Temat 7: Relacje między przepisami oraz rodzaje luki w prawie i ich usuwanie

1.

Rozbudowany opis szkolenia: cele dydaktyczne i zakres merytoryczny szkolenia (treść), sposób
realizacji zajęć (metody)

1.1. Cele dydaktyczne:




pogłębienie informacji na temat reguł rządzących relacjami zachodzącymi pomiędzy przepisami,
aktami prawnymi i rekonstruowanymi z przepisów normami prawnymi
ugruntowanie wiedzy na temat zjawiska „luki w prawie” i związanych z nim problemów oraz prawnie
doniosłych konsekwencji
poznanie przyczyn i sposobów zapobiegania zjawiskom zaniechania i pominięcia legislacyjnego.

1.2. Zakres merytoryczny szkolenia (treść):
Zagadnienia pominięcia i zaniechania legislacyjnego:





pojęcia pominięcia i zaniechania legislacyjnego
konsekwencje pominięcia oraz zaniechania
pominięcie i zaniechanie legislacyjne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
odpowiednie sposoby reakcji na pomięcie i zaniechanie legislacyjne

Zagadnienie luk w prawie:





pojęcie luki w prawie
rodzaje luk w prawie (w tym: oceniające/aksjologiczne, logiczne, prakseologiczne, konstrukcyjne,
pozorne, contra legem)
konsekwencje powstania luki w prawie
sposoby usuwania luk w prawie

Wybrane konstrukcje i zjawiska związane z relacjami zachodzącymi w systemie prawa
Zjawisko kolizji norm (przyczyny powstania, sposoby rozstrzygania kolizji)
„Odpowiednie stosowanie przepisów prawa” (pojęcie, treść, zastosowanie w redakcji aktu prawnego, ocena)
Przepisy odsyłające (pojęcie, treść, zastosowanie w redakcji aktu prawnego, ocena).
1.3. Sposób realizacji zajęć (metody):
Prezentacja, dyskusja, studia przypadku.

2. Forma prowadzenia kursu: seminarium.

3. Wymagania wstępne:
Kadra zarządzająca jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie legislacyjnym tj.:



kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę prawną
kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych (tzw. merytorycznych) uczestniczących
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w procesie legislacyjnym.

4. Efekty kształcenia:





świadomość przyczyn i konsekwencji pominięcia i zaniechania legislacyjnego
umiejętność rozpoznawania rodzajów luk w prawie
umiejętność prawidłowej oceny zasadności stosowania konstrukcji „odpowiedniego stosowania prawa”
rozumienie mechanizmu odesłania do obowiązujących przepisów.
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