
Jog
Van-e a 

büntetőjognak neme?
Tudományos konferencia Oldenburgban

Az Oldenburgi Egyetem adott otthont 2009. június 
12-13-án az Interdiszciplináris Tudományos Kri
minológiai Társaság Gender Tagozata (Sektion 

Genderperspektiven dér Gesellschaft für interdiszip- 
lináre wissenschaftliche Kriminologie e.V). az Olden
burgi Egyetem Interdiszciplináris Nő- és Társadalmi 
Nem Kutatási Centruma (Zentrum für interdisziplinare 
Frauen- und Geschlechterforschung dér Universitat 
Oldenburg) és a Brémai Egyetem Gender Studies 
Centruma (Zentrum für Gender Studies dér Universitat 
Bremen) által szervezett tudományos tanácskozásnak, 
amelyet Dr. Christine Künzel és Prof. Dr. Gaby Temme 
vezetett.

A konferencia a büntetőjog és a nők viszonyát kísé
relte meg tisztázni, azon a kérdésfeltevésen keresztül, 
hogy van-e befolyása a nemnek a büntetőjogi tényállá
sokra és azok alkalmazására. Természetesen elsősorban 
azoknak a bűncselekményeknek a történeti és hatályos 
jogi vizsgálata állt a középpontban, amelyeknek tipiku
san nők az áldozatai vagy az elkövetői: a nemi erkölcs 
elleni bűncselekmények, a magzatelhajtás és a gyermek

ülés. A konferenciára több országból, így Hollandiából, 
az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, Len
gyelországból és Magyarországról érkeztek kutatók, a 
jogtudományon kívül a politológia, a szociológia, a tör
ténettudomány és az irodalomtudomány területéről is. A 
több egymást követő szekcióban a kora újkortól a hatá
lyos jogig tekintették át a nők szempontjából specifikus 
tényállásokat, így a szexuális bűncselekmények tör
vényi tényállásának változását és annak érvényesülését
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a jogalkalmazásban. Magyarországot a konferencián Dr. 
Bató Szilvia képviselte, aki az illegális magzatelhajtás
sal és gyermeküléssel kapcsolatos történeti kriminoló
giai kutatásainak eredményeit mutatta be.

Frey Dóra

Német-magyar 
büntetőjog-történeti 

szeminárium Rothenburg 
ob dér Tauberben

K ilencedik alkalommal rendezték meg 2009. július 
9-12. között az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Állam-és Jogtudományi Kara és a jénai 

Friedrich Schiller Universitat hagyományos -  évente 
felváltva Németországban, illetve Magyarországon 
zajló -  közös büntetőjog-történeti szemináriumát. Eb
ben az évben Rothenburg ob dér Tauber volt a helyszín, 
az oltani Középkori Büntetőjog-történeti Múzeum 
(Mittelalterlisches Kriminalmuseum) biztosította a 
helyszínt és támogatta a rendezvényt.

A Mezey Barna és Günther Jerouschek professzorok 
vezetésével zajló szemináriumon minden évben hallga
tók és doktoranduszok tartanak rövid előadásokat né-

__met nyelven, amelyeket vita követ. A szeminárium té-
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mája idén az ártatlanság vélelme és az eredményes bűn
üldözés közötti feszültség és annak történelmi perspek
tívája volt (Strafrechtliche Konfliktregelung zwischen 
ejfizienter Strajverfolgung und dem Vérből dér Verfol- 
gm g Unschitldiger).

A szeminárium megnyitását követően az ünnepi 
előadást Dr. Márkus Hirte ügyvéd tartotta Vöm Ein- 
bruch des Sclutldgedankens in dets Sirafrecht des 
friihen Mittelahers (A bűnösség kérdésének megjelené
se a kora középkori büntetőjogban) címmel, majd a kö
vetkező két nap során kerüli sor a hallgatók és a dokto
randuszok előadásaira. Összesen 18 rövid előadást hall
gathattunk meg, amelyek átfogták a büntetőjog történe
tének teljes spektrumát, a kora középkortól napjainkig; 
hallhattunk az isten békéje mozgalomról, az állami 
büntetőhatalom kialakulásáról, a Constitutio Criminalis 
Carolina bizonyítási rendszeréről, számos politikai per
ről. a visszaeső és megrögzött bűntettesek kezeléséről. 
Különösen érdekes vitákra adtak lehetőséget a rend
szerváltásokat követő igazságszolgáltatási problémák 
elméleti hátteréről és gyakorlati megvalósulásáról, va
lamint a népbíróságokról, illetve a berlini falnál elkö
vetett emberölésekről szóló előadások. A rendezvény 
végén hatályos jogi problémákról is halhattunk referá
tumokat, így a terrorizmus elleni intézkedések és az



történeti stemle

alapjogok kapcsolatáról, a nemzetközi büntetőbírásko
dásról és az elektronikus házkutatásról.

A résztvevők az előadásokon kívül megismerkedhet
tek Rothenbur ob dér Tauber városával, és részt vettek 
egy tárlatvezetésen a Középkori Büntetőjog-történeti 
Múzeumban.

