
A Televízió Legfelsőbb Bírósága" 
A fenti megszólítást 

a tévénéző-levélírók ta-
lálták ki, akik a Jogi 
esetek című műsorsoro-
zat nézése közben tollat 
fogtak, és gyakran ilyen, 
vagy ehhez hasonló mó-
don címezték bajaikat, 
panaszaikat a műsor 
szerkesztőinek. 

— Szándékosan el 
akartunk oszlatni min-
den félreértést, nem 
akartunk krimiéhes né-
zőinknek sem csalódást 
okozni, amikor a műsor 
címén gondolkodtunk, 
— mondja dr. Petrik 
Ferenc, a Jogi esetek 
forgatókönyvírója, mű-
sorvezetője. — Nem lát-
ványos bűnügyek szen-
zációs leleplezését akar-
tuk megmutatni a kép-
ernyőn, erre vannak 
már másfajta tévémű-
sorok. (Éppen ezért nem 
sok sikert és nagy bu-
kást jósoltak nekünk.) 

A mi feladatunk: a 
jogi ismeretterjesztés — 
az emberek jogi érzéké-
nek fejlesztése. Az em-
ber gyakran kerül olyan 
helyzetbe, amikor egye-
dül kell döntenie jogi 
kérdésekben, nem sza-
ladhat az ügyvédjéhez 
tanácsért. Szélsőséges 
példát mondok: sétálok 
éjszaka az utcán, talál-
kozom egy huligánnal, 
aki le akar ütni. Vissza-
üthetek-e jogosan, vagy 
megbüntetnek érte? Ott 
a helyszínen kell eldön-
tenem. 

— Milyen szempontok 
szerint válogatják a 
képernyőre kerülő jogi 
eseteket, milyen mód-
szerrel kezdtek hozzá a 
jogi ismeretterjesztés-
hez? 

— A bírói gyakorlat-
ból válogattuk ki a leg-

gyakrabban előforduló, 
legtipikusabb tanulsá-
gokkal végződő ügyeket. 
A hozzánk érkező szám-
talan levél is segít el-
dönteni, hogyan alakít-
suk a sorrendet. Ügy tű-
nik, a családjoggal és a 
lakásjoggal kerülnek 
többnyire kapcsolatba 
nézőink, ezen a terüle-
ten szorulnak leginkább 
felvilágosító munkánk-
ra. 

— Vajon szükség van 
a műsorban részt vevő 
„laikusok" szerepére is 
ebben a felvilágosító 
munkában? Hiszen vé-
gül is a döntés nem a 
jogszabályon alapszik. 

— Az igaz, hogy egy 
egészségügyi ismeretter-
jesztő műsorban, példá-
ul, felesleges lenne 
megkérdezni az „utca 
emberét", mi a vélemé-
nye erről, vagy arról a 
betegségről, annak tü-
neteiről. De a jog azért 
más, mint az orvostudo-
mány. A nem jogász 
hozzászólók gyakran 
egészen más oldalról kö-
zelítik meg a szóban 
forgó „jogi esetet", olyan 
új észrevételeik lehet-
nek, amelyekre érdemes 
odafigyelni, és amelyek-
re gyakran — néhány 
adásunk bizonyította — 
nekünk jogászoknak 
sem volt olyan egyszerű 
válaszolni. 

— Egy-egy adás nagy 
vihart kavart, sok leve-
let jelentő jogi esete, 
vagyis a közvélemény, 
amelyet a televízió nyil-
vánossága közvetít 
önökneky befolyásolhat-
ja-e egy-egy jogszabály 
módosítását, új jogsza-
bály születését? 

— Igen. Mi a képer-
nyőn keresztül kértük is 

nézőinket, bizonyos kér-
désekkel kapcsolatban 
írják meg véleményü-
ket. Most például új 
jogszabályt készítünk 
elő a gyerektartásról és 
a családjogi törvény 
módosításáról, amely 
foglalkozik a férjes asz-
szonyok névviselési 
problémáival is. A Jogi 
esetek adásai hasznos 
eligazító segítséget ad-
tak. 

— Milyen új televízi-
ós megoldásokkal pró-
bálkoznak a jogi isme-
retterjesztésben? 

— Szeretnénk temati-
kailag is felfrissíteni a 
Jogi eseteket. Szerzői 
jog (találmány, újítás), 
és több büntető ügy sze-
repel programunkban. 
Több riportanyagra van 
szükség ahhoz, hogy 
élőbbé, mozgalmasabbá 
tegyük a műsort, hiszen 
jogi eseteket csak konk-
rét ügyeken keresztül 
tudunk bemutatni. 

— Azt hiszem az is-
meretterjesztésen kívül 
a műsor egy kicsit „de-
misztifikálja" is a jogot, 
amitől évszázados örök-
ségként még mindig va-
lamiféle kellemetlen ér-
zése támad az emberek 
nagy részének. 

— Valóban, a jog még 
mindig sokak számára 
megőrzött valamit régi 
tartalmából: hogy nem 
más, mint úri furfang, 
szócséplés, csűrés-csava-
rás. Szeretnénk köze-
lebb vinni a jogot az 
emberekhez, bebizonyí-
tani, van benne ráció, 
logika, és nem ellenség, 
hanem segít rendet te-
remteni egymás közti 
kapcsolatainkban. 
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