla	dziecka	poczętego,	lecz	jeszcze	nieurodzonego,	ustanawia	się	kuratora,	jeżeli	jest	to	
potrzebne	do	strzeżenia	przyszłych	praw	dziecka.	Kuratela	ustaje	z	chwilą	urodzenia	się	
dziecka.	



	Tres	faciunt	collegium.		
Trzy	osoby	tworzą	stowarzyszenie.	



Art.	40	Prawa	o	stowarzyszeniach	
1.	Uproszczoną	formą	stowarzyszenia	jest	stowarzyszenie	zwykłe,	nie	
posiadające	osobowości	prawnej.	
2.	Osoby	w	liczbie	co	najmniej	trzech,	pragnące	założyć	stowarzyszenie	
zwykłe,	uchwalają	regulamin	działalności,	określając	w	szczególności	jego	
nazwę,	cel,	teren	i	środki	działania,	siedzibę	oraz	przedstawiciela	
reprezentującego	stowarzyszenie.	
3.	O	utworzeniu	stowarzyszenia	zwykłego	jego	założyciele	informują	na	
piśmie	właściwy,	ze	względu	na	przyszłą	siedzibę	stowarzyszenia,	organ	
nadzorujący,	podając	dane,	o	których	mowa	w	ust.	2.	



Mat r imon i um	 i n t e r	 i n v i t o s	 n o n	
contrahitur.			

Małżeństwa	nie	zawiera	się	wbrew	woli.	



Prawo	rodzinne	
Art.	15¹	KRO			
§	1.	Małżeństwo	może	być	unieważnione,	jeżeli	oświadczenie	o	wstąpieniu	w	
związek	małżeński	lub	oświadczenie	przewidziane	w	art.	1	§	2	zostało	złożone:		
1)	przez	osobę,	która	z	jakichkolwiek	powodów	znajdowała	się	w	stanie	
wyłączającym	świadome	wyrażenie	woli;		
2)	pod	wpływem	błędu	co	do	tożsamości	drugiej	strony;		
3)	pod	wpływem	bezprawnej	groźby	drugiej	strony	lub	osoby	trzeciej,	jeżeli	z	
okoliczności	wynika,	że	składający	oświadczenie	mógł	się	obawiać,	że	jemu	
samemu	lub	innej	osobie	grozi	poważne	niebezpieczeństwo	osobiste.		
		
Prawo	kanoniczne	
Kanon	1057	CIC	1983:	
§	1.	Małżeństwo	stwarza	zgoda	stron	między	osobami	prawnie	do	tego	zdolnymi,	
wyrażona	zgodnie	z	prawem,	której	nie	może	uzupełnić	żadna	ludzka	władza.	
§	2.	Zgoda	małżeńska	jest	aktem	woli,	którym	mężczyzna	i	kobieta	w	
nieodwołalnym	przymierzu	wzajemnie	się	sobie	oddają	i	przyjmują	w	celu	
stworzenia	małżeństwa.	



Libera	matrimonia	esse	atiquitus	
placuit.		
Od	dawna	się	przyjęło,	że	małżeństwa	są	
możliwe	do	rozwiązania.	



Prawo	rodzinne	
Art.	56	KRO	
§	 1.	 Jeżeli	 między	 małżonkami	 nastąpił	 zupełny	 i	 trwały	 rozkład	 pożycia,	
każdy	 z	 małżonków	 może	 żądać,	 ażeby	 sąd	 rozwiązał	 małżeństwo	 przez	
rozwód.	

Kanon	1056	CIC		
Istotnymi	 przymiotami	 małżeństwa	 są	 jedność	 i	 nierozerwalność,	 które	 w	
małżeństwie	chrześcijańskim	nabierają	szczególnej	mocy	z	racji	sakramentu.	
Kanon	1134	CIC	
Z	ważnego	małżeństwa	 powstaje	między	małżonkami	węzeł,	 z	 natury	 swej	
wieczysty	 i	 wyłączny.	W	małżeństwie	 chrześcijańskim	małżonkowie	 zostają	
ponadto	 przez	 specjalny	 sakrament	 wzmocnieni	 i	 jakby	 konsekrowani	 do	
obowiązków	swego	stanu	i	godności.	



Mater	semper	certa	est,	pater	est	quem	
nuptiae	demonstrant.	
Matka	jest	zawsze	pewna,	ojcem	jest	ten,	
na	kogo	wskazuje	małżeństwo.	



Art.	62	KC	
§	1.	Jeżeli	dziecko	urodziło	się	w	czasie	trwania	małżeństwa	
albo	 przed	 upływem	 trzystu	 dni	 od	 jego	 ustania	 lub	
unieważnienia,	domniemywa	się,	że	pochodzi	ono	od	męża	
matki.	 Domniemania	 tego	 nie	 stosuje	 się,	 jeżeli	 dziecko	
urodziło	się	po	upływie	trzystu	dni	od	orzeczenia	separacji.		
§	 2.	 Jeżeli	 dziecko	 urodziło	 się	 przed	 upływem	 trzystu	 dni	
od	ustania	lub	unieważnienia	małżeństwa,	lecz	po	zawarciu	
przez	 matkę	 drugiego	 małżeństwa,	 domniemywa	 się,	 że	
pochodzi	ono	od	drugiego	męża.		
§	 3.	 Domniemania	 powyższe	 mogą	 być	 obalone	 tylko	 na	
skutek	powództwa	o	zaprzeczenie	ojcostwa.	



