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Uroczystość wręczenia corocznych  nagród
z dziedziny prawa międzynarodowego
im. Profesora Manfreda Lachsa

dnia 19 stycznia 2006 r. w sali im. hugona Kołłątaja w Pałacu Staszica w war-
szawie odbyła się po raz dwunasty uroczystość wręczenia nagród im. Profesora 
manfreda lachsa za najlepsze publikacje książkowe z dziedziny prawa międzyna-
rodowego publicznego. wyróżnienia przyznawane są od 1995 r. przez Fundację 
imienia tego znakomitego Uczonego w dwóch kategoriach: za najlepszą książkę 
(monografię, podręcznik lub innego typu opracowanie) będącą kolejną publikacją 
książkową danego autora oraz za najlepszą książkę stanowiącą debiut autora w 
zakresie publikacji książkowych. 

Uroczystość otworzył w imieniu Fundacji im. Profesora manfreda lachsa prof. 
leszek Kubicki (Prezes zarządu Fundacji). wśród gości byli m.in.: prof. lech gar-
docki (I Prezes Sądu Najwyższego), prof. janusz trzciński (Prezes Naczelnego Sądu 
administracyjnego), prof. andrzej zoll (Rzecznik Praw obywatelskich), prof. Ste-
fan meller (minister Spraw zagranicznych), prof. adam Rotfeld (b. minister Spraw 
zagranicznych). Po powitaniach przewodniczący naszkicował zadania Fundacji 
powstałej w celu promocji nauki prawa międzynarodowego w Polsce z zapisu te-
stamentowego zmarłego 14 stycznia 1993 r. prof. lachsa oraz omówił przebieg XII 
konkursu, na który zgłoszonych zostało 6 książek w kategorii kolejnej publikacji 
oraz 2 w kategorii debiutu.

Powołany przez zarząd Fundacji Sąd Konkursowy przyznał dwie nagrody ex 
aequo w kategorii kolejnej publikacji, natomiast nie wyróżnił żadnej książki w ka-
tegorii debiut.

Nagrodzeni to: dr hab. barbara mikołajczyk z Katedry Prawa międzynarodo-
wego Publicznego i Prawa europejskiego Uś, za książkę pt. „osoby ubiegające się 
o status uchodźcy – ich prawa i standardy traktowania” (Katowice 2004), oraz  dr 
hab. Roman Kwiecień z Katedry Prawa międzynarodowego Publicznego UmCS, 
za książkę pt. „Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie 
międzynarodowym” (Kraków: zakamycze 2004).

Uzasadnienie decyzji Sądu Konkursowego wygłosił prof. jerzy Kranz, podkreśla-
jąc duże znaczenie obydwu prac dla nauki prawa międzynarodowego publiczne-
go. Na zakończenie laureaci wyrazili swą wdzięczność za kolejne już docenienie 
ich badań, porównując przyznaną nagrodę do „polskiego oscara w dziedzinie 
prawa międzynarodowego”.
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