
Elementy prawa 
 

Temat 6: ZASADY PRAWA. 
 
Nauczysz się: 
1. Przedstawiać podstawowe funkcje prawa. 
2. Wymieniać najważniejsze zasady prawa.  
 
 

Temida, bogini prawa i sprawiedliwości, była czczona przez 
Greków jako doradczyni Zeusa. Opiekowała się sądami. 
Przedstawiano ją z opaską na oczach, symbolizującą 
bezstronność i wydawanie wyroków wyłącznie na podstawie 
prawa. Trzymała wagę służącą do sprawiedliwego oceniania 
dowodów winy i niewinności oskarżonego, a miecz był 
symbolem wymierzenia kary w przypadku naruszenia norm 
prawnych. 
 
 
PODSTAWOWE FUNKCJE PRAWA 
 

 stabilizacyjna - prawo utrwala w społeczeństwie istniejący ład społeczny, gospodarczy 
i polityczny; 

 ochronna - prawo z jednej strony wspiera wartości i zachowania istotne ze społecznego punktu 
widzenia, z drugiej zaś stara się eliminować zachowania zagrażające chronionym wartościom 
(życiu, wolności, własności itp.) przez zastosowanie środków przymusu; 

 organizacyjna - prawo kształtuje instytucje niezbędne do funkcjonowania sfery publicznej oraz 
innych obszarów życia społecznego i gospodarki; 

 represyjna - polega na wymierzaniu kar w przypadku naruszenia norm prawnych; 
 kontrolna - która polega na poddawaniu ludzkich zachowań społecznej kontroli, przez co stają się 

one przewidywalne, co podnosi społeczne poczucie bezpieczeństwa. Taką funkcję pełni nie tylko 
prawo, ale także inne systemy normatywne; 

 dystrybutywna - prawo określa zasady podziału deficytowych dóbr materialnych 
i niematerialnych; 

 regulacyjna - prawo tworzy mechanizmy i procedury rozstrzygania konfliktów między ludźmi, 
wynikające z różnic interesów, celów, wartości i opinii. 

 
Pamiętaj, że: 

 prawo to system norm, charakteryzujących się specyficznymi cechami, obowiązujących na 
określonym terytorium. Cechy tego systemu to: 
 hierarchiczność (normy prawne pozostają względem siebie w stosunku nadrzędności 

i podrzędności),  
 spójność (niesprzeczność),  
 zupełność (czyli regulowanie wszystkich aspektów życia społecznego); 

 prawo – „zespół reguł ustanowionych lub uznanych przez odpowiednie organy państwa, wobec 
których posłuch zapewniony bywa w ostateczności dzięki przymusowi, jaki stosować może to 
państwo”; 

 istotą prawa jest określanie dozwolonych, zakazanych lub nakazanych zachowań oraz sytuacji, 
w których można legalnie stosować przymus państwowy; 

 prawo było i jest podstawowym instrumentem realizacji polityki. Współcześnie reguluje 
praktycznie wszystkie dziedziny aktywności społecznej, umożliwiając rozwiązywanie konfliktów 
między jednostkami i grupami społecznymi. 

 



WYBRANE ZASADY PRAWA 
 
Kodeks Justyniana – (łac. Codex Iustinianus) – jedna z trzech wielkich kompilacji prawa rzymskiego 
(kościelne, ustrojowe, cywilne, karne, administracyjne) podjętej w latach 528-534 n.e. przez cesarza 
Justyniana I Wielkiego. Corpus Iuris civilis – ciało prawa cywilnego. 
 
Kodeks Hammurabiego – babiloński zbiór praw zredagowany i spisany w XVIII w. p.n.e. za 
panowania króla Hammurabiego, szóstego przedstawiciela I dynastii z Babilonu (teren obecnego 
Iraku). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stela z prawami Hammurabiego 
Kodeks Justyniana, Strona tytułowa wydania z 1583 
Yakoo, Kodeks Justyniana, Strona tytułowa wydania z 1583,  
licencja: CC 0 

 
ZASADY PRAWA: 
 

 Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz. Zasada ta pochodzi z prawa rzymskiego. Oznacza, 
że ustawodawca nie może ustanawiać norm prawnych powodujących skutki prawne w odniesieniu 
do zdarzeń z przeszłości. Zakaz stosowania nowego prawa wstecz. 

 Praesumptio boni viri – zasada domniemania niewinności. Wywodzi się z prawa rzymskiego. 
Według niej dana osoba jest uznawana za niewinną, dopóki stawiane jej zarzuty nie zostaną 
udowodnione przed sądem. 

 Nulla poena sine lege – nie ma kary bez ustawy. Nie można zostać ukaranym za czyn, jeśli 
w czasie jego popełnienia nie istniała norma prawna określająca sankcję za popełnienie tego czynu. 

 Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. To znaczy, że nieznajomość normy 
prawnej nie zwalnia z odpowiedzialności w przypadku jej naruszenia. 

 Pecunia non olet – pieniądze nie śmierdzą. Zasada wywodzi się ze starożytnego Rzym. To nie 
jest zasada prawa. Przypisuje się ją cesarzowi Wespazjanowi. Miał tak odpowiedzieć na oburzenie 
obywateli, jakie wzbudził dość kontrowersyjny pomysł wprowadzenia podatku od toalet. 

 Dura lex sed lex – twarde prawo ale prawo. Wyraża konieczność bezwzględnego 
podporządkowania się przepisom prawa. Nie ma tu mowy o usprawiedliwieniu ich łamania 
jakimikolwiek względami moralnymi czy etycznymi. 

 In dubio pro reo – wątpliwości rozstrzyga się no korzyść oskarżonego. Istotą tej zasady jest to, 
iż wątpliwości nie dające się usunąć w drodze czynności dowodowych sąd musi rozstrzygać na 
korzyść oskarżonego. 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_(zbi%C3%B3r_praw)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hammurabi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Babilon


 Nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. W sytuacji, w której 
bezstronność organu budzi uzasadnioną wątpliwość, może zostać on wyłączony z toczącego się 
postępowania. 

 Audiatur et altera pars – należy wysłuchać także drugiej strony. Zasada stosowana nadal                  
w postępowaniu sądowym, dająca prawo ustosunkowania się do wypowiedzi innej strony.  

 
 
Przykłady prawne w Kodeksie Hammurabiego (Kodeks nie obowiązuje): 
 

 Jeśli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, ten, kto go 
oskarżył, poniesie karę śmierci (§ 1). 
 

 Jeśli obywatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek ten zostanie zabity (§ 22). 
 

 Jeśli obywatel żonę sobie wziął, a umowy z nią nie zawarł, kobieta ta nie jest jego żoną (§ 128). 
 

 Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu (§ 195). 
 

 Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu (§ 196). 
 

 Jeżeli kość obywatel złamał, kość złamią mu (§ 197). 
 

 Jeśli wyrwał oko poddanego albo złamał kość poddanego, zapłaci jedną minę srebra (§ 198).  
 

 Jeśli wyrwał oko niewolnika innej osoby albo złamał kość niewolnikowi innej osoby, zapłaci połowę ceny 
jego kupna (§ 199). 

 
 Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu (§ 200). 

 
 Jeśli niewolnik obywatela w policzek obywatela uderzył, ucho mu utną (§ 205). 

 
 Jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał i spowodował śmierć obywatela lub łuk 

brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oka obywatela pozbawił, rękę utną mu (§ 218). 
 

 Jeśli budowniczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale i dom, który wybudował, 
zawali się i zabije właściciela, budowniczy poniesie karę śmierci (§ 229). 
 


