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EXPRESII JURIDICE LATINE
„Iura civem nosse aportet”
(„Cetăţeanul trebuie să cunoască legea”)
Adagiu din Dreptul Roman
„Nemo censetur ignorare legem.” („Nimeni nu poate ignora legea”,
„Nimeni nu poate fi considerat că nu cunoaşte legea”, „Nimeni nu are voie să
nu cunoască legea”, „Nimeni nu se poate prevala de necunoaşterea legii”).
Adagiu din Dreptul Roman.
„Juris praecepta sunt haer: honeste vivere, alterum nonlaedere, suum
cuique tribuere.” („Principiile dreptului sunt acestea: să trăieşti cinstit, să nu
vatămi pe altul, să dai fiecăruia ceea ce este al său”). Maximă formulată de
Ulpian, preluată şi de Andronache Donici în manualul său din 1814: „Fiinţa
dreptăţii este ca viaţa omului să fie cinstită, pe nimeni să nu vatăme şi lucrul
străin să-l dea al cui este.”
„Dura lex, sed lex.” („Legea e aspră, dar e lege”). Adagiu din Dreptul
Roman care exprimă caracterul obligatoriu al legii şi necesitatea aplicării ei
oricât de aspră ar fi, justificarea constând în faptul că legea reprezintă voinţa
poporului şi apără interesele generale.
„Pacta sunt servanda.” („Tratatele, convenţiile, acordurile etc. trebuie
respectate”). Principiu de drept internaţional public care presupune
îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor asumate conform dreptului
internaţional.
„Iustitia est constants et perpetua voluntas jus suum cuique tribuire”
(„Justiţia constă în voinţa statornică şi permanentă de a atribui fiecăruia ceea
ce este al său”). Această definiţie a justiţiei (dreptăţii), a fost preluată şi de
Mihail Fotino în Manualul său de Legi (1765): „Dreptatea este o formă şi
constantă voinţă, care dă fiecăruia dreptul său”. De asemenea, apare în Pravila
lui Eustatie: „Dreptatea este care fiecăruia dă ceea ce i se cuvine” şi în Pravila
lui Matei Basarab (1640): „Dreptatea… dă fieşcui dreptate”.
„Iuris est ars et aequi” („Dreptul este ştiinţa a ceea ce este bun şi
echitabil”).
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„Necessitas non habet legem” („Necesitatea nu are lege”). Starea de
necesitate constituie o cauză care înlătură caracterul penal al faptei; persoana
care săvârşeşte într-o asemenea împrejurare o faptă prevăzută de legea penală
nu este vinovată, pentru că nu dispune de libertatea de voinţă şi acţiune. Este
în stare de necesitate acea persoană care săvârşeşte fapta pentru a salva de la
un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea
corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia ori
un interes public (art. 45 alin. 2 c.p.).
„Neminem laedit quisua iure utitur” („Pe nimeni nu vatămă cel care se
foloseşte de dreptul său”). Adagiul formulat de Ulpian îşi păstrează
valabilitatea şi în dreptul actual, în sensul că, dacă dreptul subiectiv este
exercitat în conformitate cu anumite principii stabilite de lege şi morală, atunci
această exercitare nu lezează pe nimeni.
„Navigare necesse est, vivere non necesse est” („A naviga este o
necesitate, a trăi nu este o necesitate”, „A naviga este o necesitate, a trăi nu
este obligatoriu”, „Navigaţia este obligatorie, viaţa nu”). Expresia este
atribuită consulului Pompeius Magnus Cnaeus (106-48 î.Cr.), care fiind
surprins de o furtună pe mare la bordul unei nave încărcate cu grâu era să se
scufunde.
„Mutatis mutandis” („Dacă se schimbă cele ce trebuie schimbate”).
Iniţial expresia se folosea în legătură cu anumite proiecte de legi care nu erau
dezbătute din nou de către legislativ decât dacă se făceau modificările ce
fuseseră cerute în cadrul dezbaterilor anterioare. Treptat, această formulă s-a
generalizat, desemnând orice situaţie în care trebuie făcute schimbările ce se
impun.
„Nimeni nu este mai presus de lege.” – Art. 16, al. 2, din Constituţia
României, din 1991.
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