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Abstract
The XXIInd Annual Forum of Young Legal Historians
The XXIInd Annual Forum of Young Legal Historians was organized by the Faculty of Law of the
University of Belgrade, Serbia, from 6th through 8th May, 2016. This years’ conference was devoted to
the issues of changing structures of law, a topic which was reﬂected in most of the speeches given during the conference. The organizers gathered nearly 60 speakers who represented 15 countries, including
non-European states (India and Israel). Eight young legal historians from Poland presented speeches
during the conference. Four of them were representatives of the University of Warsaw, two were from
Adam Mickiewicz University in Poznań, and there was one each from the University of Białystok and
from Jagiellonian University.
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W dniach 6‒8 maja 2016 roku odbyło się XXII Forum Młodych Historyków Prawa
organizowane przez Stowarzyszenie Młodych Historyków Prawa (AYLH – Association
of Young Legal Historians). Tegoroczna edycja konferencji została zorganizowana przez
Wydział Prawa Uniwersytetu w Belgradzie. Tematem przewodnim była zmieniająca
się struktura prawa („The Changing Structure of Law”). Całość obrad konferencyjnych
odbyła się w budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu w Belgradzie, położonym w samym sercu stolicy Serbii. Dominującym językiem konferencyjnym był język angielski.
W zjeździe uczestniczyło prawie 60 prelegentów reprezentujących 15 krajów, nie tylko
europejskich (Indie, Izrael).
Konferencję zainaugurował prof. Andreja Katancević z Uniwersytetu w Belgradzie,
sprawujący funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego XXII Forum Młodych
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Historyków Prawa. Następnie prof. Sima Avramović, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Belgradzie, będący historykiem prawa, wygłosił wykład wprowadzający do
tematyki obrad konferencyjnych. Profesor Avramović w swoim niezmiernie ciekawym
wystąpieniu poruszył przede wszystkim problematykę historii tradycji prawnych, jako
istotnej perspektywy badawczej, pozwalającej na twórczą wymianę myśli między historykami prawa pochodzącymi z różnych krajów.
Zasadnicza część obrad konferencyjnych została podzielona na 9 sesji naukowych,
składających się z 20 paneli. Tematyka wystąpień podczas pierwszego dnia obrad dotykała szerokiego spektrum zagadnień, począwszy od prawa w starożytnej Grecji oraz
prawa rzymskiego, poprzez osiągnięcia legislacyjne epoki nowożytnej, na prawie dziewiętnastowiecznym skończywszy. Po zakończeniu obrad prelegenci udali się do belgradzkiego Starego Miasta, gdzie czekała na nich uroczysta kolacja, okraszona występami artystycznymi.
Tematyka prelekcji wygłoszonych podczas drugiego dnia konferencji w głównej mierze dotyczyła zagadnień dwudziestowiecznych, dając tym samym wyraz zamierzeniu
organizatorów, by tematyka wystąpień układała się w porządku chronologicznym. Po
zakończeniu obrad konferencja została zamknięta przez prof. Katancevicia. Następnie
odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Młodych Historyków
Prawa, podczas którego prof. Valerio Massimo Minale z Uniwersytetu Fryderyka II
w Neapolu został wybrany przewodniczącym komitetu organizacyjnego kolejnego zjazdu Stowarzyszenia. Po zamknięciu obrad walnego zgromadzenia uczestnicy konferencji
udali się na uroczysty bankiet, który odbył się na barce zacumowanej na Dunaju. 8 maja
zorganizowano wycieczkę do klasztoru Fruška gora, położonego na północny zachód od
Belgradu.
Tradycyjnie grupa polskich prelegentów była jedną z najliczniejszych. Uniwersytet
Warszawski reprezentowali: dr Piotr Pomianowski i mgr Tomasz Królasik z koreferatem Application Problems of Foreign Language Legal Sources. Reception of French
Law in Poland, mgr Rafał Kaczmarczyk (The Diverse and Changing Structure of Legal
Sources in the Muslim Legal Area) oraz mgr Jan Jerzy Sowa (Military Commanders
as Legislators in Early Modern Poland-Lithuania). Przedstawicielami Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu byli natomiast mgr Żaneta Nowacka (The
Legislature Way to Uniform the Patent Protection in European Union) oraz mgr Krzysztof
Chmielewski (Legal Sources of Polish Penitentiary Law in the Years 1918‒1939 and
the Concepts of Their Codification). Uniwersytet w Białymstoku był reprezentowany przez dr. Marcina Łysko (Forms of Law-making in Poland in the 20th Century).
Przedstawicielem Uniwersytetu Jagiellońskiego był mgr Jakub Pokoj (Sources of Law
in People’s State. The Legal Nature of Polish Supreme Court’s Directions 1944‒1989).
Magister Pokoj był także moderatorem jednego z paneli konferencyjnych, poświęconego prawu rzymskiemu.
Tegoroczne forum przygotowane przez Stowarzyszenie Młodych Historyków
Prawa okazało się wielkim sukcesem, zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i merytorycznym. Na najwyższe uznanie zasługują zwieńczone sukcesem zabiegi organizatorów nakierowane na zapewnienie uczestnikom konferencji możliwie najlepszych
warunków prowadzenia obrad. Podkreślić należy także wysoki walor naukowy konferencji. Wystąpienia uczestników stały, co do zasady, na bardzo wysokim poziomie naKronika naukowa – Chronicle of scholarly events
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ukowym i niejednokrotnie prowadziły do niezmiernie ożywionych dyskusji, nie tylko
w czasie na nie zarezerwowanym, ale również podczas przerw w obradach czy nawet
po ich zakończeniu. Zjazd AYLH w Belgradzie zapisał się złotymi literami w annałach
Stowarzyszenia. Należy mieć nadzieję, iż tradycja dorocznych forów młodych historyków prawa zostanie podtrzymana, kolejne edycje zaś będą nie mniej udane.
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