Adoptio	naturam	imitatur.		
Adopcja	naśladuje	naturę.	



Art.	114	KRO			
§1.	Przysposobić	można	osobę	małoletnią,	tylko	dla	jej	dobra.	
Art.	114¹	KRO	
§	 1.	 Przysposobić	 może	 osoba	 mająca	 pełną	 zdolność	 do	 czynności	
prawnych,	 jeżeli	 jej	 kwalifikacje	 osobiste	 uzasadniają	 przekonanie,	 że	
będzie	należycie	wywiązywała	 się	 z	obowiązków	przysposabiającego	oraz	
posiada	 opinię	 kwalifikacyjną	 oraz	 świadectwo	 ukończenia	 szkolenia	
organizowanego	przez	ośrodek	adopcyjny,	o	którym	mowa	w	przepisach	o	
wspieraniu	rodziny	i	systemie	pieczy	zastępczej,	chyba	że	obowiązek	ten	jej	
nie	dotyczy.		
§	 2.	 Między	 przysposabiającym	 a	 przysposobionym	 powinna	 istnieć	
odpowiednia	różnica	wieku.		
Art.	121KRO		
§	 1.	 Przez	 przysposobienie	 powstaje	 między	 przysposabiającym	 a	
przysposobionym	taki	stosunek,	jak	między	rodzicami	a	dziećmi.	



Quod	ab	initio	vitiosum	est,	non	potest	
tractu	temporis	convalescere.		
To,	co	od	początku	jest	wadliwe,	nie	
może	być	uzdrowione	z	upływem	czasu.	



Prawo	cywilne	
Art.	58	KC	
§	1.	Czynność	prawna	sprzeczna	z	ustawą	albo	mająca	na	celu	obejście	ustawy	jest	
nieważna,	chyba	że	właściwy	przepis	przewiduje	inny	skutek,	w	szczególności	ten,	
iż	 na	miejsce	nieważnych	postanowień	 czynności	 prawnej	wchodzą	odpowiednie	
przepisy	ustawy.		
§	2.	Nieważna	jest	czynność	prawna	sprzeczna	z	zasadami	współżycia	społecznego.	
Konwlidacja	nieważnej	czynności	prawnej		
Art.	14§2	KC	
§	 2.	 Jednakże	 gdy	 osoba	 niezdolna	 do	 czynności	 prawnych	 zawarła	 umowę	
należącą	 do	 umów	 powszechnie	 zawieranych	 w	 drobnych	 bieżących	 sprawach	
życia	 codziennego,	umowa	 taka	 staje	 się	ważna	 z	 chwilą	 jej	wykonania,	 chyba	 że	
pociąga	za		sobą	rażące	pokrzywdzenie	osoby	niezdolnej	do	czynności	prawnych.	
Art.	890	KC	
§	 1.	 Oświadczenie	 darczyńcy	 powinno	 być	 złożone	 w	 formie	 aktu	 notarialnego.	
Jednakże	 umowa	 darowizny	 zawarta	 bez	 zachowania	 tej	 formy	 staje	 się	 ważna,	
jeżeli	przyrzeczone	świadczenie	zostało	spełnione.		
§	 2.	 Przepisy	 powyższe	 nie	 uchybiają	 przepisom,	 które	 ze	względu	 na	 przedmiot	
darowizny	wymagają	zachowania	szczególnej	formy	dla	oświadczeń	obu	stron.		



Furiosi	voluntas	nulla	est.	(D.	29,2,47	
Africanus)	
Chory	umysłowo	nie	ma	woli.	
Furiosus	nullum	negotium	gerere	potest,	
quia	non	intellegit	quid	agit.		
(Gai.	3,106).	
Chory	umysłowo	nie	może	dokonywać	
żadnej	czynności	prawnej,	ponieważ	nie	
rozumie	[tego],	co	czyni.		



Art.	82	KC		
Nieważne	 jest	 oświadczenie	 woli	 złożone	 przez	 osobę,	 która	 z	
jakichkolwiek	powodów	znajdowała	się	w	stanie	wyłączającym	świadome	
albo	 swobodne	 powzięcie	 decyzji	 i	 wyrażenie	 woli.	 Dotyczy	 to	 w	
szczególności	 choroby	 psychicznej,	 niedorozwoju	 umysłowego	 albo	
innego,	 chociażby	 nawet	 przemijającego,	 zaburzenia	 czynności	
psychicznych.	
		
Art.	15¹§1	pkt	1	KRO	
	 §	 1.	 Małżeństwo	 może	 być	 unieważnione,	 jeżeli	 oświadczenie	 o	
wstąpieniu	w	związek	małżeński	lub	oświadczenie	przewidziane	w	art.	1	§	
2	zostało	złożone:		
1)	 przez	 osobę,	 która	 z	 jakichkolwiek	 powodów	 znajdowała	 się	w	 stanie	
wyłączającym	świadome	wyrażenie	woli;	
Kanon	99	CIC	
Ktokolwiek	 na	 stałe	 nie	 posiada	 używania	 rozumu,	 uznany	 jest	 za	
nieodpowiedzialnego	i	przyrównany	dzieciom.			



