1. számú melléklet

TEMATIKA
Dátum:
Helyszín:

2016. május 30-31.
Magyar Igazságügyi Akadémia
1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.

Május 30., hétfő
12:30- 13:00 Érkezés és regisztráció
13:00-13:15 Nyitó beszédek
- Dr. Handó Tünde, elnök, Országos Bírósági Hivatal
- Dr. Jakab András, igazgató, HAS Jogi Tanulmányok Intézete
- Prof. Anna Veneziano, főtitkár-helyettes, UNIDROIT
Az első nap szakmai moderátora: Prof. Dr. Nagy Csongor, Szegedi Tudományegyetem
13:15-14:00 Bevezetés az európai perrendtartás és a magyar perrendtartás
szabályozásának modelljeibe
- Diana Wallis, az ELI elnöke
- Prof. Dr.Varga. István, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
14:00-14:15 Kávészünet
14:15-15:45 Az eljárásról szóló megfelelő értesítés és annak kézbesítése
- Prof. Dr. Astrid Stadler, Konstanzi Egyetem (30 perc)
- Dr. Kapa Mátyás, ügyvéd (30 perc)
- Konzultáció (30 perc)
15:45-16:00 Kávészünet
16:00-17:30 A felek, a jogi képviselők és a bírák kötelezettségei
- Prof. Dr. Sc. Alan Uzelac, Zagrábi Egyetem (30 perc)
- Dr. Udvary Sándor, docens, Károli Gáspár Református Egyetem (30 perc)
- Konzultáció (30 perc)
17:30
Első nap vége
19:30

Vacsora
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Május 31., kedd
8:45-9:00 Regisztráció
A második nap szakmai moderártora: Dr. Éless Tamás, ügyvéd
09:00-10:30 Az információhoz és a bizonyítékokhoz való hozzáférés
- Prof. Neil H. Andrews, professzor, Cambridge-i Egyetem (30 perc)
- Dr. Király Lilla, docens, Pécsi Tudományegyetem (30 perc)
- Konzultáció (30 perc)
10:30:10:45 Kávészünet
10:45-12:15 Ideiglenes és megelőző intézkedések
- Prof. Neil H. Andrews, professzor, Cambridge-i Egyetem (30 perc)
- Dr.Wallacher Lajos, docens, Pécsi Tudományegyetem (30 perc)
- Konzultáció (30 perc)
12:15-13:00 Ebéd
13:00-14:30 Az anyagi jogerő és a perfüggőség (res judicata és lis pendens)
- Prof. Neil H. Andrews, professzor, Cambridge-i Egyetem (30 perc)
- Dr. Köblös Adél, tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem (30 perc)
- Konzultáció (30 perc)
14:30-15:00 Záró észrevételek
- Prof. Dr. C.H. Remco van Rhee, Maastricht-i Egyetem
- Dr. Osztovits András, bíró, Kúria
15:00 Konferencia vége
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From European Model Rules to the new Hungarian Act of Civil Procedure
(Az európai modell szabályoktól az új magyar polgári perrendtartásig)
Országos bírósági Hivatal - MTA Jogtudományi Intézet

Az American Law Institute (Amerikai Jogi Intézet, ALI) és az UNIDROIT 2004-ben elfogadta
és közzétette a Principles of Transnational Civil Procedure (nemzetek közötti polgári
eljárás alapelvei) elnevezésű dokumentumát. Ennek célja az volt, hogy csökkentse az
egyes országok polgári eljárásjogában meglévő különbségeket és ezáltal növelje a
külföldön pereskedő felek számára a kiszámíthatóságot.
Az European Law Institute (Európai Jogi Intézet, ELI) és az UNIDROIT 2013-ban
elhatározta, hogy az ALI szabályrendszeréhez hasonlóan kidolgozza a European Rules of
Civil Procedure (polgári eljárás európai szabályai) modell szabályozását. Ennek
kiindulópontjaként az ALI alapelveit tekinti, amit a következő szempontokra figyelemmel
kíván továbbfejleszteni: az Emberi Jogok Európai Egyezménye és az Európai Unió
Alapjogi Chartája, az EU jog kötelező normái, az európai országok közös hagyományai,
az ún. Storme bizottság munkája.
2014-ben három bizottságban kezdődött meg a munka: 1) Service and Due Notice of
Proceedings (kézbesítés), 2) Provisional and Protective Measures (ideiglenes és
biztosítási intézkedések), 3) Access to Information and Evidence (bizonyítás). Még ebben
az évben két újabb bizottsággal egészül ki a projekt, 4) Lis Pendens and Res Judicata
(perfüggőség és jogerő), 5) Obligations of the Parties and Lawyers (felek és a jogi
képviselők kötelezettségei).
Az egyes bizottságok vezetői az ELI több rendezvényén is beszámoltak már az eddig elért
részeredményekről, az általuk megfogalmazott normaszöveg tervezetekről. A jövőben
újabb bizottságok felállítása várható a polgári eljárás eddig nem vizsgált területei
vonatkozásában.
A fenti projekttel szinte egy időben, 2013-ban indult el az új magyar polgári eljárásjogi
törvény kodifikációja. A kodifikációs főbizottság által megalapított téma-, illetve
munkabizottságokban a magyar jogászok közül bírák, ügyvédek, egyetemi oktatók
egyaránt képviseltették magukat. Az ő munkájuknak köszönhetően is 2015 januárjában
a kormány elfogadta az új magyar polgári perrendtartás koncepcióját. Ebben kiemelt
szerepet kapott a modernitás, az új nemzetközi és külföldi jogi megoldások figyelembe
vétele. A koncepció alapján folytatódó munka eredményeként 2016. február végére
elkészült az új törvény normaszövegének tervezete, amelynek jelenleg társadalmiszakmai vitája zajlik.
A konferenciát kettős céllal hirdetjük meg: a magyar jogászok megismerhessék az ELIUNIDROIT közös projektjét a polgári eljárásjog európai modellszabályainak
kidolgozásáról, másrészt, a külföldi szakértők bepillantást kapjanak az új magyar polgári

3

perrendtartásról. Reményeink szerint mind a magyar, mind a külföldi szakértő előadók,
valamint a konferencia résztvevői fel tudják használni további jogalkotási munkájukhoz a
konferencián elhangzottakat. Az ELI-UNIDROIT szakértői számára ez a konferencia adhat
egy visszaigazolást arra, hogy egyes tervezett elképzeléseik mennyiben lennének
működőképesek egy új nemzeti perrendtartásban, míg a magyar törvény
kodifikációjában résztvevőknek újabb ötleteket adhat a modellszabályok részletesebb
ismerete.
Annak érdekében, hogy a későbbiek során is hasznosíthatók legyenek az előadások, a
konferencia teljes anyagának megjelentetését tervezzük az Acta Iuridica Hungarica
2016/4. számában.
Budapest, 2016. május 23.
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