
FLORANSA A VRUPA UNtVERStTE ENSTtTUSU 
A VRUPA HUKUK AKADEMtSt 

Bir Kursun Ardmdan 

Hakan UZEL TURK* 

18 Haziran 4 Temmuz 1990 tarih1eri arasmda 1talya'nm Floransa §ehrin
de diizenlenen yaz kurslannda A vrupa Toplulugu Hukuku ve A vrupa'da ill
san Haklanmn Korunrnast konulan i§lendi. c;e§itli iilkelerden yetmi§dort ki
§inin kattldtgt kurslar, 1990 ytlmda Avrupa Oniversitesi Enstitiisii tarafmdan 
kurulan Avrupa Hukuku Akademisi'nde goriildii. 

A~th§ dersini veren A vrupa Enstitiisii Miidiirii ve A vrupa Toplulugu 
Komisyonu Fahri Genet Sekreteri Emile Noel, Ekonomik ve Parasal Birligin 
Topluluktaki Goriiniimiinden bahsetti. 

Kurslarda yer alan konulardan biri Avrupa Toplulugu Hukuku idi. Bo
logna Oniversitesi Hukuk Fakiiltesi Profesorlerinden ve aym zamanda A vru
pa Adalet Divam Hakimlerinden Profesor Federico Mancini ktsa dersinde 
Topluluk Hukukunun Bir Par~ast Olarak Temel Haklardaki Geli§meleri an
latH. 

Strasbourg'daki Robert Schuman Oniversitesinin RektOrii Profes()r Jean
Paul Jacque, Topluluk Hukuku konusunda genet bir ders verdi. Derslerinin 
ilk ktsmmda Toplulugun dinamigi ve bu dinamigin entegrasyon teorisi I§Igt 
altmda a~tklanmastm anlatan Prof. Jacque, Toplulugun geni~lemesinde kii
~iik adtmlann attlabildigini, fakat bunun yanmda Tek Avrupa Senedi'nde ol
dugu gibi biiyiik adtmlarm da attldtgtm belirtti. Entegrasyon ve i§birliginden 
bahseden Prof. Jacque, Toplulugun yaptsiyla ilgili gereksiz sorularla ugra§Il
di~m belirterek ger~ek problemleri ortaya koydu. Avrupa Toplulugu Antla§
masmm bir antla§ma mt, bir anayasa mt oldugu konusunda tarti§malann ol
dugunu belirten Prof. Jacque, bununla ilgili olarak ekonomik ve politik 
anayasalan ve anayasal prensipleri inceledi. Bu konuyla ilgili olarak hukuk 
kurallarmm yapistm, iilkelerle federal komite arasmdaki ili§kileri, kuvvetler 
aynhg1 prensibini ve ikinci derece problemleri, me§ruluk kavramm1 ve temel 
haklart anlatan Prof. Jacque, ilerleyen derslerde kuruml~mt§ sisteme degine
rek burada gii~ler aynhgt ve menfaatlerin temsili konulanru inceledi. Birbi-

• Ara~tmna Gorevlisi Marmara Oniversitesi Hukuk Fakiiltesi 
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rine uymayan prensipler veya tamamlaytct §artlarla ilgili tereddiitleri belirten 
Prof. Jacqu~. kurumla§mt§ iiygene deginerek bunlarm tarumt ve fonksiyonla
nndan bahsetti. Hukukla ilgili prensiplerde kurumlar arasmdaki dengenin ve 
samimi i§birliginin nastl olabilecegine deginen Prof. Jacqu~. karar verme me
kanizmasmda yasama, biitye ve uluslararast anla§malarla geli§en yljnleri be
lirtti. 

Daha sonra entegrasyonun dinamigi konusuna deginen Prof. Jacqu~. pa
zann roliinden, aktif ve pasif entegrasyondan, hukukun roliinden, Tek A vrupa 
Senedi'nden ve geli§melerden bahsetti. Son olarak Uluslararast Hukuk ve Av
rupa Toplulugu konusunu anlatan Prof. Jacqu~. Toplulugun tjzel yaptsma ve 
uluslararast diizenlemelere deginerek antla§ma hukuku, uluslararast sorumlu
luk ve uluslararast miieyyideler ile Topluluk arasmdaki baglanttlan anlattt. 

Macaristan Bilimler Akademisi Uyesi ve Eski Adalet Bakam Profesljr 
Kalman Kulcsar Politik Geyi§lerin Politik ve Hukuki Etkileri konusunda ders 
verdi. Once A vrupanm merkezinin dogusu dedigi kesimdeki degi§ikliklerden 
sljzeden, buradaki son geli§meleri anlatan Prof. Kulcsar, otoriter politik sis
temdeki degi§ikliklere deginerek Giiney A vrupa, Latin Amerika ve Asya'daki 
farkhhklardan bahsetti. 

