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1. Prawo cywilne – podstawowe informacje 
a. źródła prawa cywilnego 

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Normuje stosunki majątkowe i 
niemajątkowe na linii osoby fizyczne –  osoby prawne określane, jako podmioty prawa 
prywatnego. Główny źródłem prawa cywilnego jest ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks 
cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.). Prawo cywilne uznawane jest za podstawę prawa 
prywatnego i znajdują szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Z tego powodu jego 
znajomość jest warunkiem koniecznym w pracy każdego prawnika. 

Równolegle z Kodeksem cywilnym powstał również Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dzieli się 
na 3 Tytuły, tj. Małżeństwo, Pokrewieństwo oraz Opieka i kuratela. 

Stosunki cywilnoprawne są również kształtowane na mocy ustaw odrębnych. Do 
najważniejszych należą: 

• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze 
zm.) 

• Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) 
• Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 
• Ustawa o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) 
• Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) 
• Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.) 
• Prawo wekslowe z 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) 
• Prawo czekowe z 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) 
• Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) 

b. prawo cywilne a podmioty prawa cywilnego 
Kodeks cywilny w art. 1 stanowi, że za podmioty prawa cywilnego uważa się osoby fizyczne 
oraz osoby prawne w ramach nawiązywanych stosunków majątkowych i niemajątkowych. Co 
więcej, w art. 33¹ k.c. wskazany został dodatkowy na katalog podmiotów prawa cywilnego o 
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające osobowość prawną. Te 
podmioty często w literaturze określane są, jako ułomne osoby prawne lub niezupełne osoby 
prawne. Za przykład takich podmiotów mogą posłużyć np. spółki osobowe (spółka jawna, 
spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), państwowe jednostki 
budżetowe, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie zwykłe czy partia polityczna przed 
wpisem do ewidencji. 

c. cechy prawa cywilnego 
Cechą charakterystyczną dla prawa cywilnego jest autonomiczność podmiotów prawnych 
sprowadzające się w się do braku przyporządkowania jednej strony drugiej, jak również brak 
udziału organu publicznego kształtującego pozycję stosunku prawnego. Oprócz tego prawo 
cywilne dotyczy stosunków o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Majątkowy 
charakter prawa cywilnego sprowadza się do wykazania interesów natury ekonomicznej), 
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natomiast niemajątkowy – dotyczy dóbr, które jako takie nie mają bezpośredniej wartości 
ekonomicznej. Warto też zwrócić uwagę na metodę regulacji, na której opiera się prawo 
cywilne, tj. autonomiczność podmiotów. Tę można sprowadzić do zrównanej (równorzędnej) 
pozycji stron, gdzie nie występuje bezpośredni przymus ze strony organów państwowych. 

d. podstawowe zasady prawa cywilnego 

W ramach analizy prawa cywilnego można sformułować kilka głównych, dominujących 
zasad. Będą to m.in.: 

• Zasada nie retroakcji, szerzej znana pod łacińską nazwą lex retro non agit. Artykuł 3 
k.c. stanowi, że „ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że co innego wynika z jej 
brzmienia lub celu”. 

• Zakaz nadużycia prawa. W myśl art. 5 k.c. „Nie można czynić ze swego prawa użytku, 
który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z 
zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie 
jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.” Zasada ta odnosi się do 
interesu społecznego, jak również równowagi przy uwzględnianiu interesów 
indywidualnych. 

• Ciężar dowodu. Art. 6 k.c. stanowi, że „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 
która z tego faktu wywodzi skutki prawne.” 

• Dobra i zła wiara. To stan psychiczny, z którego zaistnieniem wiąże się modyfikacja 
skutków prawnych wskazanych w dyspozycji normy prawnej. W ustawodawstwie 
brakuje jednak legalnej definicji dobrej lub złej wiary. Należy jednak przyjąć, że ten 
podział ma charakter dychotomiczny, a co za tym idzie – definicja odnosząca się do 
jednego z tych pojęć będzie miała a contrario również zastosowanie także do drugiego 
pojęcia. Zgodnie z art. 7 k.c. dobra wiara jest objęta domniemaniem zgodnie z którym 
„Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się 
istnienie dobrej wiary.” 

e. prawo cywilne w pigułce 

Jako trzon prawa prywatnego prawo cywilne stanowi przedmiot odrębnej dyscypliny naukowej 
i dydaktycznej. Systematykę prawa cywilnego można podzielić na działy kodeksowe i dwa 
działy pozakodeksowe, czyli: 

• Część ogólna. Znalazły się w niej zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa 
cywilnego, tj. zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, ochrona dóbr 
osobistych (zasady), czynności prawne. 

