
Temat: Prawo i jego funkcje. 
 
Nauczysz się: 
1. Czym prawo różni się od innych systemów norm. 
2. Przedstawiać podstawowe funkcje prawa. 
3. Wymieniasz najważniejsze zasady prawa.  
 
Prawo – „zespół reguł ustanowionych lub uznanych przez odpowiednie organy państwa, wobec 
których posłuch zapewniony bywa w ostateczności dzięki przymusowi, jaki stosować może to 
państwo”. 
 
Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2014, s. 17. 

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. 
Pamiętajmy: 
− najstarszy zachowany kodeks prawa powstał na terenie starożytnej Mezopotamii (ok. 1772 p.n.e.) 
− istotne znaczenie dla formowania prawa miały zasady prawa rzymskiego (Kodeks Justyniana 

528-534 n.e.); 
− pierwsze zbiory praw odwołujące się do zasady równości ludzi wobec prawa pojawiły się za 

czasów wojen napoleońskich; 
− sufrażystki walczyły o przyznanie kobietom praw wyborczych. 
 
Prawo a inne systemy normatywne: 
 
Prawo nie jest jedynym systemem normatywnym regulującym zachowania ludzi. Taką samą rolę 
odgrywają normy moralne, religijne, obyczajowe oraz stanowione przez organizacje społeczne. 
• normy moralne - dotyczą zachowań, postaw i intencji, które oceniane są z punktu widzenia 

takich wartości, jak dobro, słuszność, sprawiedliwość; 
• normy religijne - normy obowiązujące wyznawców określonej religii, uzasadniane przez 

odwołanie się do Boga (absolutu). Ich treść jest często tożsama z normami prawnymi lub 
moralnymi; 

• normy obyczajowe - regulują formy zachowania, ukształtowane przez tradycję oraz nawyki, 
przyjęte w danej zbiorowości w określonej epoce historycznej; 

• normy organizacji społecznych - są ustalane przez odpowiednie organy organizacji 
społecznych, politycznych, gospodarczych itp. Odnoszą się jedynie do członków danej organizacji. 

 

Normy prawne są często tożsame z normami moralnymi, religijnymi, obyczajowymi czy 
ustanowionymi przez organizacje społeczne. Jeśli dana norma (np. nie kradnij) występuje w różnych 
systemach normatywnych, tym większa szansa, że będzie ona uznawana przez członków danej 
zbiorowości. Zdarza się jednak, że normy zawarte w innych systemach normatywnych są sprzeczne 
z normami prawnymi. 
 
Funkcje prawa: 
 
• stabilizacyjną - prawo utrwala w społeczeństwie istniejący ład społeczny, gospodarczy 

i polityczny; 
• ochronną - 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; 

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

• represyjną - polega na wymierzaniu kar w przypadku naruszenia norm prawnych. 
 



Inne funkcje prawa: 
• kontrolną - 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; 

• dystrybutywną - prawo określa zasady podziału deficytowych dóbr materialnych 
i niematerialnych; 

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

 
Zasady prawa: 
 
▪ Prawo nie działa wstecz (Lex retro non agit), zasada ta pochodzi z prawa rzymskiego. Oznacza, 

że ustawodawca nie może ustanawiać norm prawnych powodujących skutki prawne 
w odniesieniu do zdarzeń z przeszłości. 

▪ Zasada domniemania niewinności (domniemanie dobrej wiary - praesumptio boni viri) wywodzi 
się z prawa rzymskiego. Według niej dana osoba jest uznawana za niewinną, dopóki stawiane jej 
zarzuty nie zostaną udowodnione przed sądem. 

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

▪ Nieznajomość prawa szkodzi (Ignorantia iuris nocet), to znaczy, że nieznajomość normy 
prawnej nie zwalnia z odpowiedzialności w przypadku jej naruszenia. 

 