Daha sonra iptal edilen sosyalist politik sistemin Avrupa'mn batt tarafm
daki etkilerini anlatan Prof. Kulsar, politik problemler hukukla ~ljziilebilir mi 
veya politik degi§ikliklerde hukuk ne derece kullantlabilir sorularma cevap 
aradt. Yeni hukuki sistemin ban§~l g~i§lerdeki rolii ve politik neticeleri ba
ktmmdan anayasa yapma siirecinden bahseden Prof. Kulcsar, son iki ytlhk 
Macar tecriibesinin t§tgmda anayasamn politik degi§ikliklerin temeli olmast
m anlatu. 

Son olarak Avrupa'nm eski sosyalist devletlerindeki, hukuk kurallannm 
irnkartlanndan sljzeden Prof. KulcsAr, problemin Avrupa'nm hukuki deger ve 
prensiplerine hukuki adaptasyon saglamak oldugunu belirtti. 

Leuven Universitesinde Hukuk Profesljrii ve Bidayet Mahkemesinde 
Hakim olan Koenraad Lenaerts A vrupa Toplulugu Bidayet Mahkemesinin 
kurulu§undan sonra Avrupa Toplulugundaki yargdama prosediiriinu anlattl. 

TemelOzgiirlukler ve Avrupa Televizyonu konulu dersi, Paris Dniversi
tesi Profesorlerinden, aym zamanda Hukuk Fakiiltesi Fahri Dekam olan 
Gerard Cohen- Jonathan verdi. 

Once A vrupa 1nsan Haklart konusunda bilgi veren, sonra haber alma ve 
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ifade hfuriyetinden bahseden Prof. Cohen - Jonathan, Ozgiirltigiin gOriintimti
nti anlatuken ticari ilanlardaki problemlerle ilgili olarak A vrupa !nsan Hakla
n Komisyonunun 5 Mayts 1979'da verdigi X and Church of Scientology v. 
Sweden karanna degindi. trade htirriyetinin smmmn kontroltinti anlatarak 
10/2. maddeye deginen Prof. Cohen-Jonathan, korumac1 ~ogulculugu anlaur
ken a~m kosantrasyonlara ka~1 mticadelede aktif ytiktimltiltiklerden sOz ede
rek bununla ilgili 6 Temmuz 1976 tarihli Komisyon raporunu belirtti. Video 
televizyon yetki ve hakk1 imtiyazmda devletin ytiktimltiltiklerinden bahse
derken de 16 Ekim 1986 tarihli Komisyon karanndan soz etti. 

Smtrlan nazara almadan haberlerin yayllmas1 konusunda 28 Mart 1990 
tarihli Groppera Radio AG v. Switzerland ve 22 Mayts 1990 tarihli Autronic 
AG v. Switzerland kararlarmdan bahseden Prof. Cohen-Jonathan, daha sonra 
smuOtesi televizyon yaymlartyla ilgili Avrupa Konvansiyonundan sOzede
rek, A vrupa Konseyinin 28 Nisan 1990 tarihli izah edici raporunu anlatti. 

tlerleyen derslerde tilkelerin genel giri~imlerini ve bununla ilgili 4. mad
deyi anlatan ve radyo yaymlarmda sorumluluktan bahseden Prof. Cohen
Jonathan, mevcut ka~amaklan ve kontrol mekanizmasm1 genel degerlendir
me ktsmmda anlatt1. Daha sonra Topluluk Hukukunun genel prensiplerine 
deginen ve serbest dola~1m ilkelerinden bahseden ve bunun smulandmlmasi
m anlatan Prof. Cohen-Jonathan, bu konuda 30 Nisan 1974 tarihli Sacchi ka
ran ile 26 Nisan 1988 tarihli Re van adverteerders et al v. Dutch Govermen
ment kararlanndan bahsetti. Aynca 18 Mart 1980 tarihli Debauve ve 18 Mart 
1980-6 Ekim 1982 tarihli Coditel kararmdan sOz etti. 

Bundan sonra, 3 Ekim 1989 tarihli stmrlarOtesi televizyon konusundaki 
Topluluk direktifine deginen Prof. Cohen-Jonathan, zorunlu ilkelerden bah
settikten sonra genel bir degerlendirme yapt1. Konuyla ilgili zaytf yOnlerden 
ve ortaya ~1kabilecek ~e§itli ihtimallerden sOzederek, Ontimiizdeki ylllara yO
nelik ~alt§malardan bahsetti. 

