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Wstęp do prawoznawstwa

Zagadnienie organizacyjne
Zagadnienia ogólne
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Zagadnienia organizacyjne

● Adrian Zając

● adrian.zajac@uwr.edu.pl

● Katedra Teorii i Filozofii Prawa

● Konsultacje: na www

● Plan zajęć

● Literatura przedmiotu:

– Bator A., Leksykon..., Podręcznik do WDP;
● Obecność na zajęciach oraz zasady odrabiania nieobecności

● Zasady zaliczania przedmiotu
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Prawo

● Dlaczego prawo?

● Czym zajmuje się prawnik?

● Jaka jest rola prawnika w życiu społecznym?

● Co prawnik może dać innym swoją pracą / swoim 
działaniem?

● Dlaczego prawo jest ważne?

● Co myślisz o twierdzeniu: los człowieka jest zależny od 
prawa? 
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Czym jest prawo

Czy Prawo to:

● pole refleksji naukowej i filozoficznej?

● pojęcie trudne do jednoznacznego zdefiniowania?

● przepisy / ustawy / kodeksy?

● przestrzeń, w której funkcjonują podmioty prawa?

● nakazy?

● zakazy?

● uprawnienia?
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Zagadnienia ogólne

● Czym jest prawoznawstwo?

● Czy prawo można postrzegać wyłącznie w jeden sposób?

● Odpowiadając na pytanie czym jest prawoznawstwo warto 
zadać pytanie czym jest prawo.

● Czy istnieje jedna powszechnie akceptowalna definicja 
prawa?

● Czy prawo to przepis / zbiór przepisów?
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Czym jest prawo

„Prawo nie jest tym, co o sobie mówi, tym, co o sobie 
myśli, to znaczy nie jest czymś czystym, doskonale 
autonomicznym itp. Jednak fakt, że tak o sobie myśli i że 
udaje mu się sprawić, iż tak się myśli o nim, wywołuje 
zupełnie realne skutki społeczne, przede wszystkim wśród 
tych, którzy prawem się zajmują

Pierr Bourdieu
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Czym jest prawo

Najbardziej ogólny podział prawa:

● Imperatywizm vs realizm;

● Jusnaturalizm (prawo natury);

● Pozytywizm prawniczy. 
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Jusnaturalizm

Jusnaturalizm zakłada, że:

● Prawo można wyprowadzić z natury człowieka, 
społeczeństwa, czy świata;

● Prawo związane jest z moralnością (pojmowaniem dobra i 
zła); 

● Poznawanie prawa to odczytywanie tego, co jest, z natury, 
pożądane i dobre oraz wtciąganie z tych stwierdzeń dalszych 
wniosków;

● Prawo pozytywne (ustawy i rozporządzenia) jest właściwe 
wówczas, gdy jest zgodne z imperatywami płynącymi z natury
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Pozytywizm

Pozytywizm zakłada, iż:

● prawem jest efekt ludzkiej skonwencjonalizowanej 
działalności, nie zaś rezultat odkryć poczynionych w 
związku z obserwacją funkcjonowania natury, ludzkiej 
duszy czy społeczeństwa;

● prawo to dzieło prawodawcy (organu władzy), który 
poprzez prawo rozkazuje – steruje społeczeństwem;

● Rozkazy – normy prawne – mają obiektywną treść, którą w 
procesie stosowania prawa ma ustalić prawnik.
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Teoria i filozofia prawa

Ogólna nauka o prawie:

● obejmuje swym polem badawczym podstawowe zagadnienia 
związane z prawem jako zjawiskiem, przedmiotem oglądu. 

● Próbuje odpowiadać na pytania o to, czym jest prawo (kwestie 
ontologiczne), jak można poznawać prawo (kwestie 
epistemologiczne),

● próbuje także definiować podstawowe pojęcia związane z prawem 
oraz

● badać inne nauki prawne. 

Ogólną naukę o prawie określa się mianem teorii lub filozofii prawa.
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Dogmatyki prawnicze

Dogmatyka prawnicza (nauki szczegółowe):

● To nauka prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, 
prawa finansowego, prawa pracy itp.;

● wykształciły swoje własne typy refleksji, własne metody 
(autonomiczne, choć podobne, co pozwala mówić o tzw. 
metodzie prawno-dogmatycznej) siatki pojęciowe itp.;

● Zmierza do rozstrzygnięcia kwestii, jakie normy 
obowiązują w danym miejscu i czasie, jak należy te normy 
rozumieć i stosować.
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Nauki historyczno-prawne

Nauki historyczno-prawne:

● przedmiotem refleksji obejmują teorię, treść i 
funkcjonowanie prawa w przeszłości.
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Przepisy i normy prawne

● Czym jest przepis?

● Czym jest norma?

● Czy norma prawna jest tożsama z przepisem?

● Czym jest zdanie?

● Czym jest tekst prawny?
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Przepis prawny

● Zdanie zamieszczone w tekście aktu prawotwórczego;

● Ich struktura syntaktyczna jest zgodna z zasadami języka 
naturalnego;

● Cechuje go pewna odrębność semantyczna (specyficzne 
znaczenie niektórych wyrażeń);

● Dotknięte są takimi wadami jak nieostrość znaczeniowa i 
wieloznaczność;
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Przepis prawny

● Jest wypowiedzią o kształcie zdania;

● Proces wykładni pozwala na przekształcenie go w 
wypowiedź pełniącą funkcję, np. z  przepisu stanowiącego: 
„organ wydaje decyzję” można skonstruować normę (lub 
jej część) – nakazującą organowi wydanie decyzji;

● Ma charakter normatywny (pełni funkcję czynnika 
kształtującego zachowania społeczne);

● Zazwyczaj wyraża tylko część normy.
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Przepis prawny

● Z1 – SŁOŃ

„Gdy ja używam jakiegoś słowa – powiedział Humpty 
Dumpty z przekąsem – oznacza ono dokładnie to, co mu 
każę oznaczać... ni mniej, ni więcej.
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Przepis prawny

Z2: zdanie →  norma/normy

● Zakazuje się przetwarzanie odpadów poza instalacjami;

● Mężu, przygotuj coś specjalnego na przyjazd mamusi;

● Widziałem w sklepie ładne myszki;

● Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Wstęp do prawoznawstwa 
do bardzo ciekawy przedmiot. Nadto, jest on pewnego rodzaju 
fundamentem wiedzy prawniczej, dzięki któremu można 
zdobywać wiedzę w zakresie nauk szczegółowych prawa;

● Zobacz, jaka wspaniała torebka.
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Przepis prawny

„Przepisy prawa są aktami woli wykładnia ich ma sprawić 
by były one również aktami rozumu”.

Smoktunowicz
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Zadanie domowe

● Zadanie domowe:

● Esej

● Temat: Czym jest prawo.

● Min. 4 strony. Max – 6 stron;

● Times New Roman (12 p.), interlinia 1,5 wiersza, 
marginesy standard


