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Materiały

na stronie internetowej Katedry www.rzym.amu.edu.pl

zakładka „materiały”

- prezentacje z wykładów

- informacje o zaliczeniu

- (w styczniu) lista zagadnień

- dodatkowe materiały

Formuła zaliczenia:

Egzamin - praca pisemna (35 minut)

Na gotowym formularzu
a)  Siedem zwrotów z języka łacińskiego na język polski (7 pkt) – z listy
b)  Siedem zwrotów z języka polskiego na język łaciński (7 pkt) – z listy 
c)  Kazus (10 pkt)

[przykładowy test, punktacja � na stronie katedry]



Terminy egzaminów:

1) sobota 3.02.2017  10.00-11:00 Aula Radwańskiego

2) sobota 17.02.2017  10.00-11.00 Aula Radwańskiego

3) niedziela 18.02.2017  14.30-15.30 Auditorium Maximum

Egzaminy poprawkoweEgzaminy poprawkowe

- niedziela 4 marca  13.00-14.00 Aula Radwańskiego

- sobota 8 września 11.00-12.00 Aula Radwańskiego



O przedmiocie:

a) dlaczego „łacińska”?

b) jaka terminologia? czego dotycząca? [PRAWO PRYWATNE]

c) czego ten przedmiot ma nas nauczyć?

d) retoryka? (argumentacja) 

Wymagania:

- znajomość zwrotów używanych w języku prawniczym 

(z listy)

- umiejętność sprecyzowania istoty problemu prawnego.

- znajomość reguł i umiejętność ich powołaniach w ramach 

wypowiedzi dotyczącej danego problemu prawnego.



Cele prowadzącego przedmiot
- Primum non nocere (nie zrazić, zachęcić, nauczyć)
- Ukazać prawo jako „żywy organizm”, element kultury
- Pokazać „jak myślą prawnicy”
- Pokazać „jak myśli sąd”, jakie argumenty przemawiają do 

sądu
- Doskonalenie umiejętności miękkich 

(budowanie argumentacji, umiejętność spojrzenia na (budowanie argumentacji, umiejętność spojrzenia na 
problem prawny z różnych stron)

Punkt ciężkości – praktyka

- ZWROTY używane w praktyce; 
- KAZUSY zorientowane na praktyczne (realne) problemy



Literatura pomocnicza

(zwroty łacińskie i ich objaśnienia)

- Zajadło (red.), Łacińska terminologia prawnicza, 2. wyd., WoltersKluwer 2013

- Bojarski, Dajczak, Sokala, Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 2007

- Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, 
red. W. Wołodkiewicz, J. Krzynówek, Warszawa 2001

- Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej 

Polskiej, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 2001Polskiej, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 2001

(argumentacja prawnicza)

- Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003

- Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów (tłum. Konorscy), 2014





- ius est ars boni et aequi

prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne 
[sprawiedliwe]

- lex retro non agit

prawo nie działa wstecz



ius est ars boni et aequi

prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne 
[sprawiedliwe]

źródło:źródło:

D. 1,1,1 pr, Ulpian w księdze pierwszej Instytucji: 
... prawo jest, jak to elegancko określa Celsus, sztuką 
stosowania tego co dobre i słuszne.

Celsus – I AD; ULPIAN – II/III AD

źródło (Digesta Justyniana) – VI AD



Ius est ars boni et aequi
definicja?

„prawo”
„sztuką”(?) 
„stosowania” [praktyka!] 

„dobre i słuszne [sprawiedliwe]”

ładunek aksjologiczny (immanentny?)
por. art. 2 Konstytucji RP
„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej”.



„dobre i słuszne [sprawiedliwe]”

aquitas – słuszność, sprawiedliwość

jaka sprawiedliwość? kto ją ustala?
sprawiedliwość formalna  ≈  sprawiedliwość materialna

jaka prawda? kto ją ustala?
prawda formalna ≈ prawda materialna



Prawda formalna a prawda materialna 

Kazus:

Tomek sprzedał Wojtkowi dom. Znajdował się w nim cenny żyrandol,

zainstalowany w dużym pokoju. Przed transakcją strony ustnie

umówiły się, że Tomek może zachować żyrandol.