In	 conventionibus	 contrahentium	
voluntatem	potius	quam	verba	 spectari	
placuit.		
Przyjęło	się,	że		w	umowach	powinna	być	
bardziej	 uwzględniana	 wola	 stron	 niż	
[użyte	przez	nie]	słowa.	



Art.	65	KC:		
§	 2.	W	 umowach	 należy	 raczej	 badać,	 jaki	
był	zgodny	zamiar	stron	i	cel	umowy,	aniżeli	
opierać	się	jej	dosłownym	brzmieniu.	



Actus	omissa	forma	legis	corruit.	
C z y n n o ś ć	 p r aw n a	 d o ko n a n a	 z	
naruszeniem	 przypisanej	 prawem	 formy	
jest	nieważna.	



Art.	73	KC		
§	 1.	 Jeżeli	 ustawa	 zastrzega	 dla	 czynności	 prawnej	 formę	 pisemną,	
czynność	dokonana	bez	zachowania	zastrzeżonej	formy	jest	nieważna	tylko	
wtedy,	gdy	ustawa	przewiduje	rygor	nieważności.	
§	2.	Jeżeli	ustawa	zastrzega	dla	czynności	prawnej	 inną	formę	szczególną,	
czynność	dokonana	bez	zachowania	 tej	 formy	 jest	nieważna.	Nie	dotyczy	
to	 jednak	wypadków,	 gdy	 zachowanie	 formy	 szczególnej	 jest	 zastrzeżone	
jedynie	dla	wywołania	określonych	skutków	czynności	prawnej.	
Art.	958	KC	
Testament	sporządzony	z	naruszeniem	przepisów	rozdziału	niniejszego	jest	
nieważny,	chyba	że	przepisy	te	stanowią	inaczej.		



Errantis	voluntas	nulla	est.		
Działający	pod	wpływem	błędu	nie	

wyraża	woli.	



Art.	84	KC	
§	1.	W	razie	błędu	co	do	treści	czynności	prawnej	można	uchylić	się	od	skutków	prawnych	
swego	 oświadczenia	 woli.	 Jeżeli	 jednak	 oświadczenie	 woli	 było	 złożone	 innej	 osobie,	
uchylenie	 się	 od	 jego	 skutków	prawnych	 dopuszczalne	 jest	 tylko	wtedy,	 gdy	 błąd	 został	
wywołany	przez	 tę	 osobę,	 chociażby	 bez	 jej	winy,	 albo	 gdy	wiedziała	 ona	o	 błędzie	 lub	
mogła	 z	 łatwością	 błąd	 zauważyć;	 ograniczenie	 to	 nie	 dotyczy	 czynności	 prawnej	
nieodpłatnej.		
§	 2.	 Można	 powoływać	 się	 tylko	 na	 błąd	 uzasadniający	 przypuszczenie,	 że	 gdyby	
składający	oświadczenie	woli	nie	działał	pod	wpływem	błędu	i	oceniał	sprawę	rozsądnie,	
nie	złożyłby	oświadczenia	tej	treści	(błąd	istotny).		
Art.	85	KC	
Zniekształcenie	 oświadczenia	woli	 przez	 osobę	 użytą	 do	 jego	 przesłania	ma	 takie	 same	
skutki,	jak	błąd	przy	złożeniu	oświadczenia.		
Art.	86	KC	
§	 1.	 Jeżeli	 błąd	wywołała	 druga	 strona	 podstępnie,	 uchylenie	 się	 od	 skutków	prawnych	
oświadczenia	woli	 złożonego	pod	wpływem	błędu	może	nastąpić	 także	wtedy,	 gdy	błąd	
nie	był	istotny,	jak	również	wtedy,	gdy	nie	dotyczył	treści	czynności	prawnej.		
§	2.	 Podstęp	osoby	 trzeciej	 jest	 jednoznaczny	 z	podstępem	strony,	 jeżeli	 ta	o	podstępie	
wiedziała	 i	 nie	 zawiadomiła	 o	 nim	 drugiej	 strony	 albo	 jeżeli	 czynność	 prawna	 była	
nieodpłatna.	



Falsa	causa	non	nocet.		
Fałszywa	pobudka	nie	szkodzi.	



Turpes	conditiones	remittendae	sunt.		
Niemoralne	warunki	należy	odrzucić.		



Art.	94	KC	
Warunek	 niemożliwy,	 jak	 również	warunek	 przeciwny	
ustawie	 lub	 zasadom	współżycia	 społecznego	 pociąga	
za	 sobą	 nieważność	 czynności	 prawnej,	 gdy	 jest	
zawieszający;	 uważa	 się	 za	 nie	 zastrzeżony,	 gdy	 jest	
rozwiązujący.	
Art.	353¹	KC	
Strony	 zawierające	 umowę	 mogą	 ułożyć	 stosunek	
prawny	według	 swego	 uznania,	 byleby	 jego	 treść	 lub	
cel	nie	sprzeciwiały	się	właściwości	(naturze)	stosunku,	
ustawie	ani	zasadom	współżycia	społecznego.	



