informacja

I

Instytut
im. Maurycego Allerhanda

W dzie 75. jubileuszu kodeksu handlowego z 1934 r. i rocznic urodzin swojego patrona zosta proklamowany
Instytut im. Maurycego Allerhanda, który ma by orodkiem zaawansowanych studiów prawnych. Powsta
w wyniku krajowej inicjatywy midzynarodowej sieci naukowej Centrum C-Law.org we wspópracy z dr. Leszkiem
Allerhandem, wnukiem i spadkobierc patrona organizacji. Instytut im. Allerhanda projektowany jest jako organizacja pozarzdowa typu think-tank dziaajca na zasadzie non profit. Wsparcia nowemu projektowi udzieliy
takie instytucje, jak Naczelna Rada Adwokacka, Gieda Papierów Wartociowych, Sd Arbitraowy przy Krajowej
Izbie Gospodarczej. W tworzenie Instytutu zaangaoway si równie wiodce kancelarie prawne, m.in. Domaski
Zakrzewski Palinka, Lovells, Kubas Kos Gaertner–Adwokaci czy Squire Sanders.

ródem inspiracji inicjatorów Instytutu byy zagraniczne
instytucje naukowe o podobnym prolu, prywatne bd
uniwersyteckie,
niezalene
orodki badawcze dedykowane studiom prawniczym.
Wród szanowanych jednostek
tego typu mona wymieni
T.M.C. Asser Instituut, American Bar Foundation, The
British Institute of International and Comparative Law,
European Corporate Governance Institute czy Hague
Academy of International
Law. To co czy wszystkie instytucje, to elitarny
charakter i uznanie w rodowisku. S one ponadto
pewnym wyrazem spoecznego i misyjnego wymiaru
zawodu prawnika. Utworzenie Instytutu wyniko
z zaobserwowanej w rodowisku prawników, ekonomistów
oraz ludzi biznesu potrzeby silnego, opiniotwórczego orodka
naukowo-badawczego, który mógby sta si forum wymiany
pogldów i dowiadcze dotyczcych szeroko poj tego prawa
gospodarczego i handlowego. Wród podejmowanych przez
organizacj dziaa , na pierwszy plan wysuwaj si przede
wszystkim badanie i opiniowanie projektów ustaw majcych
znaczenie dla gospodarki, budowanie kapitau instytucjonalnego i intelektualnego sucego poprawnemu ksztatowaniu
polityki prawa oraz rozwojowi systemu prawa gospodarczego,
integracja modych naukowców z caego wiata poprzez fundowanie stypendiów naukowych i doktoranckich oraz mi dzynarodowa wspópraca naukowa z zagranicznymi instytucjami o podobnym charakterze.
Celem Instytutu jest równie upami tnienie prof. Maurycego
Allerhanda (1868-1942), wybitnego naukowca, kodykatora
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i adwokata, którego komentarze prawnicze i prace naukowe
z dwudziestolecia mi dzywojennego, stanowiy podstawowe
ródo wiedzy i ksztatoway polsk doktryn prawa handlowego po transformacji ustrojowej w 1989 r. Maurycy Allerhand by jednym z najznakomitszych prawników polskich
XX w. Urodzi si w Rzeszowie. Studia prawnicze odby
w Wiedniu, gdzie uzyska tytu doktora. Póniej przeniós
si do Lwowa, gdzie otworzy kancelari adwokack, któr
prowadzi z synem Joachimem. Przez wiele lat piastowa
funkcj profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
W latach 1919-39 bra aktywny udzia w pracach Komisji
Kodykacyjnej RP.
Maurycy Allerhand wspótworzy „Przegld Prawa Handlowego” i nalea do komitetu redakcyjnego czasopisma
w okresie Dwudziestolecia Mi dzywojennego.
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