Następnie jednak przed notariuszem sporządzona ostałą umowa, w

której nie było wzmianki o żyrandolu.

Po dwóch tygodniach Tomek zgłosił się do Wojtka po żyrandol.

Ten odmówił wskazując na treść umowy, która dotyczyła całejTen odmówił wskazując na treść umowy, która dotyczyła całej

nieruchomości, a więc także żyrandolu.

Tomek przyszedł do Ciebie jako studenta I roku prawa po poradę.

Co odpowiedzieć Tomkowi (sprzedającemu)?

Czy w razie nieprzejednanej postawy Wojtka (nowego właściciela)
ryzykować ewentualny spór sądowy „o żyrandol”?

[problem naszej kultury prawnej; ustność (słowność) ↓ ]



PRACA PRAWNIKA
– umiejętność operowania na dwóch płaszczyznach

[prawda materialna]

- Jak było naprawdę?
(to wiedzą strony; ale czy mówią nam prawdę?

czy klient nie koloryzuje? nie wybiela siebie?)

[prawda formalna][prawda formalna]

- Co jesteśmy w stanie wykazać przed sądem?
- Co wie sąd?

Dylemat pełnomocnika: „co mam w kartach?”
Dylemat sędziego: „co jestem w stanie ustalić?”; „na jakiej 

podstawie muszę wydać orzeczenie?” 



Co jest prawdziwe dla człowieka-prawnika?

„Res iudicata pro veritate accipitur”

„Rzecz osądzona traktowana jest jako prawdziwa”

Proces jako „filtr prawdy (prawniczej)”.

Prawo prywatne

! DO ZAPAMIĘTANIA

W sprawach z zakresu prawa prywatnego strony sporu sądowego
to „powód” i „pozwany” (ewentualnie wnioskodawca i uczestnik
postępowania)

(UWAGA: tu nie ma oskarżyciela i oskarżonego! 

Nawet jeżeli mówimy o tym, czy np. ktoś wyrządził szkodę ze 

swojej winy)



Rozstrzyganie sporu:
„słowo klucz” to „ciężar dowodu” (onus probandi)

Podstawowa reguła:
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.

Cieżar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, a nie na
tym kto zaprzecza
(czyli zasady na powodzie)(czyli zasady na powodzie)

Jak ten ciężar dowodu udźwignąć?
Odpowiedź:

przedstawić twierdzenia i zaoferować dowody na ich
poparcie





ius est ars boni et aequi

„prawo jest sztuką tego co dobre i słuszne (sprawiedliwe)”

„sztuka” – jak w niej zagrać? jaką rolę?
„dobre i słuszne” – ale dla kogo? 
„(sprawiedliwe)” – jak?   

krytyka paremii
- definicja, które niewiele wyjaśnia
- wzniosłe słowa a… realia?





lex retro non agit

(lex proscipit non rescipit)

= prawo nie działa wstecz

Źródło:
C. I, 14, 7, Cesarze Teodozjusz i Walentynian do Cyrusa, C. I, 14, 7, Cesarze Teodozjusz i Walentynian do Cyrusa, 
prefekta pretorianów, desygnowanego na konsula:

Jest oczywiste, że ustawy i konstytucja mają zastosowanie
tylko do działań przyszłych; do takich zaś, które miały miejsce
tylko wówczas, gdy o czasie przeszłym lub zdarzeniach nadal
zawisłych wyraźnie powiedziano. (440 AD)



Lex a Ius

Lex = ustawa, prawo stanowione

Ius = prawo (pojęcie szersze)

Lex retro non agit = reguła prawna

Czy reguły muszą być wypowiedziane wprost? 

reguła a prawo [ius]



Polski kodeks cywilny z 1964 roku
art. 3 k.c. „Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to 
wynika z jej brzmienia lub celu”. 

por.