• Prawo rzeczowe. W tym dziale zostało uregulowane prawo własności oraz inne prawa 
rzeczowe, czyli wszelkie prawa na rzeczach ruchomych i nieruchomościach. 

• Prawo zobowiązań. Regulacje z zakresu wymiany dóbr i świadczenia usług (stosunki 
o charakterze majątkowym). W części ogólnej tego działu znalazły się regulacje 
dotyczące treści zobowiązań i rodzajów świadczeń, jak również źródła zobowiązań, np. 
umowa, bezpodstawne wzbogacenie, czyn niedozwolony. Do tego należy dodać 
regulacje z zakresu niewykonania lub wygaśnięcia zobowiązania. W części szczególnej 



 

5 
Poradnik prawny 2022 

skodyfikowane zostały tzw. umowy nazwane, typu sprzedaż, pożyczka, najem, 
spedycja. 

• Prawo spadkowe. Dotyczy zasad dziedziczenia spadku na skutek śmierci osoby 
fizycznej, w tym tryb powoływania do dziedziczenia oraz wynikające z tego faktu 
skutki. W kodeksie znajdziemy dziedziczenie ustawowe, jak i dziedziczenie 
testamentowe. 

• Prawo rodzinne. Dział pozakodeksowy dotyczy takich instytucji, jak: małżeństwo, 
pokrewieństwo, opieka oraz kuratela. 

• Prawo na dobrach materialnych (inaczej: prawo własności intelektualnej). Obejmuje 
prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. 

Kwestią sporną dla teoretyków prawa wydają się kompleksy norm, które ciężko w sposób 
jednoznaczny kategoryzować w ramach wyspecjalizowanych działów prawa cywilnego lub 
odrębnych działów prawa prywatnego. Należą do nich: 

• Prawo pracy. Cześć doktryny dowodzi, że prawo pracy nie stanowi części prawa 
cywilnego i winno być traktowane, jako oddzielna, niezależna gałąź prawa. Jednym z 
głównych argumentów za tym świadczącym jest fakt, że formalna równość stron jest 
znacząco ograniczona na skutek socjalno-ochronnej funkcji tego prawa. Co więcej, 
Kodeks pracy z 1974 r. (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.) w sposób kompleksowy 
uregulował znaczną część prawa pracy, a zawarty w nim art. 300 stanowi, że: „W 
sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami 
prawa pracy.” 

• Prawo rolne. Wyodrębnienie tej dziedziny prawa ma przede wszystkim uzasadnienie 
dydaktyczne. To dyscyplina o charakterze kompleksowym, w której skład wchodzą 
zarówno normy cywilno-, jak i administracyjnoprawne. 

• Prawo rodzinne. Pogląd dominujący traktuje prawo rodzinne, jako część prawa 
cywilnego. Niemniej jednak niektórzy autorzy, ze względu na przeważające stosunki 
typu niemajątkowego, stosunki osobiste, traktują tę gałąź prawa, jako odrębną. 
Niemniej jednak w prawie rodzinnym, którego trzonem jest Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy z 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59 ze zm.), występuje podobna metoda 
regulacji, jak w prawie cywilnym. W związku z tym nie ma przeszkód, żeby do 
stosunków rodzinnych wprost stosować przepisy prawa cywilnego z części ogólnej. 

• Prawo handlowe. Jest to bez wątpienia wyspecjalizowany dział prawa cywilnego. 
Świadczą o tym przepisy Kodeksu handlowego dotyczące spółek handlowych. 
Regulacje odnoszące się do czynności prawnych znalazły się – zgodnie z postulatem 
jedności prawa cywilnego – w Kodeksie cywilnym. 

• Prawo spółdzielcze. To wyodrębniony dział prawa cywilnego, nazywany częścią tzw. 
prawa korporacyjnego. W takim przypadku stosunki pomiędzy korporacjami a 
członkami korporacji kształtowane są w oparciu o zasadę równorzędności. Ustawa o 
prawie spółdzielczym z 1982 r. (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210 ze zm.) oraz Ustawa o 
spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 ze zm.) świadczą o 
wyodrębnieniu kompleksu norm związanych z prawem spółdzielczym. 
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2. Dominujące zasady w prawie cywilnym 
a. zasada nie retroakcji 

Lex retro non agit (z łac. prawo nie działa wstecz) – zasada prawa i paremia prawnicza 
określająca zakaz retroaktywności prawa.  