Volenti	non	fit	iniuria.		
Chcącemu	nie	dzieje	się	krzywda.		



Art.	353¹	KC		
Strony	 zawierające	 umowę	 mogą	 ułożyć	 stosunek	 prawny	 według	 swego	
uznania,	 byleby	 jego	 treść	 lub	 cel	 nie	 sprzeciwiały	 się	 właściwości	 (naturze)	
stosunku,	ustawie	ani	zasadom	współżycia	społecznego.	
Art.	411	KC	
Nie	można	żądać	zwrotu	świadczenia	 jeżeli	spełniający	świadczenie	wiedział,	że	
nie	był	do	świadczenia	zobowiązany,	chyba	że	spełnienie	świadczenia	nastąpiło	z	
zastrzeżeniem	 zwrotu	 albo	 w	 celu	 uniknięcia	 przymusu	 lub	 w	 wykonaniu	
nieważnej	czynności	prawnej.	
Art.	27	KK	
§1.	Nie	popełnia	przestępstwa,	kto	działa	w	celu	przeprowadzenia	eksperymentu	
poznawczego,	 medycznego,	 technicznego	 lub	 ekonomicznego,	 jeżeli	
spodziewana	 korzyść	 ma	 istotne	 znaczenie	 poznawcze,	 medyczne	 lub	
gospodarcze,	 a	 oczekiwanie	 jej	 osiągnięcia,	 celowość	 oraz	 sposób	
przeprowadzenia	eksperymentu	są	zasadne	w	świetle	aktualnego	stanu	wiedzy.	



ACCESSIO	CEDIT	PRINCIPALI.		
Przyrost	przypada	rzeczy	głównej.	



Kodeks	cywilny	
Art.	193	§	1.	Jeżeli	rzeczy	ruchome	zostały	połączone	
lub	pomieszane	w	taki	sposób,	że	przywrócenie	stanu	
poprzedniego	 byłoby	 związane	 z	 nadmiernymi	
trudnościami	lub	kosztami,	dotychczasowi	właściciele	
stają	 się	 współwłaścicielami	 całości.	 Udziały	 we	
współwłasności	oznacza	się	według	stosunku	wartości	
rzeczy	połączonych	lub	pomieszanych.	
§	 2.	 Jednakże	 gdy	 jedna	 z	 rzeczy	 połączonych	 ma	
wartość	 znacznie	 większą	 aniżeli	 pozostałe,	 rzeczy	
mniejszej	wartości	stają	się	jej	częściami	składowymi.	



NEMO	INVITUS	COMPELLITUR	AD	
COMMUNIONEM.	

Nikt	nie	może	być	zmuszony	do	
pozostawania	we	współwłasności.	



Kodeks	cywilny	
Art.	 210.	 Każdy	 ze	 współwłaścicieli	 może	 żądać	
zniesienia	współwłasności.	Uprawnienie	 to	może	być	
wyłączone	przez	czynność	prawną	na	czas	nie	dłuższy	
niż	lat	pięć.	Jednakże	w	ostatnim	roku	przed	upływem	
zastrzeżonego	 terminu	 dopuszczalne	 jest	 jego	
przedłużenie	na	dalszych	lat	pięć;	przedłużenie	można	
ponowić.	
Art.	 220.	Roszczenie	o	 zniesienie	współwłasności	 nie	
ulega	przedawnieniu.	



NEMO	PLUS	IURIS	AD	ALIUM	TRANSFERRE	
POTEST,	QUAM	IPSE	HABET.	

Nikt	nie	może	przenieść	na	drugiego	więcej	
prawa,	niż	sam	ma.	



NEMO	PLUS	IURIS	AD	ALIUM	TRANSFERRE	
POTEST,	QUAM	IPSE	HABET.	

Nikt	nie	może	przenieść	na	drugiego	więcej	
prawa,	niż	sam	ma.	



Kodeks	cywilny	
Art.	247.	Ograniczone	prawo	rzeczowe	wygasa,	 jeżeli	
przejdzie	 na	właściciela	 rzeczy	 obciążonej	 albo	 jeżeli	
ten,	 komu	 prawo	 takie	 przysługuje,	 nabędzie	
własność	rzeczy	obciążonej.	



POSSESSOR	MALAE	FIDEI	ULLO	TEMPORE	
NON	PRAESCRIBIT.	

Posiadacz	w	zlej	wierze	bez	względu	na	czas	
nie	może	zasiedzieć	rzeczy



Kodeks	cywilny	
Art.	 172	 §	 1.	 Posiadacz	 nieruchomości	 nie	 będący	 jej	
właścicielem	 nabywa	 własność,	 jeżeli	 posiada	
nieruchomość	 nieprzerwanie	 od	 lat	 dwudziestu	 jako	
posiadacz	samoistny,	chyba	że	uzyskał	posiadanie	w	zlej	
wierze	(zasiedzenie).	
§	2.	Po	upływie	lat	trzydziestu	posiadacz	nieruchomości	
nabywa	 jej	własność,	 choćby	uzyskał	posiadanie	w	 złej	
wierze.	
Art.	 174.	 Posiadacz	 rzeczy	 ruchomej	 nie	 będący	 jej	
właścicielem	 nabywa	 własność,	 jeżeli	 posiada	 rzecz	
nieprzerwanie	 od	 lat	 trzech	 jako	 posiadacz	 samoistny,	
chyba	że	posiada	w	złej	wierze.	