C. I, 14, 7, (…) Jest oczywiste, że ustawy i konstytucjaC. I, 14, 7, (…) Jest oczywiste, że ustawy i konstytucja
mają zastosowanie tylko do działań przyszłych; do takich
zaś, które miały miejsce tylko wówczas, gdy o czasie
przeszłym lub zdarzeniach nadal zawisłych wyraźnie
powiedziano. (440 AD)

Zakaz retroakcji (jako zasada) – postulat pewności prawa/
ładu społecznego



Polski kodeks cywilny z 1964 roku
art. 3 k.c. „Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba 
że to wynika z jej brzmienia lub celu”. 

por.

C. I, 14, 7, (…) Jest oczywiste, że ustawy i
konstytucja mają zastosowanie tylko do działań
przyszłych; do takich zaś, które miały miejsce tylko
wówczas, gdy o czasie przeszłym lub zdarzeniach
nadal zawisłych wyraźnie powiedziano. (440 AD)



Małe podsumowanie:

- ius est ars boni et aequi
(prawo jest sztuką stosowania tego co dobre i słuszne [sprawiedliwe])

- lex retro non agit
(= lex proscipit, non rescipit)
(prawo nie działa wstecz)

- onus probandi
(ciężar dowodu)

(-Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat)
(ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, nie na tym kto zaprzecza)

- res iudicata (rzecz osądzona)





NASCITURUS

„nasciturus pro iam nato habetur, quotiens

de commodis eius agitur”

dziecko poczęte traktuje się jak już narodzone, 

ilekroć chodzi o jego korzyśćilekroć chodzi o jego korzyść

nasciturus = dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone 



Problem początku zdolności prawnej.

Zdolność prawna 

(„kiedy system prawny zaczyna mnie 

wiedzieć”?)

Zdolność do czynności prawnych 

(„kiedy mogę w ramach tego systemu 

swobodnie działać”?)



Co trzeba zrobić, żeby uzyskać zdolność prawną?



Co trzeba zrobić, żeby uzyskać zdolność prawną?

Urodzić się człowiekiem.

Art. 8 kodeksu cywilnego 

§ 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma 

zdolność prawną.



Konstytucja z czasów PRL

KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952r. 

Rozdział 7. 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI 

Artykuł 57

Polska Rzeczpospolita Ludowa, utrwalając i

pomnażając zdobycze ludu pracującego,

umacnia i rozszerza prawa i wolności obywateli.



KONSTYTUCJA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952r. 

Rozdział 7. 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI 

Artykuł 57Artykuł 57

Polska Rzeczpospolita Ludowa, utrwalając i

pomnażając zdobycze ludu pracującego,

umacnia i rozszerza prawa i wolności obywateli.



Artykuł 57 Konstytucji PRL

Polska Rzeczpospolita Ludowa, utrwalając i
pomnażając zdobycze ludu pracującego, umacnia i
rozszerza prawa i wolności obywateli.

Art. 30 Konstytucji RPArt. 30 Konstytucji RP

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka
stanowi źródło wolności i praw człowieka i
obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych.



Co trzeba zrobić, żeby uzyskać zdolność prawną?

Urodzić się człowiekiem (art. 8 k.c.)

Co trzeba zrobić żeby uzyskać pełną zdolność 

do czynności prawnych? 



Co trzeba zrobić, żeby uzyskać zdolność prawną?

Urodzić się człowiekiem.

Co trzeba zrobić żeby uzyskać pełną zdolność Co trzeba zrobić żeby uzyskać pełną zdolność 

do czynności prawnych? 

Uzyskać pełnoletność.



Kodeks cywilny

art. 11
Pełną zdolność do czynności prawnych 
nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.

art. 10 art. 10 

§ 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat 
osiemnaście.

§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni 
uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie 
unieważnienia małżeństwa.



A nasciturus? 

jak wygląda jego zdolność prawna?

„nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de 

commodis eius agitur”commodis eius agitur”

dziecko poczęte traktuje się jak już narodzone, 

ilekroć chodzi o jego korzyść



D.38,16,3,9 (Ulpian w księdze 14 „Komentarza
do Sabinusa”):

Podobnie z mocy ustawy XII Tablic dopuszcza
się do spadkobrania testamentowego dziecko
w łonie matki, jeśli zostało wydane na świat.
Stąd zwykło ono zatrzymywać następującychStąd zwykło ono zatrzymywać następujących
po sobie agnatów, w stosunku do których jest
preferowane, jeśli przyjdzie na świat. Dlatego
też dzieli spadek z osobami równego stopnia
(…).



Zdolność prawna nasciturusa.

system prawa prywatnego „widzi” nasciturusa

[ochrona prawna – już w okresie prenatalnym]

ale! „jak już narodzone…”
skutki uzależnione są od spełnienia warunku

„jeżeli urodzi się żywe”„jeżeli urodzi się żywe”

[warunek = zdarzenie przyszłe niepewne]

- co to znaczy urodzić się żywym?

(spór dawnych szkół prawniczych)
- a jeżeli urodzi się martwe?



Przykład A:
Umarł chłop. Pozostawił żonę i dwuletnią córkę. 
W chwili śmierci chłopa żona była z nim w piątym 
miesiącu ciąży. 

Po chłopie dziedziczą: żona, dwuletnia córka oraz 
nasciturus (jeżeli urodzi się żywy).nasciturus (jeżeli urodzi się żywy).

Przykład B:
Niepewny swojego zdrowia dziadek Władysław 
ustanowił darowizny po 30.000zł dla wszystkich 
swoich wnucząt, w tym mającego się narodzić 
wkrótce wnuka Wojtka (nasciturusa).  



Dobra osobiste nasciturusa?

Przykład:

Osoba X publicznie stwierdziła, że będąca w
ciąży celebrytka Y „urodzi bękarta”.

Czy naruszono dobre imię jedynie celebrytki Y? 
Czy może także nasciturusa?



„nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de 

commodis eius agitur”

dziecko poczęte traktuje się jak już narodzone, 

ilekroć chodzi o jego korzyść

A jeżeli dziecko umrze w okresie prenatalnym 
lub jeżeli dziecko urodzi się martwe? 





„Część kazusowa”

Problem kar umownych

czym jest kara umowna? 

postanowienie, które może (nie musi) być 
zawarte w umowie, aktualizujące zawarte w umowie, aktualizujące 
obowiązek zapłaty jednej ze stron, jeżeli nie 
wywiąże się ona ze swojego zobowiązania*

*obecnie w Polsce kara umowna może dotyczyć 
tylko świadczenia niepieniężnego



KAZUS NR 1
„Spółka X” zawarła ze „Spółką Y” umowę na wykonanie
robót budowlanych (wiaduktu). W umowie zawarto
postanowienie, że za każdy tydzień opóźnienia w ukończeniu
obiektu „Spółka Y” zapłaci „Spółce X” 20.000zł. Kontrakt
wart był 480.000zł. Ostatecznie opóźnienie wyniosło 8
tygodni. „Firma X” naliczyła karę umowną w wysokości
160.000zł.

a) istota kary umownej (czemu ona służy?) – wzmocnieniu zobowiązania;
przymuszeniu drugiej strony do tego, żeby wykonała coś na czas

b) pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać (kara umowna jest
elementem umowy)

c) ius civile vigilantibus scriptum est – prawo cywilne pisane jest dla ludzi
starannych

! (tu zobowiązały się dwaj profesjonaliści - spółki!)
! (strony były świadome ryzyka związane ze swoją działalnością)



Rozliczenie:

Spółka Y � Spółka X         wartość kontraktu 480.000zł

Spółka X  Spółka Y         łącznie kara umowna wyniosła160.000zł  

Potrącenie (compensatio) – dotyczy wzajemnych zobowiązań

Efekt: 

„Spółka Y” dokonuje potrącenia i zamiast płacić 480.000zł, 
płaci „Spółce X” mniej, bo 320.000zł. Strony są rozliczone. 



