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Wstęp do prawoznawstwa

1) System prawa
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Zagadnienia organizacyjne

● Poprzednie zadanie domowe

● Sprawdzian – 6 listopada

● Zakres → przygotowywać się korzystając również z 
podręczników
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Zakres na sprawdzian

● Prawoznawstwo;

● Klasyczne ujęcie prawa (prawo pozytywne i prawo natury);

● Tekst prawny;

● Przepis prawa;

● Norma prawna;

● Normy postępowania a normy prawne;

● Język a prawo;

● System prawa.
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Konsekwencje

● Art 298 ust. 1 pkt 4 ustawy poś: Administracyjne kary 
pieniężne wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska za: naruszenie warunków 
decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska 
odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób 
magazynowania odpadów, wymaganych przepisami ustawy 
o odpadach, co do rodzaju i sposobów składowania lub 
magazynowania odpadów
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Podsumowanie

● W jaki sposób prawo jest stosowane?

● Jaka jest różnica między prawem a stosowaniem prawa?

● Jak wiele czynności (w tym czynności interpretacyjnych) 
należy dokonać, by dojść do konkluzji?
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System prawa

● Zbiór uporządkowanych i wzajemnie ze sobą powiązanych 
norm generalnych i norm abstrakcyjnych zawartych w 
tekstach aktów normatywnych (niederogowanych);

● W skład systemu prawa wchodzą również 

– NGA będące logiczną konsekwencją NZwT;
– NGA będące instrumentalną konsekwencją NZwT;
– NGA będące aksjologiczną konsekwencją NZwT.

● Katalog norm prawnych jest zatem znacznie szerszy niż 
ten, który wynikałby wprost z lektury tekstu prawnego.
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N – wada sprzeczności

● Jeżeli NP dotknięta jest wadą sprzeczności – nie 
zaliczamy jej do SP;

● Zasada niesprzeczności – Ustawodawca nie dopuści do 
obowiązywania norm wzajemnie ze sobą sprzecznych).

● Np.:

– N1: w sytuacji X podmiot A winien zachować się w 
sposób B;

– N2: w sytuacji X podmiot A winien zachować się w 
sposób nieB.
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N – wada sprzeczności

● Faktycznie za pomocą odpowiednich narzędzi (reguł 
kolizyjnych) osoba stosująca prawo eliminuje z systemu 
daną NP; 

● Działanie to w istocie polega na uznaniu, że dana NP nie 
obowiązuje.

● Zasada niesprzeczności.
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N – wada sprzeczności

● Przykład:

● N1 - 
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SP – dyrektywy interpretacyjne

● Nie mają wpływu na ilościową zawartość NP ujętych w SP;

● Mają natomiast wpływ na ujęcie jakościowe, albowiem 
stanowisko doktryny prawniczej oraz judykatury wpływa na 
określenie zakresów znaczeniowych terminów użytych w 
danym akcie prawotwórczym
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SP – wykładnia prawa

● Wykładnia nie wpływa na aspekt ilościowy SP;

● Ma natomiast znaczenie w kontekście określenia zakresu 
regulacji SP;

● Jest to bowiem narzędzie służące do uściślania i 
modyfikowania wyrażeń użytych przez prawodawcę.
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Logiczne wynikanie norm

● Zakres nazw

– Np. kwadrat a prostokąt;
– Wypełnienie universum.

● 1) relacja zawierania się zakresów:

np. zakaz zbierania warzyw w określonych porach roku 
dotyczyć będzie np. zakazu zbierania brokułów (o ile są 
uznane za warzywo). 

● Zakres jednej normy (normowania lub zastosowania) 
mieści się w zakresie innej normy



  18

Logiczne wynikanie norm

● Zadanie

● Z normy Nx wyprowadź normy N1, N2, N3

● Nx – zakazuje się ludziom, w każdą niedziele, nosić 
kraciaste koszule.

● Nx – nakazuje się pingwinom, przed wyruszeniem w 
podróż, zjadać ryby.
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Instrumentalne wynikanie norm

● Przyjęcie tych reguł jest pewnego rodzaju odpowiedzią na 
potrzebę zapewnienia skuteczności prawodawstwu, bez 
ciągłego ustanawiania kolejnych norm umożliwiających 
wykonanie polecenia normy głównej;

● Zrealizowanie jakiejś normy wiąże się z koniecznością 
realizacji innych norm

np. by móc wyłączyć światło, należy wstać z kanapy.

Norma wyrażająca obowiązek wyłączenia światła obliguje 
jednocześnie do wykonania innych niezbędnych czynności 
skutkujących realizacją tego obowiązku
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Instrumentalne wynikanie norm

● Reguła instrumentalnego nakazu:

– N1 → R
– N2 
– N3
– Bo N2 +N3 = R

● Reguła instrumentalnego zakazu

– N1 → R
– N4
– Bo N4 </> R
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Instrumentalne wynikanie norm

● Zadanie

● Podaj przykład

● Norma N nakazuje Franciszkowi stawić się w dniu X na 
komisariacie policji w miejscowości M

● RIN

● RIZ
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Aksjologiczne wynikanie norm

● Skoro obowiązuje wyraźnie ustanowiona norma N1 dla 
której uzasadnienie Aksjologiczne prowadzi do oceny O

● to

● Istnieje również norma N2, co do której wywieść można 
uzasadnienie aksjologiczne oparte na tej samej ocenie O.
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Zakresowa reguła kolizyjna

● Lex specialis derogat legi generali

● Zakres zastosowania oraz zakres normowania zawierają 
się w zakresach innej normy (bądź np. w całym akcie);

● Zakresowo niezgodne ze sobą normy muszą należeć do 
tego samego „piętra normatywnego” (zob. hierarchiczna 
reguła kolizyjna).
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Hierarchiczna reguła kolizyjna

● Lex inferior non derogat legi superiori

● W doktrynie prawniczej uważana za „najsilniejszą”

● Prymat normy hierarchicznie wyższej
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Chronologiczna reguła kolizyjna

● Lex posterior derogat legi priori

● Norma prawna ustanowiona później uchylać powinna 
niezgodną z nią normę ustanowioną wcześniej

● Zakresowo niezgodne ze sobą normy muszą należeć do 
tego samego „piętra normatywnego” (zob. hierarchiczna 
reguła kolizyjna)
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Reguły kolizyjne

● Art. 194 uoo vs 298 ust. 1 pkt 4 poś

●  
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Luki w prawie

● Luka aksjologiczna

– np. zbieranie o.
– ustawa zapachowa

● Luka tetyczna (konstrukcyjna);

● Luka logiczna;
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Prakseologiczna niezgodność 
norm

● Dwie lub więcej norm nie może być łącznie spełnionych;

● np. chodź vs stój;

● np.. walka z przestępczością dziupli samochodowych vs 
kompetencje organów.
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Sprzeczność logiczna norm

● Pojawia się w przypadku, gdy:

– Zakresy stosowania są takie same
– Zakresy normowania są ze sobą sprzeczne.

● Zazwyczaj są to sprzeczności pozorne, dające się usunąć 
za pomocą reguł kolizyjnych.