Jest rozpowszechniona w Polsce jako pochodząca z prawa rzymskiego, określana również jako 
zasada nieretroaktywności prawa (retroactio – wsteczna moc obowiązywania aktu 
normatywnego). Prawnicy rzymscy stosowali zasadę nieretroaktywności, jednak nie ukuli jej 
jako paremii. Po raz pierwszy w Polsce użył jej Stanisław Wróblewski w „Zarysie wykładu 
prawa rzymskiego” z 1916 roku. Lex retro non agit jest jedną z najczęściej stosowanych 
paremii wśród polskich prawników. W innych krajach nie jest znana, nie występuje nawet w 
słownikach specjalistycznych, zamiast niej jednak nieretroaktywność prawa określa się 
paremią lex prospicit non respicit – prawo patrzy naprzód, nie wstecz.  

Znaczenie paremii 

Ustawodawca nie może ustanawiać przepisów prawa, które wiązałyby skutki prawne ze 
zdarzeniami prawnymi mającymi miejsce w przeszłości. Prawo musi być przewidywalne i 
budzić zaufanie, a podmiot prawa musi mieć pewność, że w danej sytuacji postępuje zgodnie 
lub niezgodnie z obowiązującym prawem.  

Podobne znaczenie ma paremia lex prospicit non respicit (ustawa patrzy do przodu, nie ogląda 
się w tył)[6].  

W prawie polskim zasadę tę wyraża np. art. 3 k.c.: Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to 
wynika z jej brzmienia lub celu.  

Art. 42 ust. 1 Konstytucji z 1997 głosi: Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto 
dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego 
popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego 
popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. Normę tę powtarza 
Kodeks karny (1997) w art. 1 § 1: Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia 
czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.  

Odstępstwa i wyjątki 

Zdarza się jednak, że prawo dopuszcza retroaktywność przepisów, gdy zmiana prawa związana 
jest z korzyściami lub nagrodami (np. art. 4 § 1 k.k.). Bezwzględnie niedopuszczalne jest 
natomiast stosowanie surowszego prawa (lex severior retro non agit). Zakazane jest również 
stosowanie wyjątków od powyższej reguły w zakresie prawa karnego i finansowego.  

W polskiej praktyce zdarzają się natomiast zmiany interpretacji przepisów, które powodują 
zmianę skutków prawnych dla zdarzeń z przeszłości.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paremia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lex_retro_non_agit#cite_note-6
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b. zakaz nadużycia prawa 

Nadużycie prawa podmiotowego – wykonywanie własnego prawa w sposób sprzeczny z jego 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z zasadami współżycia społecznego. Takie 
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta 
z ochrony prawnej.  

Nadużycie prawa ma miejsce, gdy osoba uprawniona realizuje swoje uprawnienie w sposób 
sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami moralności publicznej, mimo że niewyrażonymi 
dosłownie w przepisach prawa, to jednak powszechnie akceptowanymi w społeczeństwie. 
Zakaz nadużycia prawa stanowi jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego, rozwiązującą 
nieuchronny konflikt pomiędzy normami prawa przedmiotowego (pisanego) a normami 
moralnymi.  

Nadużywanie własnego prawa stanowi jedynie pozór wykonywania prawa i jest zachowaniem 
bezprawnym, które nie zasługuje na ochronę prawną. Powołanie się na nadużycie prawa nie 
może jednak prowadzić ani do zupełnego odjęcia nadużywanego prawa, ani do trwałego 
pozbawienia możliwości korzystania z niego przez uprawnionego, bowiem oznaczałoby to 
chaos prawny. W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntował się pogląd, że okoliczność 
nadużycia prawa podmiotowego przez drugą stronę może być skutecznie podniesiona przed 
sądem wyłącznie w ramach obrony (zarzut), nie stanowi natomiast samoistnej podstawy dla 
konstruowania własnych uprawnień.  

c. ciężar dowodu 

Art. 6 KC, czyli czym jest ciężar dowodu? 

Art. 6 kodeksu cywilnego formułuje zasadę, zgodnie z którą ciężar dowodu spoczywa na 
osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zasada ciężaru dowodu jest jedną z 
podstawowych zasad prawa cywilnego. Zasada ta ma znaczenie w dwóch aspektach:: 

1. prawa materialnego, 
2. prawa procesowego. 

W aspekcie materialnym ciężar dowodu oznacza, że osoba powołująca się na pewne fakty musi 
je udowodnić. Konsekwencją tego jest również to, że w przypadku braku udowodnienia tych 
faktów, wobec osoby tej zostaną wyciągnięte negatywne konsekwencje – sąd powinien sprawę 
rozstrzygnąć niekorzyść tej osoby. 

