
     KURZUSLEÍRÁS  

A kurzus címe: Az iszlám jogintézményeinek összehasonlítása a nyugati jogrendszerek 

intézményeivel 

Kurzus oktatója: dr. Janan Mirwais  

Meghirdető tanszék: Jog- és Társadalomelméleti Tanszék  

Kurzus formája: fakultatív  

Időpontja: minden héten csütörtök, 18-20 óráig  

Ajánlott évfolyam: II-V évfolyam.  

Kurzus részletezése 

A transzatlanti világban egyre intenzívebben megjelenő iszlám fundamentalizmus, valamint a 

Nyugat-Európában egyre dinamikusabban növekedő muszlim jelenlét az iszlámot nem csupán 

vallási-teológiai, hanem közpolitikai, biztonságpolitikai és demográfiai kihívássá is teszi. Az ún. 

iszlamizáció a nyugat-európai országokban aktuálpolitikai viták tárgyává, az iszlamofóbia pedig 

komoly társadalmi kockázattá vált.  

A kurzus öt, jól elkülöníthető részre oszlik:  

1 . Az iszlám és a szekularizáció bemutatása  

2.  Az iszlám jog alapvetései, a saría  

3. Az iszlám jog fejlődési lehetőségei, különös tekintettel a nyugati joghoz viszonyítva, az 

összehasonlítások módszertani megközelítései  

4. A muszlim közösségek szerepe és funkciója Európában és Észak-Amerikában,  

5. Vallási radikalizáció és deradikalizáció, jogkövetés  

Az összesen 12 kurzus a következőképp oszlik meg az öt tematikai egység vonatkozásában:  

Az első szemináriumon a korábban feladott tanulmány feldolgozása, és annak hallgatók által 

történő bemutatása, interaktív formában.  

Ezen foglalkozásokat követően az egyes tematikai egységek bemutatása egy szemináriumi 

foglalkozás keretében, majd a soron következő második szemináriumon vitaklub rendezése: a 

klasszikus debate-clubok mintájára - mindig az előző szeminárium témájában - érveléstechnika és 

módszertan fejlesztési célból. Így mindegyik tematikai egység 2 szemináriumra oszlik meg, ami 

összesen 10 szemináriumot jelent.  

Kitűzött célok: A kurzus célja, hogy a hallgatók mélyebb ismereteket szerezzenek más jogi 

kultúrák főbb jellegzetességeiről, így különösen az iszlám jogintézményeiről és jogi 

gondolkodásáról. Az ismeretek elsajátításán túl a hallgatók - a kurzus céljai szerint - képesek és 

nyitottak lesznek a kritikus gondolkodásra, a bonyolult társadalmi folyamatok (így különösen a 

radikalizáció) megértésére és hatékony elemzésére. Célom továbbá, hogy a vitaklubokkal fejlődjön 

a hallgatók érveléstechnikai készlete és egymás közötti kommunikációja.  

 

 



Kurzus kezdete: 2017. szeptember 21.  

Kurzus vége: 2017. december 14.  

Számonkérés formája: a fakultatív szeminárium témájában írásbeli beszámoló megírása  