Avrupa Toplulugu Komisyonunun Hukuk Btirosunda gOrevli Doktor 
. !Om Pipkom, Tek Avrupa Senedine GOre Oye Olkelerin Mevzuatlarlfiln 

Yakla§tinlmast konusunu i§ledi. Once ilkeler klsmmda ToplulugUD amacma 
ul~mast i~in Roma Antla§masmm 3/h maddesinde yer alan ortak pazarm i~
leyi~i i~in ulusal mevzuatlarm yakla§Unlmasi konusuna deginen Dr. Pipkorn, 
i~leyi§in anlamtru belirterek 189. maddede yer alan organlarla ilgili ortak hii
ktimlere degindi. Tiiziik1er, direktifler ile tavsiye ve gOrii§leri belirten Dr. 
Pipkorn, ikinci olarak 220. maddede yer alan devletlerin aralarmdaki gorii§
meler hakklndaki genet htikiimden sOz etti. 

Mevzuatlann yakla§tmlmasmm Topluluga iiye Ulkelere etkisinden bah-
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seden Dr. Pipkorn, yakla~tmnada gOze ~arpan Ozellikleri ve mevzuatlarm 
uyumla~tmlmastyla olan farklart anlattt. Toplulugu tiye devletlerdeki yakm
l~tirma stire~lerini ve A vrupa Toplulugu Adalet Divanmm ulusal yetkilerle 
diyalogunu belirten Dr. Pipkorn, tiye tilkelerin mevzuatlarmm yakla~tinlma
smm etkilerinin tiye tilkelerin gti~leriyle baglanttlt oldugunu soyledi. Aynca 
bu konuda yaptlan gorti§melerin de dolayh olarak etkili oldugunu sOzlerine 
ekledi. 

Ama~lar ktsmmda Tek Avrupa Senediyle Roma Antla§masma eklenen 
i~ pazann kurulmastyla ilgili 8A maddesinden bahseden Dr. Pipkorn, mevzu
atlann yakl~tinlmast a~tsmdan yine Tek Avrupa Senediyle eklenen Ekono
mik ve Sosyal Birle§meyle ilgili 130A, 130B ile Ara§tirma ve Teknolojik 
Geli§meyle ilgili 130F maddesine degindi. 

Dr. Pipkorn hukuki temelleri anlattrken once bilinen genel kural olarak 
Roma Antla§masmm I 00. maddesine degindi. Mevzuatlarm yakl~tinlmast 
boliimtindeki bu maddeyle ilgili dogrudan etkisi olan direktiflerden ve Tek 
Avrupa Senediyle eklenen IOOA maddesinden bahsederek be§ ftkra halinde 
yer alan htiktirnleri a~tkladt. 

Roma Antl~masmm Kornisyonun ama~larm ger~ekle§tirihnesine yOne
lik uygun htiktimler onermesiyle ilgili 80. maddesine ve uyurnl~ttnlan hti
ktimlerle ilgili lOOB maddesine deginen Dr. Pipkorn, ozel hukuki temeller
den bahsederken de tartmla ilgili 43. madde, i§~ilerle ilgili 49. madde, 
yerle§me hakktyla ilgili 54 ve 57. madde, hizmetlerle ilgili 63. madde, serma
yelerle ilgili 67. madde ve vergilerle ilgili 99. maddeden soz etti. 

t~ pazar dt§mda Toplulugun diger politikalan olarak 118A maddesinde
ki sosyal politika ve Tek A vrupa Senediyle eklenen ~evreyle ilgili 130S mad
desindeki ~evre korunmasmt gosteren Dr. Pipkorn, daha sonra 101 ve 102. 
maddelerinde yer alan sapmalarla ilgili hiiktimlere degindi. A vrupa KOmiir 
ve <;elik Toplulugu Antla§masmm 67. maddesinden soz eden Dr. Pipkorn, 
Tek Avrupa Senediyle getirilen dtizenlemelerin I§Igt altinda ulusal hukukla
nn yakl~unlmasmda 235. maddenin Onernini vurguladt. Bu maddeye gore, 
Toplulugun ama~larmt ger~ekle§tirmek amactyla yaptlacak giri~imler konu
sunda Antla~mada yetki bulunmuyorsa Konsey, Komisyonun Onerisi iizerine 
ve Genel Kurula daru§Uktan sonra gerekli diizenlemeleri oybirligiyle yapac. 

Son olarak ulusal mevzuatlann yakla§Unlmasmda kullantlan teknikler 
ve ara~lar ile metodlar konusuna deginen. Dr. Pipkorn, ~e~itli omekler vere
rek Roma Antla§mastrun ilkelerle ilgili 8A, ve 8C, mevzuatlarm yakl~tinl-
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mastyla ilgili lOOA/3, 100N4, IOON5 ve lOOB, sosyal politikayla ilgili 117, 
118A, ekonomik ve sosyal birle§meyle ilgili 130/E, ~evreyle ilgili 130R/4 ve 
organlar lXJliimtinde Konsey ilgili 149/2 maddelerini anlattt. Toplulugun 
mevzuat programlanndan da bahseden Dr. Pipkom, Komisyonun i~ pazarla 
ilgili 1985 tarihli Beyaz Rapor'undan, 1974 tarihli Sosya1 Faaliyet Progra
mmdan ve 9 Arahk 1989 tarihli Topluluk Sosyal Antla§masmdan bOltimler 
aktardt. Ozel olarak dti§tintilmti§ metodlart anlattrken ~irketler hukuku ve i~ 
hukuku alanlanndan 6mekler veren, i~~i ve i§veren arasmdaki anla~mazhkla
nn diyalogla ~6ztimlenmesi konusunda Komisyonun roltine deginen Dr. Pip
kom, 75/229 sayth toplu i~ten ~tkarma, 77/187 sayilt yerle~mi§ yetkiler ve 
80/987 sayth i~verenin Memeleri durdurmast konulart ile ilgili direktifleri 
a~tkladt. 