W aspekcie procesowym, zasada ciężaru dowodu wskazuje kto powinien dowodzić 
określonych faktów w toku postępowania sądowego. 

Jakich faktów dotyczy ciężar dowodu – art. 6 Kodeksu cywilnego? 
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Faktem prawnym jest fakt, z którym określony przepis wiąże skutki prawne (powstanie, zmianę 
lub wygaśnięcie stosunku prawnego). W nauce prawa cywilnego wyróżnia się fakty: 

1. prawotwórcze (powodujące powstanie skutków prawnych, np. zawarcie umowy; ich 
istnienie musi udowodnić osoba, która na ich podstawie twierdzi o istnieniu praw lub 
obowiązków); 

2. prawotamujące (powodujące brak wywołania skutku prawnego przez dany fakt, np. 
wada oświadczenia woli; musi je udowodnić strona, która twierdzi o nieistnieniu praw 
lub obowiązków); 

3. prawoniweczące (powodujące ustanie skutków prawnych faktu, np. wykonanie 
zobowiązania; udowodnienie analogiczne jak w przypadku faktów prawotamujących). 

Rodzaje dowodów w znaczeniu proceduralnym 

W odniesieniu do ciężaru dowodu możemy wyróżnić kilka typów dowodów. Są nimi: 

1. dowody główne, 
2. dowodu przeciwieństwa, 
3. dowody przeciwne. 

Dowody główne zmierzają do potwierdzenia danego faktu, dowody przeciwieństwa zmierzają 
do wykazania fałszywości twierdzeń drugiej strony, natomiast dowody przeciwne polegają na 
podważeniu twierdzeń drugiej strony, które według niej nie zostały należycie udowodnione. 

Stanowisko nauki prawa cywilnego jest podzielone w kwestii uznania tzw. dowodu prima facie, 
który nie jest wyrażony w przepisach prawa, natomiast jest stosowany w orzecznictwie. Część 
doktryny uważa, zgodnie z tą koncepcją, że dowodem nie jest wymagane udowodnienie 
niektórych faktów, a wyłącznie ich uprawdopodobnienie (brak absolutnej pewności, a jedynie 
istnienie wysokiego prawdopodobieństwa). 

Strona powołująca się na istnienie danego faktu prawnego musi go udowodnić, natomiast druga 
ze stron, która kwestionuje ten fakt, co do zasady, nie musi wykazywać swojego stanowiska. 
Jednakże, ustawodawca wprowadził kilka wyjątków, które przerzucają ciężar dowodu na stronę 
kwestionującą istnienie danego faktu prawnego: 

1. domniemania prawne: 
a. domniemania materialne (należy uznać za udowodniony dany fakt, jeśli 

stwierdzi się zaistnienie zawartej w przepisie przesłanki, np. art. 339 KC- 
domniemanie posiadania samoistnego w przypadku wykazania faktycznego 
władztwa nad rzeczą); 

b. domniemania formalne (dany fakt przyjmuje się za udowodniony do czasu, jeśli 
nie zostanie udowodnione należycie zakwestionowanie tego faktu, a więc dane 
fakty uznane są za prawdziwe bez uzależnienia od istnienia jakichkolwiek 
przesłanek, np. art. 7 KC- domniemanie istnienia dobrej wiary); 

2. przepisy nakazujące uznać dany fakt „w razie wątpliwości”; 
3. niektóre przepisy zawierające zwrot „chyba że” (dane fakty nie muszą być 

udowodnione, natomiast obalenie domniemania wymaga dowodzenia). 
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Powyższe domniemania można obalić przeprowadzając dowód przeciwieństwa, a w przypadku 
domniemań materialnych należy wykazać podstawę domniemania. 

Wyjątki od zasady ciężaru dowodu z art. 6 KC 

Ustawodawca wprowadza szereg wyjątków od podstawowej zasady wyrażonej w art. 6 
Kodeksu cywilnego, z którą wiążą się ściśle domniemania prawne, są to m.in.: 

1. dobra lub zła wiara; 
2. urodzenie się dziecka żywego; 
3. bezprawność; 
4. chwila śmierci osoby zaginionej; 
5. równość udziału współwłaścicieli; 
6. wina; 
7. posiadanie samoistne, ciągłości posiadania i zgodności posiadania ze stanem prawnym; 
8. zapłata wynikająca z pokwitowania. 

