
Elementy prawa  
 

Temat 11: Pojęcie, zasady i źródła prawa rodzinnego – I cz..  
 
Nauczysz się:  
1. Definiować zasady prawa rodzinnego. 
2. Określać prawa i obowiązki małżonków. 
 
Prawo rodzinne – definicje, pojęcia, źródła: 
 
Prawo rodzinne – reguluje stosunki społeczne wynikające z małżeństwa (w tym stosunki 
majątkowe między małżonkami), stosunki między rodzicami i dziećmi oraz stosunki wynikajace                       
z pokrewieństwa i opieki. 
 
Zasadniczym źródłem prawa rodzinnego jest – kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 
r. (wielokrotnie nowelizowany) oraz ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z 28 listopada 2014 
(ze zmianami).  
 
Podstawowe zasady prawa rodzinnego: 
 zasada równości małżonków – kobieta i mężczyzna mają równe prawa we wszystkich 

dziedzinach życia, 
 zasada trwałości małżeństwa – polega na tworzeniu warunków sprzyjających trwałemu 

pożyciu małżónków, a nie zawierania małżeństw pochopnych, 
 zasada bezpieczeńśtwa losów dzieci – władza rodzicielska musi być wykonywana tak, jak 

wymaga tego dobro dziecka, a rozwiązanie małżeństwa może nastąpićtylko wtedy, gdy dobro 
dzieci nie stoi temu na przeszkodzie, 

 zasada równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich z dziećmi zrodzonymi z małżeństwa. 
 
Małżeństwo – to uznany przez prawo i zawarty w określonych formach związek kobiety 
zmężczyzną, którego celem jest wspólne pożycie, wzajemna pomoc i współdziałanie dla dobra 
założonej rodziny, a w szczególności wychowanie dzieci. Art. 18 Konstytucja RP – małżeństwo jako 
związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyńśwto i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną                     
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Tryb zawarcia małżeństwa: 
 kobieta i mężczyzna jednocześnie składają przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują 

w związek małżeński, 
 ślub kościelny, składają oświadczenia w obecności duchownego – ślub kościelny, 
 nie może zawrzeć małżeństwaa osoba, która nie ukończyła 18 lat. Sąd opiekuńczy może zezwolić 

na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. 
 
Rodzina - jest podstawową grupą społeczną. Jej członkowie połączeni ze sobą więzami formalnymi 
i emocjonalnymi (pokrewieństwo, więź małżeńska) mają wobec siebie określone prawa i obowiązki. 
 
Najważniejsze role rodziny: 
 prokreacyjna – posiadanie potomstwa, 
 opiekuńcza – zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, 
 socjalizacyjna – wychowanie i przygotowanie dzieci do pełnienia ról społecznych, 
 kulturowa – wprowadzenie w życie kulturalne, 
 rekreacyjna – dbanie o wypoczynek, 
 ekonomiczna – zaspokojenie potrzeb materialnych. 
 
 
 
 



Prawa i obowiązki małżonków: 

 
Zawarcie małżeństwa powoduje powstanie po stronie obojga małżonków szeregu praw                                                 
i obowiązków. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Najważniejsze prawa                                     
i obowiązki małżonków: 
 
1) obowiązek wspólnego pożycia – wg SN – polega na duchowej, fizycznej i gospodarczej łączności 

małżonków, która stanowi naturalny cel małżeństwa. Oznacza: wspólne zamieszkiwanie, 
wzajemna lojalność małżonków, uwzględnianie słusznych interesów i uczuć drugiej strony, 
poszanowanie itd.; 

2) obowiązek wzajemnej pomocy – polega na udzielaniu pomocy materialnej, moralnej, 
wspieraniu poczynań i przezwyciężaniu trudności drugiego małżonka, np. w wypadku choroby 
współmałżonka; 

3) obowiązek wierności – obciąża oboje współmałżonków. Małżonek dopuszczający się 
cudzołóstwa, przez co doprowadza do rozkładu pożycia małżeńskiego, może być uznany za 
wyłącznie winnego rozwodu; 

4) obowiązek współdziałania dla dobra rodziny – we wszystkich istotnych sprawach rodziny 
małżonkowie powinni rozstrzygać wspólnie, np. osobiste starania małżonków o wychowanie 
dzieci czy pracy we wspólnym gospodarstwie domowym; 

5) zasada wspólnego rozstrzygania spraw rodziny – istotne sprawy rodziny muszą być przez 
małżonków rozstrzygane wspólnie. 
 