PRIOR	TEMPORE	POTIOR	IURE.	
Kto	lepszy	co	do	czasu,	ten	lepszy	co	do	

prawa.	



Kodeks	cywilny	
Art.	249	§	1.	Jeżeli	kilka	ograniczonych	praw	rzeczowych	
obciąża	tę	samą	rzecz,	prawo	powstałe	później	nie	może	
być	wykonywane	z	uszczerbkiem	dla	prawa	powstałego	
wcześniej	(pierwszeństwo).	
§	 2.	 Przepis	 powyższy	 nie	 uchybia	 przepisom,	 które	
określają	pierwszeństwo	w	sposób	odmienny.	
Art.	310.	Jeżeli	w	chwili	ustanowienia	zastawu	rzecz	jest	
już	 obciążona	 innym	 prawem	 rzeczowym,	 zastaw	
powstały	 później	 ma	 pierwszeństwo	 przed	 prawem	
powstałym	wcześniej,	 chyba	że	zastawnik	działał	w	złej	
wierze.	



RES	NULLIUS	CEDIT	PRIMO	OCCUPANTI.	
Rzecz	niczyja	przypada	temu,	kto	pierwszy	

ją	zawłaszczył.	



Kodeks	cywilny	
Art.	 181.	Własność	 ruchomej	 rzeczy	 niczyjej	 nabywa	
się	przez	jej	objęcie	w	posiadanie	samoistne.	



SERVITUS	IN	FACIENDO	CONSISTERE	
NEQUIT.	

Służebność	nie	może	polegać	na	działaniu.	



Kodeks	cywilny	
Art.	 285.	 §	 1.	 Nieruchomość	 można	 obciążyć	 na	 rzecz	
właściciela	 innej	 nieruchomości	 (nieruchomości	
władnącej)	prawem,	którego	treść	polega	bądź	na	tym,	że	
właściciel	 nieruchomości	 władnącej	 może	 korzystać	 w	
oznaczonym	zakresie	z	nieruchomości	obciążonej,	bądź	na	
tym,	 że	 właściciel	 nieruchomości	 obciążonej	 zostaje	
ograniczony	w	możności	dokonywania	w	stosunku	do	niej	
określonych	 działań,	 bądź	 też	 na	 tym,	 że	 właścicielowi	
nieruchomości	 obciążonej	 nie	 wolno	 wykonywać	
okreś lonych	 uprawnień ,	 k tóre	 mu	 wzg lędem	
nieruchomości	 władnącej	 przysługują	 na	 podstawie	
przepisów	 o	 treści	 i	 wykonywaniu	 własności	 (służebność	
gruntowa).	



SUPERFICIES	SOLO	CEDIT.	
To,	co	znajduje	się	na	gruncie,	przypada	

gruntowi.	



Kodeks	cywilny	
Art.	 191.	 Własność	 nieruchomości	 rozciąga	 się	 na	
rzecz	 ruchomą,	 która	 została	 połączona	 z	
nieruchomością	w	taki	 sposób,	że	stała	się	 jej	częścią	
składową.	
Art.	235	§	1.	Budynki	i	inne	urządzenia	wzniesione	na	
gruncie	 Skarbu	 Państwa	 lub	 gruncie	 należącym	 do	
jednostek	 samorządu	 terytorialnego	 bądź	 ich	
związków	 przez	 wieczystego	 użytkownika	 stanowią	
jego	 własność.	 To	 samo	 dotyczy	 budynków	 i	 innych	
urządzeń,	które	wieczysty	użytkownik	nabył	zgodnie	z	
właściwymi	 przepisami	 przy	 zawarciu	 umowy	 o	
oddanie	gruntu	w	użytkowanie	wieczyste.	(...)	



HEREDITAS	NIHIL	ALIUD	EST,	QUAM	
SUCCESSIO	IN	UNIVERSUMIUS,	QUOD	

DEFUNCTUS	HABUERIT.	
Spadek	jest	wejściem	w	ogól	praw	

zmarłego	



Kodeks	cywilny	
Art.	 922	 §	 1.	 Prawa	 i	 obowiązki	 majątkowe	 zmarłego	
przechodzą	 z	 chwilą	 jego	 śmierci	 na	 jedną	 lub	 kilka	 osób	
stosownie	do	przepisów	księgi	niniejszej.	
§	2.	Nie	należą	do	spadku	prawa	i	obowiązki	zmarłego	ściśle	
związane	 z	 jego	 osobą,	 jak	 również	 prawa,	 które	 z	 chwilą	
jego	śmierci	przechodzą	na	oznaczone	osoby	niezależnie	od	
tego,	czy	są	one	spadkobiercami.	
§	 3.	 Do	 długów	 spadkowych	 należą	 także	 koszty	 pogrzebu	
spadkodawcy	 w	 takim	 zakresie,	 w	 jakim	 pogrzeb	 ten	
odpowiada	 zwyczajom	 przyjętym	 w	 danym	 środowisku,	
koszty	postępowania	spadkowego,	obowiązek	zaspokojenia	
roszczeń	o	 zachowek	oraz	obowiązek	wykonania	 zapisów	 i	
poleceń,	 jak	 również	 inne	 obowiązki	 przewidziane	 w	
przepisach	księgi	niniejszej.	