W przypadku, gdy jedna ze stron uniemożliwi lub utrudni przeprowadzenie dowodu (np. 
odmówi przedstawienia w sądzie żądanych przez sąd dokumentów), na tę stronę przechodzi 
ciężar dowodu. 

Art. 6 Kodeksu cywilnego w toku postępowania sądowego 

Zasada ciężaru dowodu znajduje odbicie również w cywilnym prawie procesowym. Zgodnie z 
nią strony zobowiązane są do wskazywania dowodów, aby udowodnić fakty, na które się 
powołują. W pewnych przypadkach sąd może również dopuścić dowód niewskazany przez 
stronę, wykazując w tym zakresie własną inicjatywę. 

W aspekcie procesowym naruszenie przepisu art. 6 Kodeksu cywilnego przez sąd stanowi 
naruszenie prawa materialnego, które uprawnia stronę do złożenia zarzutu apelacyjnego lub 
skargi kasacyjnej. Naruszenie powyższego przepisu prawa materialnego przez sąd polega na 
przypisaniu ciężaru dowodu wykazania danego faktu innej osobie, niż ta która powinna go w 
rzeczywistości wykazać. 

Ciężar dowodu, a zasada kontradyktoryjności 

Zasada kontradyktoryjności, stanowiąca naczelną zasadę kodeksu postępowania cywilnego, 
polega na przedstawianiu przez strony twierdzeń i dowodów w procesie. 

Art. 6 Kodeksu cywilnego jest ściśle powiązany z tą zasadą, ponieważ zobowiązuje strony do 
dowodzenia faktów, na które się powołują. W prawie procesowym, przedmiotem dowodu będą 
fakty, które mają istotne znaczenie dla sprawy. 

Zgodnie z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, samo twierdzenie strony (bez poparcia go 
dowodami) nie może zostać uznane za wystarczający dowód w sprawie. Za udowodnione sąd 
może także uznać okoliczności, które nie wymagały dowodu ponieważ strona przeciwna nie 
kwestionowała wystąpienia tych okoliczności (skutkiem czego okoliczności te były bezsporne 
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pomiędzy stronami postępowania). Wyjątek stanowią tzw. fakty notoryjne, czyli powszechnie 
znane i znane sądowi z urzędu, które nie wymagają dowodu. 

Analogicznie do prawa materialnego, w prawie procesowym wyróżniamy domniemania: 

1. faktyczne; 
2. prawne; 
3. wzruszalne; 
4. niewzruszalne. 

Ze względu na fakt, że adresatem przedmiotowego przepisu jest sąd, jest on bezwzględnie 
wiążący i nie może być regulowany wolą stron. 

d. dobra i zła wiara 

Dobra wiara 

Jest zasadą domniemania prawnego wprowadzonego w art. 7 kodeksu cywilnego. Nie istnieje 
ustawowa definicja dobrej wiary. Zgodnie z komentarzem do kodeksu cywilnego A. Kidyby, 
dobra wiara jest błędnym przeświadczeniem o przysługiwaniu określonego prawa lub istnieniu 
określonego stosunku prawnego. W świadomości osoby pozostającej w dobrej wierze musi 
istnieć usprawiedliwione przekonanie, że istnieje określony stan, który faktycznie 
w rzeczywistości nie zachodzi. Można powiedzieć, że w dobrej wierze jest ten, kto „powołując 
się na pewne prawo lub stosunek prawny mniema, że owo prawo lub stosunek prawny istnieje, 
chociażby nawet mniemanie to było błędne, jeżeli tylko błędność mniemania należy w danych 
okolicznościach uznać za usprawiedliwioną”, czyli tym że dana osoba chciała dochowania 
należytej staranności. Niezbędnym elementem dla przyjęcia dobrej albo złej wiary danego 
podmiotu jest jego własne działanie. 

Zgodnie z art. 7 kodeksu cywilnego jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej 
wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. Domniemanie dobrej wiary może być obalone 
(podlega falsyfikacji – badaniu co do prawdziwości). 

Przykład: dana osoba otrzymała umową darowizny nieruchomość i jest przekonana o tym, że 
jest jej właścicielem tj. przysługuje jej prawo własności tej nieruchomości, którego 
w rzeczywistości nie ma. Taka sytuacja może wystąpić, gdy np. umowa darowizny 
z określonych powodów nie jest ważna, ale okoliczności te nie były znane tej osobie 
(obdarowanemu). Wtedy osoba ta może pozostawać w dobrej wierze, uważając się za 
właściciela tej nieruchomości. 

