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2018. május 15. 

 

I. A bírói tisztségről 

 

1. Mit tartott al-Máwardí a bírói kinevezés feltételének? 

2. Mit jelentett a szakáll a feltételek között? 

3. Mit értett az isteni törvény rendelkezései ismerete alatt? 

4. Melyik feltétel vonatkozik a bíróra és a tanúra egyaránt? 

5. Milyen képességekkel kell rendelkeznie? 

6. Mit ír a bíró és a jogi iskolája kapcsolatáról: 

7. Mit tud a bírói kinevezésről? 

8. Milyen az ideális tanú? 

9. Mi a kapcsolat az oktatás és a tanúskodás között? 

10. Mi a kapcsolat a tanúvallomás és a hadísz között? 

11. Melyek a qádi bíráskodás alapjai? 

12. Mi történik, ha a vádlott vagy alperes nem jelenik meg a bíróságon? 

13. Mi a helyzet a távollétben hozott ítéletekkel? 

14. Melyek voltak az ítélkezés főrumai a klasszikus iszlám korban? 

15. Mi a mufti szerepe? 

16. Mikor nem került egy ügy a qádi (iszlámjogi bíró) elé? 

17. Melyek voltak a büntetés kiszabás helyszínei? 

18. Mi volt a mazálim bíráskodás? 

19. Mi jellemezte a qádi által hozott büntetőítéleteket? 

 

II. Örökösödési jog 

 

20. Melyek az örökösödés általános elvei? 

21. Mi az örökösödési sorrend? 

22. Mi az iszlám örököd 

23. Melyek a szokásjog elvei? 

24. Melyek a koráni örökösödés elvei? 

25. Melyik a négy általános alapelve az iszlám örökösödési jogának? 

26. Melyek az örökösök osztályai? 

27. Kik a Korán szerinti örökösök? 

28. Kik a szokásjogi örökösök? 

29. Melyek a végrendelkezés szabályai? 

 

III. Šarī‛a vagy qānūn – az iszlám jogtól az állami jogig. 

 

30. Mi a saría jelentése? 

31. Mi a politika és jog klasszikus értelmezése? 

32. Hol maradt meg a qádi bíráskodás sokáig Egyiptomban? 

33. Melyik az az öt lépés, amelyben háttérbe szorították a qádi bíráskodást Egyiptomban? 



34. Milyen volt a bírósági rendszer a XIX. sz. végi reformok előtt? 

35. Melyik az a három szint amelyet az 1897-es reform létrehozott a bírósági rendszerben? 

36. Milyen változások történtek a bírósági eljárási rendszerben? 

37. Milyen irányú változásokat hozott az állami jog a nők számára? 

38. Milyen módon próbálták megreformálni az iszlám jogot a vallási jogtudósok? 

39. Mi volt az aṣ-Ṣanhūrī-féle törvénykönyv Egyiptomban? 

40. Hogyan alakult a családjogi törvények kérdése? 

41. Mi volt az egyiptomi feminista mozgalom kapcsolata a jog kérdéseivel? 

 


