
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