Zła wiara 

Nie istnieje ustawowa definicja złej wiary. Natomiast zgodnie z doktryną w złej wierze jest ta 
osoba, która powołując się na prawo lub stosunek prawny wie lub powinna wiedzieć, że one 
nie istnieją, a ewentualne mylne wyobrażenie tej osoby o ich istnieniu nie jest, jak w przypadku 
dobrej wiary, usprawiedliwione. Zła wiara występuje także, gdy dana osoba rzeczywiście nie 
może przypuszczać, nie wie, a powinna wiedzieć, że dane prawo jej nie przysługuje. Często ma 
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to miejsce w sytuacji, gdy dana osoba zobowiązana do należytej staranności np. zawodowej jej 
nie zachowuje i nie zna prawa, które powinna znać. 

Przykład: dana osoba otrzymała umową darowizny samochód. Jednak później okazało się, że 
umowa nie jest ważna, a obdarowany wiedząc o tym, gdy obdarowała tylko żona a był 
współwłasnością małżonków, sprzedał ten samochód, którego własności w świetle prawa nie 
nabył z uwagi na bezwzględną nieważność umowy darowizny. 

3. Prawo rodzinne 
Prawo rodzinne, to zbiór przepisów prawnych, obowiązujących wszystkich członków rodziny. 
Prawo to, dotyczy zarówno kwestii majątkowych jak i niemajątkowych. Wszystkie te regulacje, 
wchodzą w skład szeroko pojętego prawa cywilnego. Są one ujęte w Kodeksie Rodzinnym i 
Opiekuńczym.  

Podstawowe zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego 

Prawo rodzinne definiuje kilka podstawowych, uniwersalnych zasad, które powinny być 
wytyczną pozostałych zapisów w nim obowiązujących. 

1. Zasada dobra dziecka - jest to podstawowa zasada, która jasno określa czym jest dobro 
dziecka, jakie ma ono prawa i przede wszystkim co należy zrobić, by zapewnić dziecku 
odpowiednie warunki bytowania i rozwoju. Dobro dziecka ujęte w ramach prawa 
rodzinnego, powinno być główną wytyczną wszystkich decyzji, opartych na podstawie 
Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. 

2. Zasada ochrony rodziny - polskie prawo rodzinne, powinno w szczególności zadbać o 
dobro rodziny. Nienaruszalność tej podstawowej komórki społecznej powinna być 
priorytetem, podczas rozwiązywania jakichkolwiek sporów z zakresu prawa 
rodzinnego. 

3. Zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych 
- polskie prawo rodzinne stoi na czele nierozerwalności więzów rodzinnych, głównie w 
kontekście więzów majątkowych. Oznacza to, że przepisy powinny jako priorytet 
ustalać dobro rodziny, ze względu na sam fakt, iż jest najdoskonalszą komórką budującą 
więzi zarówno między rodzicami, jak też rodzicami i dziećmi. 

Podział Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego 

Polskie prawo rodzinne jasno definiuje trzy podstawowe składniki Kodeksu Rodzinnego i 
Opiekuńczego. Są to: 

• Małżeństwo - składnik ten definiuje wszystkie zjawiska i relacje prawne, jakie zachodzą 
pomiędzy małżonkami. Dotyczy to zarówno kwestii majątkowych jak i 
niemajątkowych. 

• Pokrewieństwo - ten element Kodeksu określa relacje i zależności prawne, pomiędzy 
dalszymi członkami rodziny (na przykład zstępnymi kolejnych rzędów). 
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• Kuratela - ten składnik Kodeksu jasno określa wszystkie przepisy i zależności prawne, 
jakie są charakterystyczne dla tak zwanej kurateli, czyli opieki nad osobą nie będącą 
bezpośrednim krewnym dla opiekuna. 

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego 

1. Adopcja - jest to świadome przyjęcie do rodziny osoby obcej, która nie ukończyła 18-
go roku życia i tym samym wymaga odpowiedniej, zastępczej opieki rodzicielskiej. 

2. Władza rodzicielska - zbiór praw i obowiązków, jakie mają rodzice względem swoich 
dzieci. Polskie prawo przewiduje automatyczne nabycie władzy rodzicielskiej przez 
rodziców zaraz po urodzeniu dziecka. Jednak jej utrata może zostać orzeknięta przez 
sąd, jeśli na przykład doszło do rażącego zaniedbania czynności rodzicielskich i 
opiekuńczych. 

