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A rendezvényen 28 ország büntetőjogászai és más
társadalomtudósok a korrupció elleni küzdelem különböző
aspektusait vitatták meg. A kutatói fórumot kínai
professzorok hívták össze, 2013-ben ötödjére, hogy a az
egyes országok tapasztalatairól eszmét cseréljenek a
nemzetközi tudósközösség tagjai.

A rendezvény rövid leírása:

A rendezvény értékelése:

A rendezvény az idei évben a korrupció elleni küzdelem
különböző eszközeivel foglalkozott. Feltűnően nagy
hangsúly esett a korrupció megelőzésnek nem büntetőjogi
eszközeire. Az első nap plenáris előadásait követően a
második és a harmadik napon a nemzeti delegációk
szereplésére, az országjelentések bemutatására került sor.
Mivel a világ minden tájáról érkeznek előadók, a rendezvény
mindig kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy láthassuk,
mennyire eltérően gondolkodnak a büntetőjogász kollégák a
kriminalitás egy-egy szeletéről és a büntetőjogi fellépés
mikéntjéről. A büntetőjoggal szemben támasztott, fokozott,
jogállami követelmények hangsúlyozása hagyományosan a
német, spanyol, dél-amerikai és magyar álláspontokban
merül fel. Így volt ez idén is, a konferencia-rezolúciók
megvitatása során világosan kirajzolódtak az egyes „szakmai
régiók” közötti szemléletbeli különbségek.

A személyes részvétel
értékelése:

A konferenciára a magyar országjelentést közösen készítettül
el Dr. Szomora Zsolt egyetemi docenssel, az országjelentést
a konferencián én mutattam be, kollégám pedig volt az
előadást követő diszkusszióba kapcsolódott be.
Mivel a konferenciára részben állandó, részben változó
összetételű delegációk érkeznek a világ különböző
pontjairól, így a fórum idén is kitűnő alkalmat biztosított a
meglévő szakmai kapcsolatok ápolására és újak kontaktok
felvételére.
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