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Az újonnan induló folyóirat negyedévente lép majd 
a közönség elé nemzetközi és európai közjogi té-
mákkal. Az intézményfüggetlen, a L’Harmattan ki-
adó gondozásában megjelen! lap négy rovatból áll: 
Fókusz, Monitor, Dokumentumok, Tükör. Az ötödik 
Föld-rész az olvasó hangja, a szerkeszt!k várják te-
hát az olvasói kritikákat, reflexiókat, amelyeket szer-
kesztett formában Visszhang címszó alatt jelentet-
nek meg.

A Fókusz a lap tematikus rovata, amely egy-egy 
aktuális témát jár körül. A felvetett problémát ta-
nulmány(ok), valamint rövidebb hozzászólások vi-
lágítják meg.

A Monitor nemzetközi dokumentumokat, jelen-
téseket, beszámolókat mutat be, például Magyaror-

szággal kapcsolatos monitoring jelentéseket, vagy is-
merteti a nagyobb nemzetközi civilszervezetek je-
lentéseit, jogvéd! munkáját. Emellett elemzéseket 
közöl a magyarországi joggyakorlat számára jelen-
t!s luxembourgi és strasbourgi esetekr!l. 

A Dokumentum rovat aktuális témák kapcsán tal-
lóz a nemzetközi jogi szövegek közt.

A Tükör a közelmúltban megjelent külföldi kötete-
ket és lényegesebb tanulmányokat szemlézi, elemzi.

A nemzetközi gyakorlatnak megfelel!en a 
Föld-rész szerkeszt!sége minden tanulmányt a téma 
szakért!ivel lektoráltat, s közreadásukról az anonim 
lektori vélemények alapján dönt. Szintén a L’Har-
mattan kiadó gondozásában hamarosan elindul a la-
pot kiegészít! Föld-rész könyvek sorozat.

Fókusz

Vizi Balázs: A szokás hatalma: stabilizálás európai integrációval. (Az Európai Unió koszovói szerepvállalása)
Várady Tibor: Koszovó: szerb (és nem csak szerb) hitek és tévhitek
Kardos Gábor: Koszovó függetlensége: az elnyomás kompenzációja vagy a történelem mellékterméke?

Monitor

Tóth Norbert: Szerb tervek a „koszovói kérdés” rendezésére (1990–2008)
Lenkovics Judit: Emberi jogok nemzetközi védelme? (A koszovói ombudsman hivatalának története)
Iván Júlia: Koszovóból jöttem
Ambrus Mónika: Sérült-e az egyenl! bánásmód követelménye az Or"u" és mások kontra Horvátország-ügyben?

Dokumentumok

A Szerb Köztársaság Alkotmánya (2006)
A Kormány 2034/2008. (III. 19.) Korm. határozata a Koszovói Köztársaság elismerésér!l és a diplomáciai kapcso-

latok felvételér!l
A Külügyminisztérium közleménye a Koszovói Köztársaság elismerésér!l
Az Egyesült Nemzetek Közgy#lésének 63/3. számú határozata

Tükör

Körtvélyesi Zsolt: Miért a belharc? (Az európai belbiztonsági intézményrendszer feltérképezése)


