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I. Prowadzący:

  

1. Wykładowcy z Węgier:

  

- dr. Zsuzsana Laszlo (Uniwersytet w Szegedzie),

  

- dr. Balazs Kadar (Uniwersytet w Budapeszcie),

  

- dr. Andras Csuri (Uniwersytet w Budapeszcie, Instytut Maxa Plancka we Freiburgu),

  

- prof. Dr. Katalin Ligeti (Uniwersytet w Budapeszcie),

  

2. Koordynator:

  

- dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ,

  

  

II. Terminy zajęć:

  

- listopad 2008 (dr. Zszuzszana Laszlo)
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- 5-7 styczeń 2009 (dr. Balazs Kadar),

  

- 6-7 marzec 2009 (prof. Dr. Katalin Ligeti, dr. Balazs Kadar, dr. Andras Csuri)

  

  

III. Tematyka zajęć:

  

  1) Listopad 2008:
  

    
    -  wprowadzenie do struktury kodeksu karnego Republiki Węgierskiej,  
    -  prezentacja nowelizacji poszczególnych przepisów kodeksu,  
    -  omówienie podstawowych instytucji części ogólnej (wina, strona podmiotowa, stadialne i
zjawiskowe formy popełnienia przestępstwa, środki karne),   
    -  wprowadzenie do części szczególnej kodeksu,  

  2) Styczeń 2009:
    
    -  społeczne niebezpieczeństwo czynu – powody rezygnacji z materialnej definicji
przestępstwa,   
    -  przestępstwa korupcyjne,  
    -  obiektywne przypisanie skutku (ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw
komunikacyjnych),   
    -  błąd co do znamion typu a błąd co do prawa – konsekwencje na gruncie
odpowiedzialności karnej,   

  3) marzec 2009:
       
    -  opis aktualnych prac nowelizacyjnych (kształtowanie nowego kodeksu karnego),  
    -  historia nowelizacji kodeksu z 1978r.,  
    -  główne punkty sporu w Komisji Kodyfikacyjnej (ekstensywna obrona konieczna,
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sprawstwo pośrednie, formalna definicja przestępstwa),   
    -  okoliczności wyłączające przestępność czynu (obrona konieczna, stan wyższej
konieczności, zgoda pokrzywdzonego),   
    -  szczegółowe omówienie koncepcji zgody pokrzywdzonego jako okoliczności eliminującej
odpowiedzialność karną,   
    -  system sankcji w kodeksie karnym,  
    -  naprawienie szkody i rekompensata finansowa dla ofiary w postępowaniu karnym
(zasady, przesłanki i statystyka),   
    -  tendencje penalizacyjne (zaostrzanie vs. złagadzanie kar),  
    -  przestępstwa seksualne (szczegółowe omówienie poszczególnych typów),  
    -  problem zwalczania pedofilii,  
    -  aborcja (historia i uwarunkowania polityczne, obecny kształt ustawodawstwa, przesłanki,
wykładnia znamion przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w kontekście nielegalnej aborcji),
 

  

  

IV. Materiały dydaktyczne:

  

    
    1. .Kodeks karny Republiki Węgierskiej (wersja angielska) wraz z listą zmian,  
    2. The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985–2005. Transition to the Rule of
Law and Accession to the European Union”  Andra´s Jakab, Pe´ter Taka´cs and Allan F.
Tatham   
    3. “Socialism’s Legacy I n Contemporary Law and Legal Scholarship: the Case of Hungary” 
M. Hollan, A. Jakab,   
    4. Orzeczenie węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego sygn. 48/1998 dot. aborcji.  
    5. Orzeczenie węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego sygn. 20/1999 dot. przestępstw
homoseksualnych,   
    6. Prezentacja „Hungarian Criminal Law General Part” K. Ligeti,  
    7. Prezentacja “Termination of Pregnancy in Hungarian Criminal Law” A. Csuri,  
    8. Prezentacja “Methods applied against pedophile offenders” A. Csuri,  
    9. Prezentacja “Sexual crimes” A. Csuri,  

  

 4 / 5



Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - WĘGIERSKIE PRAWO KARNE

  

V. Informacje

  

    
    1. Nagrania w formacie WMA ze wszystkich wykładów oraz materiały w elektronicznej
formie dostępne w dziale materiały.   
    2. Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez przygotowanie w formie pisemnej eseju, bądź
prezentacji na wybrany, omawiany na zajęciach temat.   
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