Impossibilium	nulla	obligatio	est	
		

Zobowiązanie	do	(świadczenia)	
niemożliwego	jest	nieważne.	



art.	387	k.c.	
§	1.	Umowa	o	świadczenie	niemożliwe	jest	nieważna.		
§	2.	Strona,	która	w	chwili	zawarcia	umowy	wiedziała	
o	niemożliwości	świadczenia,	a	drugiej	strony	z	błędu	
nie	 wyprowadziła,	 obowiązana	 jest	 do	 naprawienia	
szkody,	 którą	 druga	 strona	 poniosła	 przez	 to,	 że	
zawarła	 umowę	 nie	 wiedząc	 o	 niemożliwości	
świadczenia.	
		



	Ex	maleficio	non	oritur	contractus	
Z	występku	nie	powstaje	kontrakt	

Z	bezprawnego	działania	nie	powstaje	
zobowiązanie	umowne	



art.	58	§	1	k.c.	
§	1.	Czynność	prawna	sprzeczna	z	ustawą	albo	mająca	
na	 celu	 obejście	 ustawy	 jest	 nieważna,	 chyba	 że	
właściwy	 przepis	 przewiduje	 inny	 skutek,	 w	
szczególności	 ten,	 iż	 na	 miejsce	 nieważnych	
postanowień	 czynnośc i	 p rawne j	 wchodzą	
odpowiednie	przepisy	ustawy.		
§	 2.	 Nieważna	 jest	 czynność	 prawna	 sprzeczna	 z	
zasadami	współżycia	społecznego.	



Pacta	sunt	servanda	
		

Umów	należy	dotrzymywać.	



Art.	353¹	kc.		
Strony	 zawierające	 umowę	 mogą	 ułożyć	
stosunek	 prawny	 według	 swego	 uznania,	
byleby	jego	treść	lub	cel	nie	sprzeciwiały	się	
właściwości	(naturze)	stosunku,	usta-wie	ani	
zasadom	współżycia	społecznego.	



Conventio	omnis	intellegitur	rebus	sic	
stantibus	

		
Każda	umowa	ma	moc,	o	ile	okoliczności,	
przy	których	została	zawarta	nie	uległy	

zmianie	



art.	357¹	k.c.	
Jeżeli	 z	 powodu	 nadzwyczajnej	 zmiany	 stosunków	
spełnienie	 świadczenia	 byłoby	 połączone	 z	
nadmiernymi	 trudnościami	 albo	 groziłoby	 jednej	 ze	
stron	 rażącą	 stratą,	 czego	 strony	 nie	 przewidywały	
przy	 zawarciu	 umowy,	 sąd	 może	 po	 rozważeniu	
interesów	 stron,	 zgodnie	 z	 zasadami	 współżycia	
spo łecznego,	 oznaczyć	 sposób	 wykonan ia	
zobowiązania,	wysokość	 świadczenia	 lub	nawet	orzec	
o	 rozwiązaniu	umowy.	Rozwiązując	umowę	sąd	może	
w	miarę	potrzeby	orzec	o	rozliczeniach	stron,	kierując	
się	zasadami	określonymi	w	zdaniu	poprzedzającym.	



Contractus	ab	initio	voluntatis	est,	ex	post	
factum/facto	necessitatis	

Zawarcie	umowy	jest	dobrowolne,	ale	
następstwa	są	przymusowe	



Ambiguitas	contra	stipulatorem	
Sformułowanie	dwuznaczne	rozumieć	należy	

przeciw	wierzycielowi	



Art.	385	§	2	kc	
Wzorzec	 umowy	 powinien	 być	 sformułowany	
jednoznacznie	 i	w	 sposób	 zrozumiały.	 Postanowienia	
n ie jednoznaczne	 t łumaczy	 s ię	 na	 korzyść	
konsumenta.		



Casus	a	nullo	praestatur	
Za	przypadek	nikt	nie	odpowiada	



art.	434	KC	
Za	 szkodę	 wyrządzoną	 przez	 zawalenie	 się	 budowli	
lub	 oderwanie	 się	 jej	 części	 odpowiedzialny	 jest	
samoistny	posiadacz	budowli,	chyba	że	zawalenie	się	
budowli	lub	oderwanie	się	jej	części	nie	wynikło	ani	z	
braku	 utrzymania	 budowli	w	 należytym	 stanie,	 ani	 z	
wady	w	budowie.	



