
Nieznajomość prawa szkodzi  
 

Niniejszy artykuł otwiera cykl artykułów poświęconych konkretnym instytucjom 

prawnym  z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego z którymi najczęściej spotykamy się w 

życiu. Celem jest również przybliżenie tych instytucji i przy okazji rozstrzygnięcie pewnych 

przypadków.   Dość często spotykamy się z  zasiedzeniem, problemami  z ustanowieniem  drogi 

koniecznej, nabyciem spadku , sprawami  z zakresu prawa rodzinnego ale również i z zakresu 

prawa karnego.                                                                       

 

Jeśli macie Państwo jakiś  problem prawny, który może zainteresować szersze grono 

czytelników, zapraszam do zadawania pytań pisząc na adres: prawnik@jastkow.pl 

Postaram się przynajmniej na niektóre  z nich odpowiedzieć. 

 

A dzisiaj tytułem wstępu kilka zdań na temat  dlaczego warto korzystać z pomocy prawnika. 

„Nieznajomość prawa szkodzi”.  Ta rzymska paremia jest swego rodzaju ostrzeżeniem dla 

wszystkich , że nie ma żadnego usprawiedliwienia gdy popełnimy błąd będący skutkiem 

nieznajomości prawa. 

Polskie prawo zmienia się nieustannie. Korzystając z internetu wiele osób próbuje  

samodzielnie rozwiązywać problemy prawne. Moim zdaniem to nie najlepszy  pomysł. 

Rozwiązania prawne tam przedstawione często są tylko opinią danej osoby ,które nie znajdują 

żadnego uzasadnienia w obowiązującym prawie. Inne , tylko pozornie mogą dawać odpowiedź  

na nasz problem. 

Aby móc  ocenić trafność odpowiedz przedstawionych w Internecie  trzeba być prawnikiem –

praktykiem, mieć ogólną  wiedzę prawniczą, a nie tylko wycinkowo zapoznać się z opiniami 

innych użytkowników zamieszczanych  na forach internetowych. Warto zdać sobie sprawę, że 

wiedza zawarta w sieci nigdy nie zastąpi wykształconego prawnika. Tak więc zanim 

podejmiemy ważną decyzję warto ją skonsultować z prawnikiem , gdyż od tego nierzadko 

zależy powodzenie w naszej sprawie. 

 

Prawie we wszystkich sprawach cywilnych można reprezentować siebie samodzielnie, 

jednakże nie znając procedury cywilnej , rzadko kiedy osiągnie się zamierzony skutek. 

Na pewno trudno nam będzie wygrać sprawę gdy po przeciwnej stronie występuje 

profesjonalny pełnomocnik. Występowanie przed sądem to ogromny stres i przeżycie. Te 



uczucia często wpływają na nas obezwładniająco; nie rozumiemy co sąd do nas mówi, będąc 

w ogromnym stresie  nie potrafimy później odtworzyć  przebiegu rozprawy. Jesteśmy bezradni.  

Tych emocji pozbawiony jest fachowy pełnomocnik, który trzeźwo ocenia sytuację, powołuje 

właściwe dowody, i co równie ważne ; poprzez umiejętne zadawanie pytań świadkom i stronom 

osiąga zamierzony cel.  

Dlatego przynajmniej próbujmy nauczyć się czegoś od profesjonalnego pełnomocnika, którym 

jest adwokat lub radca prawny. 

Każda sprawa ma inną specyfikę, inne okoliczności się udawadnia. Jakie- na to pytanie 

odpowie prawnik. 

Aktualnie bardzo popularne są bezpłatne porady prawne udzielane w siedzibach różnych 

instytucji. 

Dajmy sobie szansę na wygranie sprawy i korzystajmy z usług profesjonalistów. W 

dzisiejszych czasach dobry prawnik to nie luksus , to konieczność jeśli chcemy skutecznie 

prowadzić naszą sądową sprawę lub zapobiec kłopotom. 

 

Jeszcze kilka słów o procedurze cywilnej. 

Jedną z zasad procesu cywilnego jest zasada kontradyktoryjności. Polega ona na  przytaczaniu 

dowodów przez strony czyli powoływaniu świadków, przedstawianiu dokumentów, 

odtwarzaniu nagrań na poparcie istotnych dla danej sprawy  faktów. To strony przedstawiają 

sądowi dowody , a sąd tylko je ocenia. 

Zgodnie z aktualną procedurą  cywilną zadaniem sądu nie jest dochodzenie do prawdy 

materialnej, a tylko ocena przedstawionych przez strony dowodów. 

Jeśli strona z powodu swojej nieudolności, niewiedzy nie przedstawi w odpowiednim czasie  

przekonywujących dowodów , przegrywa sprawę. 

Sąd tylko w wyjątkowych sytuacjach może dopuścić dowody z urzędu. Każde bowiem  

dopuszczenie dowodu przez sąd z urzędu będzie działać na korzyść jednej ze stron a przeciwko 

drugiej. Wtedy sąd naraziłby się na zarzut , że pomaga którejś ze stron. 

Sam fakt, że strona nie jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika nie jest 

wystarczającym powodem, aby sąd wyręczał stronę w powoływaniu dowodów, jeżeli strona 

sama nie korzysta z tego uprawnienia.  

Tak więc przynajmniej konsultacja z prawnikiem niezbędna jest by dowiedzieć się jakie 

dowody powoływać, na jakie okoliczności, jak sformułować wniosek dowodowy i w jaki 

sposób zadawać pytania świadkom. Brak bowiem tej wiedzy może mieć negatywne skutki dla 

strony. 



 

I sprawa ostatnia; 

Gdy dochodzi do sprawy sądowej , wraz z pismem z sądu otrzymujemy zadrukowaną kartkę z 

różnymi artykułami i  pouczeniami. Nie lekceważmy tego. Są tam bowiem bardzo istotne 

informacje, które na pewno bardzo się przydadzą. 

                                                                            

                                                                                   Adwokat  Maryla Kuna 

 

Autorka jest praktykującym adwokatem  z wieloletnim stażem, udziela bezpłatnych porad 

prawnych  w Urzędzie Gminy Jastków.  

 


