
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 8: POJĘCIE PRAWA I NORM PRAWNYCH. 
 
 
Zagadnienia: 
1. Pojęcie prawa. 
2. Pojęcie normy prawnej. 
3. Prawo naturalne a stanowione.  
4. Funkcje i zadania prawa. 

 

Prawo jest podstawą funkcjonowania państwa i społeczeństwa 

 

IUS EST ARS BONI ET AEQUI 
(prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne) 

 
To sentencja prawnicza sformułowana przez rzymskiego prawnika Celsusa (II w.n.e.), przytoczona 
przez Ulpiana (Ulpianus – II w.n.e.) i zawarta w Digestach Cesarza Justyniania (VI w.n.e.) 
 
Przykłady innych rzymskich paremii: 

 lex retro non agit – prawo nie działa wstecz; 
 ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi; 
 domniemanie niewinności; 
 in dubio pro reo – obowiązek rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść oskarżonego; 
 ne bis in idem – nikogo nie należy karać po raz drugi za to samo; 
 pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać; 
 si in ius vocatio – wzywają cię, to idź. 

 

Rozwinięcie:  
 

1. Pojęcie prawa. 
 definicja:  

 prawo w ujęciu przedmiotowym: 

 prawo to zespół norm ogólnych wydanych lub usankcjonowanych przez państwo  
i zagwarantowanych przymusem państwowym, 

 prawo to zbiór uporządkowanych zasad postępowania, pochodzących od państwa  
i zabezpieczonych sankcją prawną. 

 prawo w ujęciu podmiotowym: 

 to zbiór uprawnień przysługujących jednostce przez obowiązujące akty prawne służące 
zabezpieczeniu jej interesów i dające swobodę działania, np. prawo do życia, prawo do nauki, 
prawo do zabezpieczenia społecznego. 

 inne kategorie prawa: 

 religijne: reguluje prawa i obowiązki obywateli ze względu na wyznanie religijne, określa zasady 
tworzenia i działania kościołów i innych związków wyznaniowych; 

 moralne: zbiór zasad określających, co jest dobre a co jest złe. Na straży stoi opinia społeczna lub 
sumienie; 

(sumienie – wewnętrzne odczucie pozwalające odróżnić dobro od zła,  
ale też ocenić postępowanie własne i innych) 

 obyczajowe: to reguły postępowania obowiązujące w danym środowisku, mają charakter lokalny; 
element kontroli społecznej. 

 
 



NORMY SPOŁECZNE 
(wyznacznik ludzkiego postępowania) 

 
 

           
         normy             normy     normy         normy 

                         moralne           obyczajowe            religijne          prawne 
 
 

2. Norma prawna i przepis prawny. 

 definicja:  

 to zrekonstruowana z tekstu prawnego dyrektywa postępowania, która w najprostszym przypadku 
musi odpowiadać na przynajmniej 2 następujące pytania: kto i w jakich okolicznościach, jak powinien 
się zachować; 

 to reguła postępowania, która bezpośrednio nakazuje określonym adresatom, by w danej sytuacji 
zachowywali się w wyznaczony sposób. Za naruszenie normy grozi sankcja państwa, kara. 

 przykłady: nie zabijaj, obowiązek alimentacji, obowiązek nauki. 
 przepis prawny: to redakcyjna jednostka aktu prawnego czyli zapis danej reguły postępowania, 

najczęściej przyjmuje postać artykułu, paragrafu, punktu czy ustępu. 
 budowa normy prawnej: 

 najczęściej przyjmuje postać trójelementową: 

 hipoteza (określa sytuację i adresata normy), 

 dyspozycja (to sposób zachowania się, np. co jest zakazane albo dozwolone),  

 sankcja (konsekwencje naruszenia normy, czyli kara). 
 

H  D  S 
 

 przykład: art. 66 § 1 Kodeks wykroczeń 
 
Rozdział IX – Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym 
 

Art. 66. § 1. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność 
fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem (H), wprowadza w błąd instytucję 
użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego 
lub zdrowia (D), podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 
złotych (S). 

(beztroska zabawa, figle, psoty, wygłupy) 
 

 rodzaje norm prawnych: 

 nakazujące - „musisz”: 

 to zgodny z obowiązującym prawem sposób postępowania w danej sytuacji, 

 przykłady:  
znak drogowy nakazu jazdy w lewo,  
dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu 
dzierżawy w stanie niepogorszonym – art. 697 KC 

 zakazujące – „nie możesz”: 

 wskazują na działania niedozwolone,  

 przykłady: 
znak drogowy zakazu skrętu w lewo, 
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace 
dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego – art. 630 § 2 KC 
 



 przyzwalające: 

 to prawnie dozwolone działania adresata normy – „możesz nie musisz”, 

 przykłady: 
firma lub osoba prawna może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to 
ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy – art. 43 §3 KC 

 

3. Prawo naturalne a stanowione.  

 prawo w państwie jest stanowione (ustanawiane) przez organy władzy ustawodawczej, czyli w drodze 

prac parlamentu (sejmu i senatu). Może być także zmieniane w zależności od zachodzących procesów 

politycznych i zmian społecznych; 

 prawo naturalne wywodzi się bezpośrednio z natury człowieka, jest przyrodzone człowiekowi i wypływa 

z jego ludzkiej natury. Normy prawa naturalnego nie zależą od woli człowieka i przez to są trwalsze. Na 

przykład: prawo do życia, godność człowieka, równość i sprawiedliwość. 

 proces w Norymberdze w 1945 r. – zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości nie były wtedy regulowane 

przez normy prawa ustanowionego. Podstawą osądzenia stały się normy prawa naturalnego. 

 

 

4. Funkcje prawa. 
Czemu służy prawo? 

Prawo służy kontroli i ocenie społecznych zachowań 

 regulacja życia społecznego – stabilizuje stosunki społeczne, utrwala ład społeczny, 
 wychowawcza – kształtowanie pozytywnych zachowań, 
 dystrybucyjna – rozdział dóbr społecznych, 
 represyjna – wymierzanie kar za popełnione przestępstwa, 
 kulturotwórcza – utrzymanie ciągłości historycznej narodu i państwa. 

 
 

 

 