KAZUS 2
Stolarz Y w trudnych czasach dla swojej branży podjął się zrobienia werandy w
jednej z rezydencji biznesmena X. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 45.000zł.
Stolarz (po uwzględnieniu kosztów materiału) wypracowałby około 5.000zł zysku.
Prawnicy biznesmena sporządzili umowę, w której zawarli karę umowną w
wysokości 10.000zł za każdy dzień opóźnienia w oddaniu werandy. Umowę
zawarto. Stolarz pracował po osiem godzin dziennie. Ostatecznie z uwagi na
problem z dostawą lakieru, ukończył werandę z jednodniowym opóźnieniem.

Stolarz zwrócił się do Ciebie z pytaniem o poradę. Wskazał, że przy zapłacie całej
kary umownej byłby stratny na kontrakcie o 5.000zł, a przecież zlecenie ostatecznie
wykonał…

Pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać)
 treść umowy
 strony (kto zawarł taką umowę?)

Czy istnieje podstawa do naliczenia kary umownej? TAK (istnieje opóźnienie)

Ile wyniesie kara umowna zgodnie z brzmieniem umowy? 10.000zł
 skutki naliczenia kary umownej w kwocie 10.000zł

/pytanie o ekonomiczną racjonalność kontraktu/

Czy kara umowna nie jest za wysoka? Jeżeli tak to, co można z tym zrobić?



Miarkowanie kary umownej 

Polski model

art. 484 § 2 k.c. 

„Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części„Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części

wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia

kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy

kara umowna jest rażąco wygórowana.”



Struktura rozwiązanie kazusu:

czego dotyczy problem prawny? 
/tu: kary umownej zawartej w umowie/

↓
czy są podstawy do zastosowania kary umownej? 
TAK  / NIE 

TAK: pacta sunt servanda, umowa zawarta przez 
dwóch profesjonalistów (dlaczego mamy się 
przejmować tym, że stolarz nie potrafił zorganizować 
sobie dostawców?), w ramach swobody umów, sobie dostawców?), w ramach swobody umów, 
TAK: niewątpliwie powstało opóźnienie
↓

czy naliczenie pełnej kary umownej będzie sprawiedliwe?    
TAK  bo…  / NIE bo… 

*przy rozwiązaniu kazusów unikamy „gdybania”!
(przykład: jeżeli w kazusie nie jest napisane, że stolarz ma wielodzietną rodzinę na
utrzymaniu, to nie możemy „wymyślać” tego rodzaju argumentów)



KAZUS 3

Pracownia przyjęła zlecenie od Pani X na
wykonanie sukni ślubnej. Wynagrodzenie
ustalono na kwotę 15.000zł. W umowie
zawarto karę umowną w wysokości 15.000zł w
razie niedostarczenia sukni na czas.

W piątek, na dwa dni przed ślubem i na dzieńW piątek, na dwa dni przed ślubem i na dzień
przed oddaniem sukni - już podczas prac
wykończeniowych - suknia zajęła się ogniem.
Panna młoda poszła do ślubu w sukni
zastępczej.



Kazus z suknią ślubną. 

1) czego dotyczy problem prawny?

2) kto zawarł kontrakt z kim?

3) kto podjął się jakiego ryzyka?

4) czy zachodzą podstawy do naliczenia kary 4) czy zachodzą podstawy do naliczenia kary 
umownej? 

jeżeli tak to czy w pełnej wysokości?





Podsumowanie
- Ius est ars boni et aequi

- Lex retro non agit (lex proscipit, non rescipit)
- Onus probandi

- Res iudicata

- Pacta sunt servanda

- Ius civile vigilantibus scriptum est- Ius civile vigilantibus scriptum est

- Compensatio

- Nasciturus

- Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de 
commodis eius agitur



Kolejny wykład:

1) reguły prawnicze 

2) reguły procesowe (proces cywilny)


