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       „W dzisiejszym świecie każdy aktywny prawnik  musi być konstytucjonalistą. 

 Organizatorzy Konferencji stawiają tezę, iż najbardziej doniosłe teoretycznie i praktycznie zjawiska z 
dziedziny konstytucjonalizacji i europeizacji prawa zachodzą w obrębie prawa prywatnego 
(cywilnego). Jest tak dlatego, że prawo prywatne ex definitione najbardziej bezpośrednio dotyczy 
życia każdej jednostki prywatnej. Jak pisał Andrzej Stelmachowski, prawo cywilne to prawo dnia 
powszedniego 

 

Wydawać by się więc mogło, że zjawiska te są już gruntownie przeanalizowane. Tak jednak nie jest. 
Zarówno jedno jak i drugie zjawisko cechuje się bowiem  określoną dynamiką. Rozumienie tych 
zjawisk ulega więc modyfikacjom z biegiem lat. Mamy tutaj do czynienia tak ze zjawiskami  jak i 
ciągle trwającymi procesami. 

Konstytucjonalizacja prawa prywatnego jak i europeizacja prawa prywatnego należą do najbardziej 
fascynujących zjawisk współczesnej cywilistyki. Na temat każdego z tych zjawisk napisano już wiele. 

Ponadto wielokrotnie wymieniane są jednym tchem, tak jakby nazwy te były synonimiczne.  Z 
pewnością można wskazać cały szereg podobieństw. Bezsprzecznie występują również wielorakie 
zależności między tymi zjawiskami, tak na płaszczyźnie strukturalnej jak i aksjologicznej.   Dlatego 
też  zjawiska te są wręcz utożsamianie a ich nazwy są używane zamiennie. 

Organizatorzy konferencji stawiają jednak hipotezę roboczą, iż nie mamy tutaj do czynienia z 

synonimami. 

Konferencja odbędzie się dnia 18 listopada 2022 r. Organizatorzy planują rozpoczęcie Konferencji o 
godz. 10.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.15). Szczegółowy harmonogram Konferencji 
zostanie ogłoszony i dostarczony uczestnikom do 10 listopada 2022 r. 

Organizatorzy zamierzają opublikować teksty zgłoszone przez uczestników Konferencji w formie 
pracy zbiorowej. Teksty powinny być przygotowane do końca kwietnia 2023 r. 

Relatywnie  dużo mniej uwagi, jak do tej pory, w środowisku naukowym poświęcono na dokonanie 
precyzyjnej charakterystyki porównawczej tych dwóch zjawisk. Wielce interesujące może się okazać 
poszukiwanie różnić między tymi zjawiskami tak na płaszczyźnie strukturalnej jak i aksjologicznej. 
Organizatorzy wyjaśniają, że pisząc o europeizacji mają na myśli przede wszystkim prawo UE. Biorą 
jednak również pod uwagę inne źródła prawa występujące w Europie, zwłaszcza prawo tworzone w 
ramach Rady Europy.”  

 Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  Ogólnopolskiej  Konferencji  Naukowej  pod  patronatem  honorowym 