A rendezvény hosszú évek óta sikeres, igen népszerű 
mind a német, mind a magyar hallgatók körében, szá

mos résztvevő többször is tartott már előadást. A szak
mai tapasztalatszerzésen kívül a magyar diákok számá
ra a szeminárium remek lehetőség a német nyelv és a 
jogi szaknyelv gyakorlására. A hosszú évek óta sikeres 
rendezvény jövőre sem marad el, a tizedik, jubileumi 
szemináriumnak 2010 júliusában Budapest ad otthont.

F. D.

• 2008. június 19-én, a hajdani kecskeméti Jogaka
démia épületében a Kecskeméti Református Egy
házközség emléktáblát állított az intézmény egykori 
diákja, Dél-Alföld közbiztonságának megteremtője, 
gróf Ráday Gedeon királyi biztos születésének 180. 
évfordulója alkalmából. Az ünnepséget Dr. Szabó 
István, a Dunamelléki Református Egyházkerület 
püspöke nyitotta meg, majd Dr. Nánási László, Bács- 
Kiskun megyei főügyész avatta fel az emléktáblát. Ezt 
követően Ráday életútját és királyi biztosi működéséi 
Dr. Csapó Csaba, az ELTE BTK adjunktusa ismer
tette előadásában. (Dr. Nánási László közlése)

• 2009. július 3-án, az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar Kari Tanácstermében rendezték meg a szokásos 
könyvbemutatói. Vékás Lajos: Parerga. Dolgozatok 
az áj polgári törvénykönyv tervezetéhez című köny
vét Földi András egyetemi tanár. Malcolm N. Shaw: 
Nemzetközi jog  című könyvének Nagy Boldizsár által 
szerkesztett magyar kiadását Kovács Péter egyetemi 
tanár, alkotmánybíró. Kiss Daisy: A polgári per titkai 
-  a különleges perek -  per vagy nem per? című 
kötetét Rónay Zoltán, az ELTE főtitkára, Zsidai 
Ágnes: Tiszta jogszociológia című könyvét Paczolay 
Péter egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság elnöke, a 
Dezső Márta-Pozsár-Szentmiklósy Zoltán szerkesz
tette Alkotmányjogi alapok című tankönyvet Sári 
János professor emeritus, a Mezey Barna és Nagy 
Janka Teodóra által szerkesztett, Jogi néprajz -  jogi 
kultúrtörténet című tanulmánykötetet Máthé Gábor 
egyetemi tanár. Gárdos Péter: Az engedményezés 
című monográfiáját Vékás Lajos egyetemi tanár 
mutatta be.

• 2009 július elején az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kara Magyar Állam- és Jogtörténet Tanszékének 
vendége volt Eric Gojosso professzor, a francia 
Poitiers-i Egyetem (Université de Poitiers. Faculté de 
Droit et des Sciences Sociales) volt dékánja. A 
megbeszélések során szó volt a két egyetem közötti 
együttműködésről is (publikációk egymás folyói
rataiban. vendégoktató fogadása Poitiers-ben. közös 
konferencia rendezése).

• A 2009 júliusában módosított osztrák egyetemi 
törvény átalakította a jogi felsőoktatás rendszerét. A

HÍREK
vizsgáikat eredményesen letett joghallgatók „bachelor 
of law" titulust kapnak, a korábbi „magister iuris" cím 
helyett. Ez azonban nem jelenti az ún. Bologna-mo- 
dell elfogadását, többek között azért nem. mert a 
kötelező stúdium ideje továbbra is négy, s nem pedig 
három év. így nem kerül sor a tárgyak átstrukturá
lására. óraszámuk csökkentésére, jól bevált, színvona
las tankönyvek terjedelmének redukálására. Valójá
ban a joggal sokat vitatott „Bologna-modell" elve
téséről van szó. További egy tanév (ötödik év) ered
ményes elvégzése után lehet megszerezni a „masterof 
law" címet. Ily módon a teljes értékű jogi diploma 
megszerzéséhez tíz szemeszter tanulmányi időre van 
szükség -  hasonlóan a magyarországi jogászkép
zéshez. (Dr. Hamza Gábor közlése)

• 2009. szeptember 9-én. a Parlament Vadásztermében 
tartotta meg a Magyar Közlöny- és Lapkiadó a Dr. 
Gecsényi Lajos. Dr. Máthé Gábor és Dr. Baráth 
Magdolna szerkesztésében megjelent Sub Clausitla 
1989. Dokumentumok a politikai rendszerváltozás 
történetéhez című könyv díszbemutatóját.

• 2009. szeptember 10-én, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének Szladits 
szemináriumában került sorDr. Bónis Péter A nyugat- 
európai kódexek hatása a magyar polgári jogi kodi- 
fikációra fedezet- és szerződésbiztosítéki jogunkban 
című doktori (PhD-) értekezésének kutatóhelyi vitá
jára.

• 2009. szeptember 11-én, Pécsen, a Rácz Aladár Kö
zösségi Házban, a Magyar Országos Levéltár főszer
vezésében, az Emberháza Alapítvány, az Erdős Ka
mill Cigánymúzeum, a Cigány Kulturális és Köz- 
művelődési Egyesület rendezésében -  2003 óta im
már nyolcadik alkalommal, egyben a XVIII. Cigány 
Kulturális Napok nyitóeseményeként - , Vándorát -  
cigánysors a Kárpát-medencében címmel tartották 
meg a romák múltjával és jelenével foglalkozó tudo
mányos konferenciát. Az évek során az előadók -  
köztük neves külföldi szakemberek: egyetemi


