
Elementy prawa 
 

Temat 2: OGÓLNE  WIADOMOŚCI  O  PRAWIE 
 
Zagadnienia: 
1. Istota prawa, pojęcie prawa. 
2. Prawo a moralność. 
3. Praworządność. 
4. Norma prawna a przepis prawny. 
5. Źródła prawa.  
 
Ad. 1. Istota prawa. 
 
Prawo – to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych 
przymusem państwowym;  
 wydawanie norm przez państwo: upoważniony do tego organ państwowy tworzy nową, nie 

istniejącą przedtem normę, 
 usankcjonowanie: uznanie przez państwo dotychczas stosowaną normę zwyczajową za 

obowiązującą (normy moralne, zwyczajowe), 
 przymus państwowy: państwo może zmusić obywatela do podporządkowania się jego woli. 
Współczesne państwa niemal wyłącznie tworzą prawo w drodze ustanawiania ustaw (władza 
ustawodawcza). 
 
Ad. 2. Prawo a moralność. 
 
Człowiek nie zawsze w swoim postępowaniu kieruje się jedynie prawem zapisanym (ustanowionym). 
Czynnikami kształtującymi postępowanie są normy obyczajowe, religijne, towarzyskie czy sportowe. 
Ważną rolę odgrywają normy moralne. 
 
Przykład: większość systemów moralnych potępia kradzież – czyni to również art. 203 KK 
 
Art.  203. 
§  1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudze mienie ruchome, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 5. 
§  2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze pozbawienia wolności do roku, 
ograniczenia wolności albo grzywny. 
§  21. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w § 1 w stosunku do mienia znacznej 
wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§  3. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego. 
 
 
Moralność – to ukształtowany w procesie długotrwałego rozwoju społeczeństwa zespół norm 
postępowania, według których ocenia się określone zachowanie jako dobre lub złe.  
 normy moralne pozwalają ocenić wzajemnie zachowanie się ludzi, 
 do przestrzegania norm moralnych skłania ludzi przede wszystkim presja wywierana przez opinię 

publiczną oraz wpojone w trakcie wychowania nawyki, sumienie i inne bodźce, 
 nie ma mechanizmu zmuszenia obywatela do ich przestrzegania. 
 
Ad. 3. Praworządność. 
 
Istnieje kilka poglądów na praworządność: 
 to metoda kierowania społeczeństwem, 
 to określona funkcja państwa, 
 to zasada ustrojowa określona w Konstytucji RP. 



Praworządność – to taki stan faktyczny, w którym podstawowe dziedziny stosunków społecznych są 
uregulowane przepisami prawnymi i przepisy te są przez organy państwa ściśle przestrzegane. 
 organy państwa (urzędy, policja itd.) powinny przestrzegać prawa gdy wypełniają swe ustawowe 

obowiązki wobec obywateli i wtedy, gdy zmierzają do wyegzekwowania ciążących na obywatelach 
obowiązków, 

 organy państwa mogą działać tylko na podstawie prawa i w granicach prawa, 
 obywatel może czynić to wszystko, czego prawo mu nie zabrania (prawa wolności obywatelskie). 
 
Stosunki społeczne – człowiek w swoim powszednim dniu wiele razy styka się z ludźmi, a także 
instytucjami, przedsiębiorstwami, urzędami itd. Dochodzi do powstawania więzi zwanych stosunkami 
społecznymi.  
 
Ad. 4. Norma prawna a przepis prawny. 
 
Norma prawna – to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez 
państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. Norma wskazuje kto i w jakich okolicznościach 
powinien się zachować.  
 
Norma prawna zbudowana jest z trzech części: 
 hipoteza: określa adresata normy i sytuację w której norma obowiązuje, 
 dyspozycja: określa nakaz lub zakaz określonego zachowania, wskazuje obowiązujący w danej 

sytuacji sposób zachowania (co należy zrobić, co jest zabronione), 
 sankcja: np. kara, nieważność testamentu. 
 
Przykład archiwalny:  
 
art. 144. § 1 KK – „Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza 
się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3” 
 
H: kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej 
D: nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu 
S: podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 
 
art. 148 KK 
 
§ 1 Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, 
karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 
 
§ 2 Kto zabija człowieka: 

1) ze szczególnym okrucieństwem, 
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, 
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, 
4) z użyciem materiałów wybuchowych, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był 
wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza 
publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków 
służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa ludzi lub 
ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego 
okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 



 
Przepis prawny – to elementarna część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest artykuł 
(art.), paragraf (§), punkt, ustęp (ust.) itd. 


