
 

Bíráskodás eltérő jogi kultúrákban 

(fakultatív szeminárium)  
 

ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék  
Oktató: Juhász Zoltán PhD  

Időpont:  

Helyszín:  

 

A számonkérés formái: a hallgatóknak két formában kell a kurzust teljesíteniük:  

 

Előzetesen egyeztetett témákban a szemináriumi hallgatók rövid referátumot tartanak, a 

felmerült kérdéseket az oktatóval és a csoport tagjaival közösen megvitatják. (70 %).  

 

Aktív órai részvétel, a szóban előadott érvelés(ek)re érdemi reagálás, kérdések felvetése (30 

%).  

 

A kurzus leírása: A kurzus fő célja a jogi kultúra értelmezési keretként történő 

alkalmazásával a különböző jogi kultúrákban kialakult bíráskodásra – tágabb körben jogviták 

feloldására – szolgáló intézmények és működésük megismertetése a hallgatókkal. A kurzuson 

sor kerül a különböző országok jogrendszereinek jogi kultúrán alapuló gyakorlati vizsgálatára, 

megismerésére is. Ugyancsak sor kerül az eltérő jogi kultúrák „összeütközéséből” fakadó 

problémák bírósági kezelésének elemzésére.  

 

Előzetes ismeretek (input): a Tanrend szerint.  

 

A kurzus célja (output): A jogászi gondolkodási mód szélesítése a tételes jogi tárgyak 

elsajátítását kiegészítve. A hallgatók megismerik eltérő jogi kultúrák alapelemeit, bírósági 

rendszereit, a bíróságok működését, az eltérő jogértelmezési módokat, jogi stílust. Tágul a 

hallgatók szemlélete: a szociológiai, társadalomtudományi értelmezések számításba vétele 

hozzájárul a hagyományos tételes jogon alapuló jogászi gondolkodás kitágításához. A 

hallgatók szembesülnek a társadalomban kialakuló érték-konfliktusokkal, javul a társadalmi 

problémák iránti érzékenységük.  

 

A kurzus menete: egy-egy előre megadott problémakört a vonatkozó hallgatói referátum 

alapján a kurzus hallgatói megvitatnak az oktató irányításával. Ily módon a hallgatók jogászi 

előadói képessége és vitaképessége is fejlődhet.   
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