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Nazwa przedmiotu

Europejskie standardy praw człowieka

Kod ECTS

10.2.0138
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Kryminologia forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

3
20 h wykładu - 0,5 ECTS

30 h konsultacji - 1 ECTS

40 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub

wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)
Podstawowe kryteria oceny

bardzo dobry (5,0) - 91% i więcej
dobry plus (4,5) - 81% - 90%
dobry (4,0) - 71% - 80%
dostateczny plus (3,5) - 61% - 70%
dostateczny (3,0) - 51% - 60%
niedostateczny (2,0) - 50% i mniej,
przy czym wartość procentowa określa procent wiedzy w danej dziedzinie

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Celem jest zdobycie niezbędnej wiedzy o standardach praw człowieka obowiązujących w Europie i ich znaczenia w krajowym, zintegrowanym
systemie prawa

Treści programowe

1.Wstępna charakterystyka ochrony praw człowieka w Europie. Ochrona praw człowieka w ramach europejskich organizacji regionalnych: Rada
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Europy, Unia Europejska, OBWE.
2.Zasady i zakres ochrony praw człowieka w Europie. EKPC w europejskiej przestrzeni prawnej, EKPC a prawo polskie Obowiązek przestrzegania
praw człowieka, zasada subsydiarności, zasada efektywności, wykładnia dynamiczna Konwencji, zasada konsensusu, wykładnia autonomiczna,
zasada proporcjonalności i właściwej równowagi, doktryna marginesu oceny, koncepcja obowiązków pozytywnych, ograniczenia praw
3.Charakterystyka wybranych praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem problematyki karnoprawnej. Wolność wypowiedzi, prawo do
prywatności, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, wolność zgromadzeń i zrzeszania się, prawa związane z wymiarem sprawiedliwości.
4.Mechanizm kontrolny EKPC: jurysdykcja Europejskiego Trybunału Praw: zakres odpowiedzialności państw, pojęcie ofiary naruszenia Konwencji,
jurysdykcja personalna, materialna, temporalna, problematyka eksterytorialnego zakresu stosowania EKPC, skarga indywidualna: warunki
dopuszczalności, skarga międzypaństwowa, postępowanie przez Trybunałem strasburskim, wykonywanie wyroków ETPC,
5.Europejska Konwencja Praw Człowieka a Karta Praw Podstawowych. Zagadnienie przystąpienia UE do EKPC

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Tom I, Warszawa 2010,
2. M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. V, Warszawa 2010.
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
brak
Literatura uzupełniająca:
1.L. Garlicki, Wartości lokalne a orzecznictwo ponadnarodowe - „kulturowy margines oceny", Europejski Przegląd Sądowy, nr 4/2008;
2.C. Mik, Teoria obowiązków pozytywnych państw-stron traktatów w dziedzinie praw człowieka (na przykładzie Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka), (w:) C. Mik et al. (red.), Księga Jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004, s. 257-276
3.I.C. Kamiński, Ekstraterytorialne stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe. Księga
pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Warszawa 2007, s. 208 i n.
4.M. Kowalski, Pierwsza opinia doradcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejski Przegląd Sądowy 7/2008, s. 49 i n.;
5.M. Kowalski, Efektywność czy omnipotencja - uwagi dotyczące interpretowania i stosowania Europej-skiej Konwencji Praw Człowieka na
przykładzie gwarancji art. 8 [w:] J. Menkes (red.), Prawo między-narodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Warszawa 2007, s. 294 i n.
6.Michał Matyasik, Wpływ wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na polski porządek prawny, (w:) I. Głuszyńska, K.
Lankosz (red.), Rada Europy - 60 lat na rzecz jedności euro-pejskiej, Bielsko-Biała 2008, s. 129-135
7.Agnieszka Szklanna, Kontrola wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Komitet Ministrów - ewolucja, procedura
oraz stan obecny, (w:) H. Machińska (red.), 60 lat Rady Eu-ropy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, Warszawa 2009, s. 247-266
8.B. Latos, Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej konwencji praw człowieka o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
Warszawa 2008;
9. A. Wiśniewski, Koncepcja marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2008
10. A. Wiśniewski, Problemy interpretacji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańskie Studia Prawnicze XXVI, Gdańsk 2011

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student nabywa wiedzę dotyczącą praw chronionych na podstawie Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i sposobu dochodzenia tych praw, a także rozumie
znaczenie systemu EKPC w europejskim porządku prawnym.

Umiejętności

Student rozumie i potrafi prawidłowo interpretować europejskie prawa człowieka.
Rozumie i umie dostrzegać znaczenie kategorii praw człowieka przy interpretacji
zjawisk społecznych. Student nabywa podstawowe umiejętności niezbędne do
prawidłowego przygotowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student wykazuje kreatywność i zdolność komunikowania w zakresie analizowa-nia
i interpretacji zjawisk społecznych i prawnych w kategoriach praw człowieka
chronionych na podstawie EKPC.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3181/adam_wisniewski
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