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Québec tartomány joga vegyes jogrendszer. 
A vegyes jogrendszerek tanulmányozása kö-
zelebb visz az elemzett jogterület alapproblé-
máinak megértéséhez, egyúttal lehetôvé teszi 
a hazai megoldások kritikai felülvizsgálatát. To-
vábbá – mintegy megvalósíthatósági tanulmány- 
ként – megmutatja a nemzetközi jogegységesí-
tési törekvések lehetôségeit és korlátait, ezál-
tal hasznosítható tapasztalatokkal szolgálhat az 
Európai Unió jogalkotása számára.

A könyv mindezt a felelôsségi jog (és a kártérí-
tési jog) példáján keresztül mutatja be. Teszi ezt 
azért, mert a kártérítési jog kihat az ember va-
gyoni és nemvagyoni eszközeinek, érdekeinek 
összességére. A kártérítési jog tükrözi, hogy az 
adott társadalomban mit tartanak értéknek, hi-
szen csak az minôsülhet kárnak, amit a társada-
lom értékvesztésnek tekint. A felelôsségi és kár-
térítési jogban kulturális, szociológiai, jogpolitikai 
és dogmatikai kérdések sûrítetten vannak jelen.

E könyv a McGill Egyetemen (Montréal) foly ta- 
tott kutatás eredménye, amelyet az International 
Council for Canadian Studies ösztöndíja tett le-
hetôvé.
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