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Birinci dönemdeki İnsan Hakları Hukuku dersinin amacı, lisans programı 2. sınıf öğrencilerini Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ile tanıştırmaktır. Ders, tüketici olmamakla birlikte, Sözleşme hukukunun esasına ilişkin
bir giriş niteliğindedir. Sözleşme'nin ve Protokollerinin genel olarak anlatılmasından sonra (1. ders),
Sözleşme'de yer alan hakların niteliği, sahipleri ve sınıflandırılması konusu ele alınacaktır (2. ders). Bu giriş
derslerinden sonra sısarıyla yaşama hakkı (3. ders), işkence yasağı (4. ders), devletin yaşama hakkı ve
işkence yasağı bağlamındaki pozitif yükümlülükleri (5. ders), kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı (6. ders), adil
yargılanma hakkı (7. ders), suçta ve cezada kanunilik ilkesi (9. ders), özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı
(10. ders), düşünce, vicdan ve din özgürlüğü (11. ders), ifade özgürlüğü (12. ders) ve toplantı ve dernek
kurma özgürlüğü (13. ders) konuları işlenecektir. Dönemin son dersi, 8. ila 11. maddeler arasında yer alan
hakların sınırlanması rejimine ayrılacaktır.

İçerik

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin incelenmesi

Kaynaklar

- Jean-François Renucci, Droit européen des droits de l’Homme. Droits et libertés garantis par la CEDH,
Paris, LGDJ, 2017, 552 p.
- Catherine Gauthier, Sébastien Platon & David Szymczak, Droit européen des droits de l’Homme, Paris,
Sirey, 2017, 518 p.
- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çevrimiçi kaynaklarının, özellikle (Basın bölümündeki) tematik
dosyaların ve (İçtihat bölümündeki) içtihat kılavuzlarının kullanılması şiddetle tavsiye edilmektedir
(www.echr.coe.int).

Teori Konu Başlıkları

Hafta

Konu Başlıkları

1

Genel olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokolleri

2

Sözleşme'de yer alan hakların niteliği, sahipleri ve sınıflandırılması

3

Yaşama hakkı

4

İşkence yasağı

5

Yaşama hakkı ve işkence yasağı bağlamında devletin pozitif yükümlülükleri

6

Özgürlük ve güvenlik hakkı

7

Adil yargılanma hakkı

8

Ara sınav

9

Suç ve cezada kanunilik

10

Özel ve aile hayatına saygı hakkı

11

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

12

İfade özgürlüğü

13

Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü

14

Sözleşme'nin 8. ve 11. maddeleri arasındaki hakların sınırlandırılması