Genus	perire	non	potest		
Gatunek	nie	może	przepaść	



Art.	357.	k.c.	
Jeżeli	dłużnik	jest	zobowiązany	do	świadczenia	rzeczy	
oznaczonych	tylko	co	do	gatunku,	a	jakość	rzeczy	nie	
jest	oznaczona	przez	właściwe	przepisy	lub	przez	
czynność	prawną	ani	nie	wynika	z	okoliczności,	
dłużnik	powinien	świadczyć	rzeczy	średniej	jakości.	



Dies	interpellat	pro	homine	
Termin	wzywa	zamiast	człowieka	

(wierzyciela)	



Art.	476.k.c.	
Dłużnik	 dopuszcza	 się	 zwłoki,	 gdy	 nie	 spełnia	
świadczenia	 w	 terminie,	 a	 jeżeli	 termin	 nie	 jest	
oznaczony,	 gdy	 nie	 spełnia	 świadczenia	 niezwłocznie	
po	 wezwaniu	 przez	 wierzyciela.	 Nie	 dotyczy	 to	
wypadku,	 gdy	 opóźnienie	 w	 spełnieniu	 świadczenia	
jest	 następstwem	 okoliczności,	 za	 które	 dłużnik	
odpowiedzialności	nie	ponosi.	



In	conventionibus	contrahentium	voluntas	
potius	quam	verba	spectanda	sunt	

		
W	umowach	bardziej	uwzględnia	się	zamiar	

stron,	niż	dosłowne	brzmienie	
Przy	zawieraniu	umów	uwzględnia	się	

bardziej	wolę	stron	niż	ich	słowa	



art.	65	§	2:	
W	 umowach	 należy	 raczej	 badać,	 jaki	 był	 zgodny	
zamiar	 stron	 i	 cel	 umowy,	 aniżeli	 opierać	 się	 jej	
dosłownym	brzmieniu.		



Emptio	tollit	locatum	
Kupno	uchyla	najem	



art.	678	KC	
§	 1.	 W	 razie	 zbycia	 rzecz	 najętej	 w	 czasie	 trwania	 najmu	 nabywca	
wstępuje	 w	 stosunek	 najmu	 na	 miejsce	 zbywcy;	 może	 jednak	
wypowiedzieć	 najem	 z	 zachowaniem	 ustawowych	 terminów	
wypowiedzenia.		
§	 2.	 Powyższe	 uprawnienie	 do	 wypowiedzenia	 najmu	 nie	 przysługuje	
nabywcy,	 jeżeli	 umowa	 najmu	 była	 zawarta	 na	 czas	 oznaczony	 z	
zachowaniem	 formy	 pisemnej	 i	 z	 datą	 pewną,	 a	 rzecz	 została	 najemcy	
wydana.		
art.	679	KC	
§	 1.	 Jeżeli	wskutek	wypowiedzenia	 najmu	przez	 nabywcę	 rzeczy	 najętej	
najemca	jest	zmuszony	zwrócić	rzecz	wcześniej,	aniżeli	byłby	zobowiązany	
według	umowy	najmu,	może	on	żądać	od	zbywcy	naprawienia	szkody.		
§	 2.	 Najemca	 powinien	 niezwłocznie	 zawiadomić	 zbywcę	 o	
przedwczesnym	 wypowiedzeniu	 przez	 nabywcę;	 w	 przeciwnym	 razie	
przysługują	zbywcy	przeciwko	najemcy	wszelkie	zarzuty,	których	najemca	
nie	 podniósł,	 a	 których	 podniesienie	 pociągnęłoby	 za	 sobą	
bezskuteczność	wypowiedzenia	ze	strony	nabywcy.	



Caveat	emptor	
Niech	kupujący	ma	się	na	baczności	



art.	538.	k.c	
Jeżeli	 w	 miejscu	 i	 czasie	 zawarcia	 umowy	 sprzedaży	 obowiązuje	 zarządzenie,	 według	
którego	 za	 rzeczy	 danego	 rodzaju	 lub	 gatunku	 nie	może	 być	 zapłacona	 cena	wyższa	 od	
ceny	 określonej	 (cena	 maksymalna),	 kupujący	 nie	 jest	 obowiązany	 do	 zapłaty	 ceny	
wyższej,	a	sprzedawca,	który	otrzymał	cenę	wyższą,	obowiązany	jest	zwrócić	kupującemu	
pobraną	różnicę.	
art.	545	k.c.	
§	 1.	 Sposób	 wydania	 i	 odebrania	 rzeczy	 sprzedanej	 powinien	 zapewnić	 jej	 całość	 i	
nienaruszalność;	 w	 szczególności	 sposób	 opakowania	 i	 przewozu	 powinien	 odpowiadać	
właściwościom	rzeczy.	
§	 2.	 W	 razie	 przesłania	 rzeczy	 sprzedanej	 na	 miejsce	 przeznaczenia	 za	 pośrednictwem	
przewoźnika,	kupujący	obowiązany	jest	zbadać	przesyłkę	w	czasie	i	w	sposób	przyjęty	przy	
przesyłkach	 tego	 rodzaju;	 jeżeli	 stwierdził,	 że	 w	 czasie	 przewozu	 nastąpił	 ubytek	 lub	
uszkodzenie	 rzeczy,	 obowiązany	 jest	 dokonać	 wszelkich	 czynności	 niezbędnych	 do	
ustalenia	odpowiedzialności	przewoźnika.		
art.	548.	k.c.	
§	 1.	 Z	 chwilą	 wydania	 rzeczy	 sprzedanej	 przechodzą	 na	 kupującego	 korzyści	 i	 ciężary	
związane	z	rzeczą	oraz	niebezpieczeństwo	przypadkowej	utraty	lub	uszkodzenia	rzeczy.		
§	2.	Jeżeli	strony	zastrzegły	inną	chwilą	przejścia	korzyści	i	ciężarów,	poczytuje	się	w	razie	
wątpliwości,	 że	 niebezpieczeństwo	 przypadkowej	 utraty	 lub	 uszkodzenia	 rzeczy	
przechodzi	na	kupującego	z	tą	samą	chwilą.		



