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Stowarzyszenie Association Henri Capitant zostało założona w roku 1935 w Paryżu przez francuskiego 

profesora prawa Henri Capitant. Zrzesza prawników frankofońskich, aktualnie z 45 krajów. Jego celem 

jest promowanie kultury prawa francuskiego. Skupia prawników ze wszystkich środowisk, w tym 

profesorów prawa, prawników praktyków (adwokaci, radcowie prawni, notariusze). 

Celem Stowarzyszenia jest praca na całym świecie na rzecz promocji, upowszechniania 
i unowocześniania praw w tradycji cywilnoprawnej, Stowarzyszenie stanowi  największą na świecie 
międzynarodową sieć prawników specjalizujących się w prawie prywatnym (prawników tradycji 
cywilnoprawnej). Cel ten jest realizowany między innymi poprzez organizowanie kongresów 
międzynarodowych (Journées Internationales), w różnych państwach członkowskich, na których 
omawiane są aktualne, istotne zagadnienia z dziedziny prawa prywatnego z perspektywy porządków 
prawnych członków Stowarzyszenia. 
 
 

Link do strony stowarzyszenia: 

https://www.henricapitant.org/ 

 

Journées  Internationales 

Journées  Internationales to coroczne spotkania prawników – członków Stowarzyszenia.  

Najczęściej raz w roku Stowarzyszenie organizuje międzynarodowy kongres prawa porównawczego 
trwający trzy dni, podczas którego omawiany jest wybrany, aktualnie istotny, temat prawny. 
W trakcie kongresu omawiane są dane zagadnienia prawne na gruncie porządków prawnych 

poszczególnych państw – członków Stowarzyszenia.   

Członkowie Stowarzyszenia proszeni są o sporządzenie raportu stanowiącego odpowiedź na ankietę 
ogólną oraz przedstawiającego rozwiązania prawne przyjęte w ich prawie krajowym. 
 
Interaktywne warsztaty w trakcie Journées trwają jeden dzień, pozwalając delegatom na omówienie 
bardziej szczegółowych zagadnień. 
 
Po Kongresie opracowuje się i publikuje podsumowanie przeprowadzonych badań i prac. 
 

Journees  Internationales – Bogota 

W bieżącym roku, w dniach od 3 do 5 października kongres odbył się w stolicy Kolumbii – Bogocie. 

Został zorganizowany we współpracy z Uniwersytetem Externado de Colombia. 
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W spotkaniu uczestniczyło około 95 naukowców i praktyków prawa (frankofonów) z 21 krajów, w 

tym z Polski. 
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Omawiane były zagadnienia związane z platformami internetowymi w kontekście prawa 

konsumenckiego i prawa konkurencji. Gościem specjalnym był dr Luc Julia – specjalista zajmujący się, 

między innymi, zagadnieniami sztucznej inteligencji. 

Więcej informacji o gościu specjalnym: 

 

http://lucjulia.com 
 

 

Podsumowanie spotkania w Bogocie: 

https://www.henricapitant.org/actions/journees-colombiennes/ 

 

Journees  Internationales – Polska 

W roku 2023 organizatorem spotkania Stowarzyszenia będzie Stowarzyszenie Henri Capitant Sekcja 

Polska.  

Historia Sekcji Polskiej: 
W 1977 roku z inicjatywy prof. J. Jodłowskiego, powołano Komitet Organizacyjny, którego misją było 
utworzenie Sekcji Polskiej Stowarzyszenia  H. Capitant. Cel utworzenia Sekcji Polskiej został osiągnięty 
w 1979 roku. Sekcja Polska działa nieprzerwanie od 1979 roku i przez większość kongresów 
międzynarodowych prezentuje polskie raporty. 
 
W 1989 roku Sekcja Polska zorganizowała w Warszawie Kongres, poświęcony ochronie dóbr kultury. 
 
W skład Grupy Polskiej wchodzili m. in. następujący naukowcy: prof. Biruta Lewaszkiewicz-
Petrykowska (od 1998 roku Sekretarz Generalny Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Henri Capitant), prof. 
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Małgorzata Pyziak-Szafnicka, prof. Dagmara Skupień, prof. Marek Safjan, prof. Michał Seweryński, 
prof. Tomasz Pajor. 
 
 
 

Aktualnie Prezesem Sekcji Polskiej jest profesor UŁ  Mariola Lemonnier,  sekretarzami Sekcji Polskiej 

są dr Anna Górczyńska, dr Katarzyna Pfeifer-Chomiczewska,  adwokat Alicja Bień – Konsul Honorowy 

Francji w Łodzi. 

 

Więcej informacji: 

https://henricapitant.pl/ 

 

 

Zaplanowane spotkanie w Polsce odbędzie się w Łodzi w dniach od 5 do 7 czerwca 2023 roku. Będzie 

dotyczyło „Responsabilité environnementale” („Odpowiedzialność za środowisko”). Jest to 

zagadnienie istotne tak ze światowego, jak i polskiego punktu widzenia. Gościem Honorowym będzie 

Tomasz Krysiński -  konstruktor helikopterów, Dyrektor do spraw Badań i Technologii Grupy Airbus, 

naczelny konstruktor najszybszego śmigłowca świata – X3, autor książek dotyczących mechaniki 

śmigłowców. 

Przygotowane zostaną trzy raporty generalne dotyczące zagadnień prawa prywatnego, prawa 

publicznego i prawa karnego związanych z ochroną środowiska. Raporty te zostaną  przygotowane w 

oparciu o odpowiedzi wskazane w kwestionariuszu przez członków Stowarzyszenia. Kwestionariusz 

zostanie opracowany przez wybitnych naukowców – prawników zajmujących się prawem ochrony 

środowiska.  

W drugim dniu Konferencji odbędą się warsztaty dla uczestników, będą dotyczyły zagadnień prawnych 

związanych z ochroną środowiska, ale nie tylko, propozycje warsztatów zaproponuje także Wydział 

Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

W kolejnym, trzecim dniu Konferencji odbędzie się tzw. Manifestation Off – Młodzi Prawnicy, w tym 
Naukowcy przeanalizują kazus związany z tematem Konferencji i omówią jego rozwiązania na gruncie 
porządków prawnych poszczególnych państw członków Stowarzyszenia. 
 
Konferencja zostanie podsumowana w „Rapport de syntese”. 
 
 
 
 

 

 


