
Emberi jogok a gyakorlatban 

 

I. A tantárgy célja:  

 

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az Emberi Jogok Európai Egyezményének alapvető 

tartalmát, fogalmi elemeit és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Egyezményhez kötődő 

gyakorlatát, továbbá mindezek alkalmazását. A kurzus tematikája a rövid elméleti bevezető után 

akként épül fel, hogy a hallgatók önálló gondolkodását, az emberi jogok gyakorlati értelmezését és az 

Egyezmény, illetve az ahhoz kötődő joggyakorlat gyakorlati alkalmazására való képességét, 

látásmódot fejlessze.  

A fentiek érdekében a kurzus alkalmai során a hallgatók az előadó koordinálása mellett interaktív 

módon vizsgálnak meg emberi jogi szempontból egy, az előadó által felvetett, az Egyezmény valós 

gyakorlatára épülő kitalált jogesetet az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a kapcsolódó 

joggyakorlat alapján. A hallgatók feladata az emberi jogi probléma észlelése, annak megfogalmazása, 

a megsértett egyezményi cikk megjelölése és az ezzel kapcsolatos érvelés vita során való megalkotása. 

E tematika mentén a hallgatók interaktív, gyakorlati szemléletű, érveléstechnikát fejlesztő módon 

ismerik meg és sajátítják el az Egyezményt és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának 

esetjogi joggyakorlatát.     

 

II. A tantárgy tematikája: 

 

1. Elméleti bevezetés (Egyezmény, EJEB felépítése és jellemzői, a kérelem és a befogadhatóság 

kérdése) 

2. Egyezmény 3. cikk: a kínzás és embertelen bánásmód tilalma 

3. Egyezmény 6. cikk: a tisztességes eljáráshoz való jog --- az elhúzódó eljárás  

4. Egyezmény 6. cikk: a tisztességes eljáráshoz való jog --- egyéb kérdések 

5. Egyezmény 8. cikk: magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog --- kapcsolattartás 

kérdései, terhesség megszakítás kérdésköre  

6. Egyezmény 8. cikk: magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog --- házasság kötés 

és házasság felbontása, a házastársak egyenlősége, azonos neműek kapcsolata 

7. Egyezmény 10. cikk: a véleménynyilvánítás szabadsága 

8. Egyezmény 14. cikk: a megkülönböztetés tilalma 

9. Egyezmény Első Kiegészítő Jegyzőkönyv 1 cikk: a tulajdon védelme 

10. Összefoglalás, értékelés 

 

III. Értékelés módja: 

 

Értékelés 1-től 5-ig való osztályzat skálán, amely a hallgatók órai tevékenységén, a feladat 

megoldás minőségén, a hallgatók aktivitásán, a részvétel gyakoriságán és a hozzászólások 

tartalmán alapszik.  
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