84

Michał Krotoszyński

ARCHIWUM FILOZOFII PRAWA
I FILOZOFII SPOŁECZNEJ
2016/1

Michał Krotoszyński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa
„Wymiary prawa”, Poznań, 6–9 września 2015 r.
W dniach 6–9 września 2015 r. w Poznaniu odbył się Zjazd Młodych Teoretyków
i Filozofów Prawa zorganizowany przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją im. Profesora Zygmunta Ziembińskiego oraz Kołem Naukowym Teorii
i Filozofii Prawa UAM. W siódmej edycji tej odbywającej się co dwa lata konferencji
wzięło udział sześćdziesięciu młodych teoretyków, filozofów, socjologów i metodologów
prawa z całej Polski.
Tematem zjazdu były „Wymiary prawa”. Tak obrana problematyka obejmowała
swym zakresem zarówno refleksje o społecznym, politycznym, moralnym, religijnym,
kulturowym czy też językowym kontekście prawa, jak i jego wymiar przestrzenny i czasowy. Tematyka konferencji dotykała relacji pomiędzy prawem a innymi systemami normatywnymi – w szczególności związków pomiędzy prawem a moralnością – zaś w swym
aspekcie metodologicznym obejmowała rozważania nad poziomami namysłu nad prawem oraz refleksje metateoretyczne. W jej ramach mieściły się zarówno wystąpienia
dotyczące legislacji, wykładni prawa czy systemu prawa, jak i problematyka stosowania
prawa, zwłaszcza w działalności organów sądowych.
Uroczystego otwarcia zjazdu dokonał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski. W imieniu
organizatorów przybyłych gości powitał Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. dr hab. Marek Smolak.
Dziękował on uczestnikom za liczne przybycie i życzył im owocnych obrad. Głos zabrała także prof. zw. dr hab. Sławomira Wronkowska, która – życząc zgromadzonym udanej
konferencji – zwracała uwagę, że inauguracja zjazdu ma miejsce w auli im. Zygmunta
Ziembińskiego, sam zaś prof. Ziembiński darzył młodych naukowców wyjątkową sympatią.
W inaugurującej obrady sesji plenarnej swoje referaty przedstawili: dr hab.
Jadwiga Potrzeszcz z Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego Jana Pawła II oraz
prof. Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Sebastian Sykuna. Tematem wystąpienia
prof. Jadwigi Potrzeszcz były relacje pomiędzy wymiarami prawa a wymiarami pewności
prawnej i bezpieczeństwa prawnego. Z kolei prof. Sebastian Sykuna wykład inauguracyjny poświęcił wymiarom prawa we współczesnej debacie na temat tortur. Moderatorem
wystąpień oraz nastałej po ich zakończeniu dyskusji była prof. Sławomira Wronkowska.
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Po zakończeniu sesji plenarnej rozpoczęły się dwudniowe obrady w sesjach panelowych, w trakcie których wygłoszono 49 komunikatów. Wymiary niniejszego sprawozdania nie pozwalają na wymienienie wszystkich uczestników oraz tematów ich wystąpień.
Zaakcentowania wymaga jednak problematyka zaprezentowanych referatów. W trakcie
sesji panelowych poruszano tematykę filozoficznoprawną, epistemologiczną, prakseologiczną oraz teoretycznoprawną, omawiając m.in. zagadnienia z zakresu badań nad
normą, językiem prawnym czy terytorialnym wymiarem prawa. Wystąpienia, których
dominantą była socjologia prawa, nawiązywały m.in. do problematyki badań nad polami prawnymi, specyfiki myślenia prawniczego oraz terapeutycznego wymiaru prawa. Szeroko omawiano również problematykę stosowania prawa przez organy sądowe,
w szczególności zagadnienia związane z dokonywaną przez nie wykładnią prawa oraz
uzasadnianiem orzeczeń. Przedmiotem debaty były też zagadnienia z zakresu teorii
decyzji. Dyskutowano nad legitymizacją prawa i relacjami pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Trybunału
Konstytucyjnego. Omawiano zagadnienia bioetyczne oraz kwestie relacji pomiędzy
prywatnością jednostki i wolnością słowa a ochroną wolności sumienia czy uczuć religijnych.
Zamykając konferencję, prof. Marek Smolak wyraził przekonanie, że miała ona konstruktywny charakter i przyczyniła się zarówno do wymiany naukowych doświadczeń,
jak i do dalszej integracji środowiska młodych teoretyków i filozofów prawa. Kolejna,
VIII edycja zjazdu, odbędzie się w 2017 r.

