Jogágazat születik….
A gyermeki jogok érvényesüléséről Magyarországon
A „Gyermekjogi műhelytanulmányok” címmel kezdett sorozat első köteteként jelent meg ez a vaskos
tanulmánykötet. Szerzői a Jogismeret Alapítvány Gyermekjogi Műhely projektjének belső szakmai
pályázatán nyertes jogászok. Tárgykörei a gyermekek jogainak különböző jogterületei – de különös:
gyermekjogi metszetekben. A gyermeki jogok ugyanis nem azonos kategória a gyermekek jogainak
összességével; hanem az emberi-állampolgári jogoknak azt a különös szintjét jelenítik meg, amelyeknek
alanya kifejezetten a gyermek. (S nem pedig a különböző ágazati jogok kiskorú alanya: fogyasztó, tanuló,
ügyfél, elkövető, jogosult, stb.) A gyermeki jogok a jogrendszer gyermek-szintű absztrakciójának
termékei. Azok az alanyi jogok és állami, intézményi, felnőtt kötelezettségek tartoznak e körbe, amelyeket
a gyermekek ügyeiben eljáró szerveknek, intézményeknek és személyeknek a gyermek, mint különös
jogalany ügyeiben kell érvényesíteniük. Gyermekjogi tanulmánykötetünk szerzői a gyermeki jogok
érvényesülése szempontjából vizsgálnak egy-egy ágazati, szakmai jogalkalmazási területet:
1. dr. Bíró Endre: A gyermeki jogok, mint új jogágazat. Gyermeki anyagi jogok és gyermeki eljárásjogok
2. dr. Czumpf Eszter: Csecsemőgyilkosságok és az örökbefogadás
3. dr. Duenas Berdár Valéria: A családban nevelkedés joga
4. dr. Gyolcs Judit: Pártfogó felügyelet végrehajtásának időproblémái
5. dr. Jásper András: A gyermeki jogok érvényesülése a közoktatásban, diákjogokban
6. dr. Józsa Réka: Gyermekjogok az élsportban
7. dr. Karsai Edina: Gyermek elhelyezése válóperben és a gyermek jogai
8. dr. Kocsis Anita Dominika: Média és gyermeki jogok
9. dr. Kovács Ervin: Gyermeki jogok a büntetőjogban
10. Dr. Könczei György: A fogyatékossággal élő gyermekek jogainak karakteres megjelenése a
nemzetközi jogban
11. Nagy Annamária: A gyermekjogi képviselői tevékenység szakmai hatásai 2004-2009.
12. dr. Nagy Erika: Legalizált gyermekrablás
13. dr. Németh László: A gyermekvédelmi szakellátásba elhelyezés gyermekjogi problémái
14. dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás – az új Brüsszel-II. tükrében
15. dr. Scheirich Gyula: A nevelési felügyelet gyermekjogi problémái
16. dr. Tanoss Zsuzsanna: Gyermekbántalmazás a családban
17. dr. Varga Szabolcs: Iskolai konfliktusok jogi kezelése és a gyermeki jogok
A B/5 formátumú, 200 oldalas tanulmánykötetet dr. Bíró Endre szerkesztette; a borítóterv és a
kiadásszervezés Bíró Kata munkája.
A kiadó Jogismeret Alapítvány Gyermekjogi Műhely projektjét és a gyermekjogi civil együttműködést –
amelynek keretében a kötetben közölt tanulmányok létrejöttek, s amelynek eredményeként a könyv
megjelent - a Norvég Civil Alap és a Nemzeti Civil Alapprogram Demokrácia-fejlesztési és Partnerség
Kollégiuma támogatta.
A kötet ára: 1.500,-Ft.
Online megrendelés

