SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

2016-ban több fontos választásra is sor kerül: márciusban már lezajlott a szlovákiai, és hamarosan következnek a délszláv (szerbiai, montenegrói, macedóniai)
választások, ősszel pedig a nemrég módosított választási szabályok szerint tartandó
romániai parlamenti választás. Az év végén az Egyesült Államokban elnökválasztás
lesz. 2016. évi első számunkban ezért három tanulmány is kapcsolódik ezekhez.
Hamza Gábor írása az amerikai hatalommegosztás rendszerének eszmetörténeti
vonatkozásaihoz közöl fontos adalékokat. Halász Iván első tudományos elemzését
adja a március 5-én, északi szomszédunknál tartott választásoknak, kitérve a szlovákiai politikai rendszer átrendeződésének folyamataira is. Varga Attila – egykori
képviselőként és egyetemi oktatóként egyaránt – a romániai kétkamarás rendszer
szakértője, tanulmányát is ebben a témában írta.
Két dolgozat átfogó, tablószerű képet ad egy-egy fontos jogterületről. Erdős
Csaba munkája a képviselői immunitás ma politikai okból sokat támadott intézményének részletes elemzését adja. Herbert Küpper Szabó Zsolttal közös írása pedig
a kelet- és közép-európai térség jogalkotási rendszerét, annak alkotmányos szabályozási és intézményi kereteit mutatja be, megállapítva, hogy a közös szocialista
múlt ellenére a csoport heterogén ugyan, de a jogállami fordulatot többségében
sikerrel vett országokból áll. Igazi csemege Kelemen Roland tanulmánya egy több
mint száz évvel ezelőtti parlamenti vitáról, a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről. A tanulmány különös aktualitását a terrorveszély esetére szóló rendkívüli
felhatalmazásról folyó viták adják. A szerző írásából kitűnik, hogy akkor és ma is
a jogállam és parlamentarizmus védői csaptak össze a biztonságot és hatékony
védelmet előtérbe helyezőkkel.
A Fórum rovat a parlamenthez kapcsolódó tudományos eseményekről számol
be. Magyar Zsóka az Országgyűlés Hivatala által idén indított „Házszabályon túl”
című előadássorozat céljának és első két előadásának ismertetését írta meg, Szabó
Zsolt pedig egy 2015 év végi, a törvényalkotás minőségét vizsgáló, „Törvénygyár
vagy vitafórum” címmel rendezett konferenciáról számol be, kitérve az ott el nem
hangzott, de a témához kötődő kérdésekre is.
Az első lapszám négy, a parlamenti joggal összefüggő könyvről szóló recenzióval zárul.
A Szerkesztők

