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A nemzetközi konferencia témája a szerződési jog és az
alapelvek kapcsolata volt. Alkotmányjogi, fogyasztóvédelmi
jogi és közgazdasági aspektusból közelítő előadások is
elhangzottak. A szokásos magánjogi alaptételeken kívül az
EUB gyakorlatából és az EU egyezményekből,
szerződésekből leszűrhető generálklauzulák magánjogi
alkalmazhatósága is felmerült. A PECL, DCFR, CESL és az
UNIDROIT modelltörvények alapelvi vonatkozásai és
azoknak a tagállami magánjogokban való megjelenése,
jelentősége és hasznosíthatósága is fontos tematikai
szempont volt.
(A konferencia részletes programját csatoltam a benyújtott
pályázati anyagomhoz.)
A nemzetközi konferencia tematikáját tekintve részletes és
mély elemzését ígérte a jelenlegi európai magánjogban
található alapelvi keresztmetszetnek. Voltak előadások,
amelyek eleget is tettek a program szerint elvártaknak:
például E. Poillot, Y. Adar, P. Sirena és H. Eidenmüller
anyagai. Voltak tartalmi átfedések előadások között és volt
csak „Vorlesung” is.
Összességében hasznos volt a részvételem, mert
- a legfrissebb európai magánjogi elméleti és EUB
gyakorlati tendenciák megvilágításra kerültek;
- más
szempontú,
rendszerű
az
alapelvek
megközelítése, mint a magyar polgári jogban (pl.: a
szerződéses szabadság alapelvét jogrendszerinek
tekintik, míg nálunk jogterületi/jogintézményi
besorolást nyer);
- a jogösszehasonlító szempontú európai magánjogi
oktatáshoz jól hasznosítható anyagok hangzottak el.
Az eredetileg tervezett cél (a szervezeten belüli magyar
szekció kialakításának elkezdése) nem volt megvalósítható:
a több mint 500 SECOLA-tag közül – ahogy ez a

közgyűlésen is elhangzott – 40-50 fő aktív, ilyen kicsi
használható tagság mellett szekciók kialakítását nem
tartották érdemesnek.
A Polgári és Polgári Eljárásjogi Tanszék nemzetközi
kapcsolatainak bővítésében viszont sikerült előbbre lépni:
- Prof. Julija Kirsiené a litván kaunaszi egyetem jogi
karának dékánja, és
- Dr. habil. Dorota Masniak a gdanski egyetem jogi
fakultásának oktatója nyitott volt a szakmai
kapcsolatok kiépítésére.
Tanszékvezetőmmel történt múlt heti egyeztetés alapján
mindkét oktatót őszre meghívjuk a tanszékre, vendégelőadás
tartására.
Ezúton is köszönöm a Külügyi Bizottság megtisztelő
támogatását!
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