3. Obowiązek alimentacyjny - jest to obowiązek dostarczania środków finansowych, 
niezbędnych do utrzymania innej osoby. W prawie polskim, obowiązek alimentacyjny 
dotyczy głównie dzieci, aczkolwiek zdarza się, że obejmuje on osoby na przykład 
starsze, które nie są w stanie same się utrzymać i wymagają pomocy ze strony dzieci. 

4. Opiekun - pojęcie opiekuna jasno definiuje osobę, która została powołana przez prawo 
do opieki (zarówno majątkowej i niemajątkowej) nad inną osobą. W tradycyjnym 
rozumieniu znaczenia tego słowa, chodzi tu o opiekę nad dziećmi. Zdarza się jednak, 
że osoby z różnych względów ubezwłasnowolnione, również wymagają opieki innych 
osób. Opiekunem można zostać także i na wskutek decyzji sądowej. 

5. Prawo małżeńskie - zbiór przepisów prawnych, regulujących całość pożycia 
małżeńskiego, od momentu jego zawarcia aż po ostateczny rozkład. 

Prawo rodzinne jest bardzo obszernym elementem prawa rodzinnego. I choć nie jest doskonałe, 
umożliwia w miarę normalnie funkcjonowanie jednostki społecznej w ramach rodziny i to 
zarówno w kwestiach majątkowych jak i niemajątkowych. 

4. Dominujące zasady w prawie rodzinnym 
a. zasada dobra dziecka 

„Dobro dziecka” – złota zasada, która powinna być podstawową przesłanką wszystkich 
rozstrzygnięć sądu dotyczących dziecka. „Dobro dziecka” jest wartością nadrzędną 
wymagającą preferencyjnego traktowania w porównaniu z innymi interesami osób fizycznych 
i prawnych, odgrywa również pierwszoplanową rolę przy wykładni przepisów Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego. 

Czym jest „dobro dziecka” ? 

W Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. nie ma definicji dobra dziecka, 
jednak zasada ochrony tego dobra traktowana jako kryterium, została sformułowana w art. 3.1. 
„we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne 
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instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą 
nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesu dziecka”.  

Ustawowej definicji „dobra dziecka” nie sposób odnaleźć w przepisach ustaw, w szczególności 
w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jednak zaznaczyć trzeba, że ustawodawca 
niejednokrotnie posługuje się tym pojęciem, choćby w zakresie, w którym wskazuje, że władza 
rodzicielska winna być wykonywana tak, jak tego w szczególności wymaga dobro dziecka i 
interes społeczny. 

Art. 72 Konstytucji mówi o „Zasadzie dobra dziecka”. Przepis ten statuuje obowiązek państwa 
zapewnienia ochrony praw dziecka, prawo do opieki i pomocy władz publicznych dziecka 
pozbawionego opieki rodzicielskiej, obowiązek państwa ochrony dziecka przed przemocą, 
okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, a nadto obowiązek władz publicznych oraz osób 
odpowiedzialnych za dziecko do wysłuchania i w miarę możliwości do uwzględnienia zdania 
dziecka w toku ustalania praw dziecka.  

Polska doktryna prawnicza podejmowała nieliczne próby skonstruowania definicji pojęcia 
dobra dziecka. Według S. Kołodziejskiego dobro dziecka należy traktować jako „zespół 
wartości, zarówno duchowych, jak i materialnych, jakie konieczne są do prawidłowego: 
rozwoju fizycznego dziecka, rozwoju duchowego dziecka, i to w jego aspekcie zarówno 
intelektualnym, jak i moralnym, należytego przygotowania go do pracy dla dobra 
społeczeństwa.” Według J. Kosika „zasada dobra dziecka, już ze względu na właściwy jej sens, 
przyświecać musi nie tylko przepisom, w których ją uwypuklono osobnym wyrażeniem, ale także 
innym przepisom odnoszącym się do dzieci.” Należy także pokreślić, że w piśmiennictwie 
wskazano na fakt, że definicja byłaby nieprzydatna i hamowałaby przystosowanie przepisów 
do potrzeb życia w drodze wykładni. Stwierdzono też, że pojęcie to należy do tzw. swoistych 
pojęć prawnych nienadających się do definiowania, ponieważ nie mają one żadnego 
semantycznego odniesienia i nie oznaczają ani faktów, ani relacji, ani procesów. 

