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SPRAWOZDANIE 

z wykładu pana profesora dr. dr. h.c. mult. Herberta Schambecka 

„Wiedeńska szkoła teorii prawa i jej znaczenie dla prawa administracyjnego” 

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

W dniu 23 maja 2013 roku na zaproszenie Zespołu Badawczego Europejskiego Prawa 

Prywatnego i Porównawczego Akademii Jana Długosza w Częstochowie wykład gościnny 

wygłosił prof. dr dr h.c. mult. Herbert Schambeck - historyk prawa, emerytowany profesor 

Uniwersytetu Jana Keplera w Linzu, polityk, Przewodniczący Parlamentu Austriackiego. 

Seminarium odbywało się przy stałej współpracy z European Legal Studies Institute 

(Uniwersytet w Osnabrück) oraz Katedrą Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego 

(Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), gdzie było transmitowane na 

żywo za pomocą najnowszych technik informacyjnych. 

 

Wizyta Prof. Herberta Schambecka w Częstochowie rozpoczęła się od spotkania z 

kierownikiem Zespołu prof. dr Arkadiuszem Wudarskim oraz członkami zespołu. Następnie 

nasz Gość wziął udział w seminarium naukowym, którego zasadniczą częścią był wykład 

monograficzny nt. „Wiedeńskiej szkoły teorii prawa i jej znaczenia dla prawa 

administracyjnego”. Poprzedzeniem wykładu było krótkie wystąpienia kierownika Zespołu 

Badawczego – prof. Wudarskiego, który przedstawił sylwetkę naukową prof. Schambecka. 

(nota biograficzna poniżej). 

 

Wykład Prof. Herberta Schambecka dotyczył dokonań przedstawicieli „wiedeńskiej szkoły 

prawa”, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na prawo administracyjne. Na wstępie 

Profesor przybliżył dokonania twórcy szkoły wiedeńskiej Hansa Kelsena. Znaczenie jego 

dokonań jest nie do przecenienia dla nauki prawa, w szczególności w zakresie tzw. „czystej 

teorii prawa”, której był twórcą i propagatorem. Prawem administracyjnym zajmował się jego 

uczeń i następnie przyjaciel Adolf Merkl, twórca koncepcji kaskady norm prawa. Jego 

dokonania w sposób istotny wpłynęły na dynamikę czystej teorii prawa jak i na jej rozwinięcie. 

Koncepcje te znalazły zastosowanie w wielu normach konstytucyjnych w tym również w 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Wystąpienie było wprowadzeniem do szerokiej i bardzo żywej dyskusji panelowej, w której 

udział wzięli zarówno studenci, pracownicy naukowi Instytutu Administracji, a także 

przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, do których seminarium było 
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transmitowane: Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz 

Uniwersytetu w Osnabrück. Uczestnicy seminarium zadali profesorowi Schambeckowi wiele 

pytań, które dotyczyły przede wszytkim wskazania bezpośrednich wpływów wiedeńskiej 

szkoły prawa na prawo administracyjne. 

 

Wystąpienie prof. Schambecka na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie  cieszyło się wielkim zainteresowaniem o czym może świadczyć liczba 

przybyłych gości oraz zgromadzonych studentów. 

 

Wykład pana prof. Schambecka odbył się w ramach seminarium naukowego, która jest jedną z 

form aktywności naukowo-badawczej Zespołu Badawczego Europejskiego Prawa Prywatnego 

i Porównawczego powołanego i kierowanego przez profesora Arkadiusza Wudarskiego. Zespół 

Badawczy powstał przy wsparciu Fundacji im. Alexandra von Humboldta i prowadzi badania 

naukowe z zakresu komparatystyki prawa przy ścisłej współpracy z wiodącymi ośrodkami 

zagranicznymi, przede wszystkim z Niemiec i Austrii.  

W tych ramach realizowane są międzynarodowe projekty badacze, odbywają się konferencje, 

seminaria oraz wykłady gościnne, na które zapraszane są osobistości życia publicznego oraz 

naukowego z kraju i zagranicy. 

 

 
Nota biograficzna – Profesor Herberta Schambecka (ur. 12 lipca 1934 r. w Baden) prawnik, polityk, 

przewodniczący Bundestratu, emerytowany Profesor Uniwersytetu Jana Keplera w Linzu gdzie wcześnie 

prowadził Katedrę Prawa Publicznego, Nauk Politycznych i Filozofii Prawa oraz zorganizował Instytut Polityki 

Rynku Pracy (kierował nim w latach 1968-1993). Jako "visiting professor" wykładał na uniwersytetach w Brazylii, 

Chile, Chinach, Czechach, Grecji, Hiszpanii, Japonii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Południowej 

Afryki, USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Wiele lat pracę akademicką łączył z działalnością 

społeczną i polityczną. W latach 1969-1997 zasiadał z ramienia Austriackiej Partii Ludowej okręgu Dolnej Austrii 

w Bundesracie, a w latach 1975-1997 pełnił w Bundesracie funkcję przewodniczącego frakcji chrześcijańsko-

demokratycznej tej partii, w tym okresie był stale wybierany na stanowisko przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego Rady Federalnej. Członek wielu międzynarodowych organizacji i towarzystw naukowych, 

m.in. Wiedeńskiej Katolickiej Akademii Nauk, Akademii Nauk w Padwie, Akademii Nauk Nadrenii-Westfalii w 

Düsseldorfie, Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, Papieskiej Akademii Nauk 

Społecznych i Węgierskiej Akademii Nauk. Należy do Fundacji J. W. Goethego w Bazylei, Austriacko-

Niemieckiego Towarzystwa Kulturalnego, Austriackiej Komisji Prawników, Fundacji dla Europy im. Jeana 

Moneta, Niemieckiego Stowarzyszenia Konstytucjonalistów.  

Zainteresowania badawcze prof. Herberta Schambecka obejmują przede wszystkim zagadnienia prawa 

konstytucyjnego i prawa człowieka oraz problemy stosunków państwa z kościołem rzymskokatolickim. 

Koncentrował się na nowych tendencjach w rozwoju demokratycznego państwa prawa, na współczesnym 

federalizmie i procesach jednoczenia się Europy.  

 

 

 


