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Vorwort

In diesem Buch stellen wir Ihnen die Vorträge vor, die im Rahmen der jährlichen Eröff-
nung der Vorlesungsreihen der Deutschen Rechtsschule an der Fakultät für Recht und Ver-
waltung der Universität Warschau von hervorragenden Vertretern der deutschen Wissen-
schaft, Kultur und Politik gehalten worden sind. 

Die Deutsche Rechtsschule wurde 1996 durch zwei Fakultäten, die Rechts- und Staats-
wissenschaftliche Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und die 
Fakultät für Recht und Verwaltung der Universität Warschau gegründet. Wir haben die gro-
ße Ehre gehabt von Anfang an, an der Entstehung und Verwirklichung dieser besonderen 
Unternehmung beteiligt zu sein. Dank des beispielslosen, ehrenamtlichen Engagements von 
Professoren und Dozenten aus der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Bonn sowie der finanziellen Unterstützung des DAAD, der Deutschen Stiftung für 
Internationale Rechtliche Zusammenarbeit, und der Robert Bosch Stiftung war es möglich, 
eine stabile Kooperationseinheit zwischen den Hochschulen in Warschau und Bonn ins Le-
ben zu rufen. Das Projekt der politischen Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Polen gewann durch diese die Grundlagen der gemeinsamen Rechtskultur 
legende Institution einen besonderen Ausdruck im Rahmen des breiteren Projekts der euro-
päischen Integration. 

In den letzten 200 Jahren haben über 600 Absolventen den Kurs der Deutschen Rechts-
schule abgeschlossen. Viele davon haben ihre Ausbildung in Bonn im Rahmen des Master-
studiengangs LL.M. fortgesetzt. Sie sind heutzutage hochgeschätzte Juristen, sowohl in Polen 
wie auch in Deutschland. Viele sind an dem europäischen Integrationsprozess auf verschie-
denen Niveaus der Berufsarbeit und Bürgeraktivität intensiv beteiligt. 

Durch dieses Buch möchten wir uns bei den Autoren der Vorträge bedanken, die durch 
ihre Teilhabe an den jährlichen Festakten den Rang des Werkes der Deutschen Rechtsschu-
le zum Ausdruck gebracht haben. Wir möchten aber auch all denjenigen unseren Dank aus-
sprechen, deren Arbeit, Engagement, Geschichtsbewusstsein und Verantwortung zur Rea-
lisierung dieser einzigartigen und gleichzeitig mustergültigen Unternehmung beigetragen 
haben. Es ist die Deutsche Rechtsschule in Warschau, die zum Leitbild einer solchen Ko-
operationsform von deutschen und polnischen Juristen aus vielen Universitäten in beiden 
Nachbarländern geworden ist. Wir zollen unseren Dank allen, die die organisatorischen und 
personellen Bedingungen zur Tätigkeit der Deutschen Rechtsschule geschaffen haben: der 
Leitung der Fakultäten und Universitäten; den Professoren und Dozenten; den Rechtsanwäl-
ten und Juristen, die den Kurs mitgestalten; den Geschäftsführern der Schule, den Ehren-
amtlichen und Mitarbeitern, sowie all denjenigen, die an die Kooperationsidee zwischen den 
Rechtsfakultäten der Universitäten in Bonn und Warschau geglaubt haben. 
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Wir danken herzlichst dem C.H. Beck-Verlag für die Veröffentlichung dieser Sammlung 
der Festvorträge. Wir bedanken uns auch bei Frau Maria Szpor, der Leiterin der Deutschen 
Rechtsschule für ihr großes Engagement beim Zustandekommen dieses Buches. 

Prof. Dr. Dres. h.c. Marcus Lutter 
Doctor Honoris Causa 

Der Universität Warschau

Prof. Dr. Wulf-Henning Roth 
Prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski 
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Wstęp

Książka zawiera wykłady, które zostały przedstawione przez wybitnych przedstawicieli 
niemieckiej nauki, kultury i polityki na corocznych inauguracjach kolejnych cyklów Nie-
mieckiej Szkoły Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Niemiecka Szkoła Prawa powstała w 1996 roku z inicjatywy dwóch wydziałów: Wydzia-
łu Prawa Reńskiego Uniwersytetu w Bonn oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć od początku w tworzeniu i realiza-
cji tego niezwykłego przedsięwzięcia. Dzięki bezprzykładnemu, honorowemu zaangażowaniu 
profesorów i docentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bonn oraz innych, zaprzyjaźnio-
nych Wydziałów Prawa oraz materialnego wsparcia Fundacji Międzynarodowej Współpracy 
Prawnej (IRZ) oraz DAAD i Fundacji Boscha możliwe było stworzenie trwałej płaszczyzny 
współpracy między uczelniami w Warszawie i Bonn. Polityczny projekt współpracy między 
RFN a Polską uzyskał szczególny wyraz w postaci instytucji tworzącej zręby wspólnej kultury 
prawnej w ramach szerszego projektu integracji europejskiej jako wspólnoty prawa. 

W ostatnim dwudziestoleciu Szkołę Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego 
ukończyło ponad 600 absolwentów. Wielu z nich kontynuowało dodatkowe studia magister-
skie LLM pod opieką profesorów Uniwersytetu w Bonn. Są cenionymi prawnikami, zarówno 
w Polsce, jak w Niemczech. Wielu z nich aktywnie uczestniczy w procesie integracji europej-
skiej na różnych poziomach pracy zawodowej i aktywności obywatelskiej. 

Niniejszą książką chcemy wyrazić podziękowanie zarówno Autorom wykładów, którzy 
zaszczycili swoją obecnością kolejne inauguracje dając tym samym wyraz rangi, jaką przypi-
sywali misji Szkoły Prawa Niemieckiego. Chcemy zarazem podziękować wszystkim osobom, 
których praca, zaangażowanie, świadomość historyczna i poczucie odpowiedzialności pozwo-
liło na zrealizowanie unikalnego i zarazem wzorcowego przedsięwzięcia. To właśnie Szkoła 
Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego stała się przykładem dla realizacji tej wła-
śnie formy współpracy prawników niemieckich i polskich miedzy wieloma uniwersytetami 
niemieckimi i polskimi. 

Składamy podziękowanie wszystkim, którzy stworzyli organizacyjne i personalne wa-
runki dla działalności Szkoły Prawa Niemieckiego: władzom wydziałów i uniwersytetów; 
profesorom i docentom; adwokatom i praktykom prawa wykładającym w ramach poszcze-
gólnych kursów; kierownikom Szkoły, wolontariuszom i współpracownikom, wreszcie 
wszystkim, którzy zaufali idei współpracy między Wydziałami Prawa Uniwersytetu w Bonn 
i w  Warszawie. 
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Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie Wydawnictwu C.H. Beck za podjęcie ini-
cjatywy wydania zbioru wykładów. Dziękujemy również Pani Marii Szpor, kierownikowi 
Szkoły Prawa Niemieckiego, za jej ogromne zaangażowanie w przygotowanie książki.

Prof. Dr. Dres. h.c. Marcus Lutter 
Doctor Honoris Causa 

Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Dr. WuflHennig Roth 
Prof. Mirosław Wyrzykowski