Nie tylko doktryna, ale również i orzecznictwo podejmowało próby zdefiniowania pojęcia 
„dobro dziecka”. Sad Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 lutego 1997 r., II CKN 90/96 
wskazał, że „pojęcie dobra dziecka z jednej strony obejmuje całą sferę najważniejszych jego 
spraw osobistych, przykładowo takich jak rozwój fizyczny i duchowy, odpowiednie kształcenie 
i wychowanie oraz przygotowanie do dorosłego życia, z drugiej zaś – ma ono wyraźny wymiar 
materialny. Polega on na konieczności zapewnienia dziecku środków do życia i realizacji celów 
o charakterze osobistym, a w wypadku gdy ma ono swój majątek, także na dbałości o jego 
interes majątkowy” (Legalis, nr 333272). Z kolei w postanowieniu z dnia z dnia 12 grudnia 
2000 r., sygn. akt V CKN 1751/00, Sąd Najwyższy podkreślił, iż „swoje oczekiwania i 
uprawnienia wynikające z władzy rodzicielskiej rodzice mogą uwzględniać i realizować jedynie 
w taki sposób i w takim zakresie, który nie prowadzi do kolizji z dobrem dziecka”, (Legalis, nr 
299530). Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 24 listopada 2016 r. (III CZP 68/16) 
stwierdził, iż „wszelkie decyzje w ramach sprawowania obowiązków rodzicielskich powinny 
być podyktowane dobrem dziecka, a nie konkurencją ustaw”. 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12.6.1992 r. (III CZP 48/92, OSNC 1992, Nr 10, poz. 179) 
stwierdził, że „stosowanie norm prawnych przez organy sądowe musi uwzględniać 
preferencyjne traktowanie dobra dziecka”. Zalecenie to jest zgodne z dotychczasowym 
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stanowiskiem orzecznictwa sądowego, które przyjmowało, że nakaz ochrony dobra dziecka ma 
walor ogólny jako normatywnie pojęta zasada prawa rodzinnego. 

b. zasada ochrony rodziny 
Zasada ochrony rodziny znajduje swoje podstawy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, 
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ogólny charakter tej zasady wskazuje, iż jest to pojęcie bardzo szerokie, zaś ochrona rodziny 
sama w sobie powinna stanowić cel przy rozpatrywaniu konkretnej sprawy. W innych aktach 
prawnych również możemy znaleźć regulacje mówiące o ochronie rodziny. Przykład stanowią 
normy prawne zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym odnoszące się do zachowania 
małżeństwa zawartego pomimo przeszkody wieku lub możliwości wydania przez sąd 
zezwolenia na dokonanie czynności, jeżeli wymaga tego dobro rodziny. 

c. zasada uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych 
im stosunków majątkowych 

Zasada ta zawiera pewnego rodzaju instrukcję co do sposobu kreowania przepisów prawa, które 
w pierwszej kolejności powinny służyć ochronie więzów rodzinnych i dobra rodziny. 
W stosunkach rodzinnych prymat powinna wieść wzajemna miłość, nie zaś czynniki 
majątkowe. Na przykład osoby wstępujące w związek małżeński powinny kierować się 
wzajemnym uczuciem, a nie kwestiami majątkowymi, w tym korzyściami finansowymi, które 
mogą osiągnąć z tytułu wstąpienia w związek małżeński z daną osobą. Przyjmuje się, iż rodzina 
stanowi najdoskonalszą komórkę budującą więzi między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi 
dlatego też zasługuje na szczególną ochronę. 

d. zasada równości kobiety i mężczyzny 
W stosunkach rodzinnych zastosowanie znajduje idea równości mężczyzny i kobiety, zarówno 
w zakresie relacji pomiędzy nimi, jak również w relacji z ich wspólnymi dziećmi. W polskim 
systemie prawnym małżeństwo stanowi związek kobiety i mężczyzny zawarty w sposób 
określony w przepisach. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wielokrotnie odwołuje się do pojęcia 
małżonków stanowiąc o zasadach jakie powinny obowiązywać w tych stosunkach. Przepisy 
mówią wprost, że prawa i obowiązki kobiety i mężczyzny w małżeństwie są równe, a oboje 
małżonkowie mają obowiązek wzajemnej pomocy, wierności, wspólnego pożycia, a także 
współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Oboje małżonkowie są 
też obowiązani przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, przy czym może polegać to 
na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i zajmowanie się wspólnym gospodarstwem 
domowym. Ponadto równość kobiety i mężczyzny ma także niezwykle istotne znaczenie w 
odniesieniu do relacji z ich wspólnym dzieckiem, zasada ta ma na celu zapewnienie kobietom 
jako matkom i mężczyznom jako ojcom równego prawa w kontaktach z dziećmi i władzy 
rodzicielskiej, ponieważ w tych stosunkach są oni przede wszystkim rodzicami. 
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