
Na 67 kolumnach budynku Sądu Najwyższego w Warszawie umieszczono 86 paremii prawniczych w 

języku polskim i łacińskim. Ich głównym źródłem były pisma jurystów rzymskich oraz konstytucje 

cesarskie (Digesta justyniańskie, kodeks justyniański). Kilka paremii zaczerpnięto z rzymskich dzieł 

literackich, a kilka – z dawnego prawa polskiego.

In legibus magis simplicitas quam difficultas placet (I.2.23.7)

W prawie podoba się bardziej prostota niż zawiłość

Optima est legum interpres consuetudo (D.1.3.37)

Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa

Leges ab omnibus intellegi debent (C.1.14.9)

Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem (C.3.1.8)

We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą 

ścisłego prawa.

Iura non in singulas personas, sed generaliter costituuntur (D.1.3.8)

Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.

Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest (D.50.17.202)

Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było jej 

podważyć

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari (D.48.19.5 pr.)

Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego

Is damnum dat, qui iubet dare (D.50.17.169)

Ten wyrządza szkodę, kto rozkazuje ją czynić

Cogitationis poenam nemo patitur (D.48.19.18)

Nikogo nie karze się za jego myśli

Nulla poena sine lege (D.50.16.131.1)

Nie ma kary bez [stosownego przepisu] ustawy

Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt (D.50.17.32)

Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi

Delicta parentium liberis non nocent (ad C.6.7.2 pr)

Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci

Nulla iniuria est, quae in volentem fiat (D.47.10.1.5)

Nie wyrządza się krzywdy chcącemu

Dura lex, sed lex (ad D.40.9.12.1)

Twarde prawo, ale prawo

Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur (C.5.59.5.2)

Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone

Summum ius summa iniuria (Cicero, de off. 1.33)

Najwyższe prawo [bywa] najwyższym bezprawiem

Legem brevem esse oportet (Seneca, ep. 94.38)

Ustawa powinna być zwięzła

Vanae voces populi non sunt audiendae (C.9.47.12)

Nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu

Non omne quod licet honestum est (D.50.17.144 pr.)

Nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe

Leges bonae ex malis moribus procreantur (Macrobius sat. 3.17.10)

Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów

Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus (Cicero, de leg. 1.44)

Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury

Vim vi repellere licet (D.43.16.1.27)

Siłę wolno odeprzeć siłą
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Libertas inaestimabilis res est (D.50.17.106)

Wolność jest rzeczą bezcenną

Cedant arma togae (Cicero, de off.1.77)

Niech oręż ustąpi przed togą

Salus populi suprema lex esto (Cicero, de leg. 3.8)

Dobro Rzeczypospolitej niechaj będzie najwyższym prawem

Pacta sunt servanda (ad D.2.14.7.7)

Umów należy dotrzymywać

Lex retro non agit (ad C.1.14.7)

Ustawa nie działa wstecz

Nemo est iudex in propria causa (ad C.3.5.1)

Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

In dubio pro reo (ad D.50.17.125)

W razie wątpliwości [należy rozstrzygać] na korzyść pozwanego

Ne quis absens puniatur (D.48.17.1 pr)

Nieobecny niech nie będzie karany

Ne eat iudex ultra petita partium (ad D.10.3.18)

Niech nie wychodzi sędzia ponad żądania stron

Nullus idoneus testis in re sua intellegitur (D.22.5.10)

Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie

Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat (D.22.3.2)

Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym kto przeczy

Bis de eadem re ne sit actio (ad Gaium 4.107)

Nie można procesować się dwa razy o to samo

Actor rei forum sequitur (C.3.19.3)

Powód idzie do sądu (właściwego dla) pozwanego

Impossibilium nulla obligatio est (D.50.17.185)

Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest niemożliwe

Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet (ad D.22.6.9 pr)

Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.

Favorabiliores rei potius quam actores habentur (D.50.17.125)

Korzystniejszą [sytuację procesową] mają pozwani niż powodowie

D. Digesta Iustiniani (Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae) - Digesta Justyniana

C. Codex Iustinianus - Kodeks Justyniana

I. Institutiones Iustiniani (Institutiones sive Elementa) - Instytucje Justyniana
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