Periculum	est	emptoris	
Ryzyko	ponosi	nabywca	



art.	56.	k.c.	
Czynność	 prawna	 wywołuje	 nie	 tylko	 skutki	 w	 niej	
wyrażone,	 lecz	 również	 te,	 które	wynikają	 z	 ustawy,	 z	
zasad	współżycia	społecznego	i	z	ustalonych	zwyczajów.		



	Lex	dilationis	exhorret	
Prawo	nie	znosi	zwłoki	



art.	374	KC	

§	 1.	 Odnowienie	 dokonane	między	wierzycielem	 a	 jednym	 z	 dłużników	
solidarnych	 zwalnia	 współdłużników,	 chyba	 że	 wierzyciel	 zastrzegł,	 iż	
zachowuje	przeciwko	nim	swe	prawa.		
§	 2.	 Zwłoka	wierzyciela	 względem	 jednego	 z	 dłużników	 solidarnych	ma	
skutek	także	względem	współdłużników.		
art.	377	KC	

Zwłoka	 dłużnika,	 jak	 również	 przerwanie	 lub	 zawieszenie	 biegu	
przedawnienia	 względem	 jednego	 z	 wierzycieli	 solidarnych	 ma	 skutek	
także	względem	współwierzycieli.		
art.	382	KC	

§	1.	Zwolnienie	dłużnika	z	długu	przez	jednego	z	wierzycieli	uprawnionych	
do	 świadczenia	 niepodzielnego	 nie	 ma	 skutku	 względem	 pozostałych	
wierzycieli.		
§	 2.	 Zwłoka	 dłużnika,	 jak	 również	 przerwanie	 lub	 zawieszenie	 biegu	
przedawnienia	 względem	 jednego	 z	 wierzycieli	 uprawnionych	 do	
świadczenia	niepodzielnego	ma	skutek	względem	pozostałych	wierzycieli.	



Nemo	se	ipsum	accusare	tenetur	
Nikt	nie	musi	oskarżać	samego	siebie



Bis	de	eadem	ne	sit	actio  
Nie	procesuje	się	dwa	razy	w	tej	

samej	sprawie	



Confessio	est	regina	probationum	
Przyznanie	się	do	winy	jest	królową	do

wodów



Confessus	pro	iudicato	est  
Ten,	kto	się	przyznał,	uważany	

	jest	za	zasądzonego.	



Nemo	iudex	idoneus	in	propria	causa	
Nikt	nie	jest	odpowiednim	sędzią	we	własnej	

sprawie		

Nulla	poena	sine	culpa  
Nie	ma	kary	bez	winy	

	Nullum	crimen	sine	lege	
Nie	ma	przestępstwa	bez	ustawy  



Nullum	crimen	sine	periculo	sociali 
Nie	ma	przestępstwa	bez	społecznego	nie

bezpieczeństwa	czynu  

Nulla	poena	sine	lege  
Nie	ma	kary	bez	ustawy	(kara	za	czyn	mus

i	być	określona	w	ustawie) 



Reformatio	in	peius	iudici	appellato	non	licet  
Sądowi	apelacyjnemu	nie	wolno	zmieniać	w
yroku	na	niekorzyść	(skazanego) 

In	dubio	pro	reo 
W	razie	wątpliwości,	na	korzyść	oskarżonego
	(wątpliwości	należy	rozstrzygać	na	korzyść	o
s-	karżonego) 



Absentem	in	criminibus	damnari	non	oportet  
	W	procesach	karnych	nie	skazuje	się	
nieobecnego	(nie	należy	skazywać	za	przestęps
twonieobecnego)  

Fere	in	omnibus	poenalibus	iudiciis	et	aetati	et	
imprudentiae	succuritur  
Niemal	we	wszystkich	procesach	karnych	uwzgl
ędnia	się	tak	wiek,	jak	i	brak	doświadczenia



Lex	retro	non	agit  
Prawo	nie	działa	wstecz 

Tantum	devolutum,	quantum	appellatum  
Sprawa	w	takim	zakresie	przechodzi	do	wyższej
	instancji,	na	ile	zostało	to	określone	w	apelacji		

Poena	maior	absorbet	minorem 
Kara	cięższa	pochłania	lżejszą	