Michigan Oniversitesi Hukuk Faktiltesi Emekli Profes6rlerinden Eric 
Stein, A vrupa Toplulugunda Dt~ tli~kiler konusunu anlattt. Dersinin ilk kts
mmda uluslararast alanda Toplulugu inceleyen, temel politik ytiktimltiltikler
den ve dt~ ili~kilerin yaptst ve geli~mesinden politik ytiktimltiltiklerden ve dt~ 
ili§kilerin yaptst ve geli§mesinden bahseden Prof. Stein, Toplulugun uluslara
rast hukuk sistemindeki yerini ve 6zel Topluluk karakterinin kendi uluslara
rast pozisyonunu etkilemesini anlattt. Topluluktaki oniki egemen tilkenin ve 
azaltilmt§ egemenliklerinin etkilerini belirten, Toplulgun sui generis yaptsm
dan ve Avrupa Siyasi Birliginden s6z eden Prof. Stein, ekonomi, siyaset ve 
savunma politikalanmn haztrlanmasmda Toplulugun onti~tincti uluslararast 
ki~i roltinden bahsetti. 

Prof. Stein'a g6re dt§ ili§kiler konusunda dort vazge~ilemeyecek kuvvet 
bulunmaktadrr. Bunlar diger uluslararast ki~ilerle haberle§me diplomasi yetki
si, dt§ ili§kilerde etkinligin serbest~e benirnsenmesi yetkisi, uluslararast ant
la§malar akdetme yetkisi ve uluslararast sorumluluktur. Daha sonra dt§ ili§ki
ler a~tsmdan A vrupa Toplulugunu kuran Roma Antl~masmm yaptstm 
inceleyen Prof. Stein, belirlenmi§ yetkiler ilkesi, Konsey ve Komisyonun yet
kileri lXJiti~mesi, ortak ticaret polikast yetkisi ve bununla ilgili 110-115 ve 
116. maddeler, ttizel ki§ilik ve 210. madde, uluslararast organizasyonlarla ili§
kiler ve 229-231. maddeler, ortakhk antl~mastyla ilgili 238. madde, yeni tiye
lerin kabulti ile ilgili 237. madde ve Tek Avrupa Senedi konulanna degindi. 

Haberle§me ve diplomasi konusunda a~tklamalarda bulunduktan sonra 
anl~a serbestisini anlatan Prof. Stein, ticaret politikast , ortak dt§ ziraat politi
kast, banka, sigorta ve ~evre korunmast politikast konusunda anl~lma ser
bestisinin etkilerini anlattt. Daha sonra anla§malarda Konsey, Komisyon Par
lamento ve Adalet Divanmm roltine deginen, Topluluk antla§malarmm 
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ekonomik mueyyideler yilklemesi ve 113, 224 ve 225. maddelerden s{)z eden 
Prof. Stein, 1986 Tek Avrupa Senedini anlatarak, Avrupa- 1992'nin etkileri 
konusunda aytklamalarda bulundu. 

llerleyen derslerinde Toplulugun antla~ma yapma yetkisinden bahseden 
Prof. Stein, burada antl~malarm yapllmasmdaki {)zellikler ve geli~meler ko
nusunda aytklamalarda bulunarak,Konsey ve Komisyonun rolil, daha sonra 
bu gilciln Avrupa Parlamentosu ve Tek Avrupa Senediyle teyit edilmesini an
lath. Antla~ma yapma yetkisinde faaliyet alarurun geni~lemesinden s5z eder
ken de ERTA, Kramer ve Bulk-Oil davalanna atlfda bulunan Prof. Stein, 
Toplulukya akdedilmi~ antla~malann etkilerini anlatirken konuyu ily y{)nden 
ele aldt. Uluslararast hukuk klsmmda anl~malarm nasll yapllacagi konusun
daki 228/1, Adale Divant ile ilgili 173 ve 177. maddelerden bahsederek Hae
gaman v. Belgium davasmt {)rnek g5sterdi. Topluluk hukuku aytsmdan ise 
International Fruit davasma degindi. Oye devletlerin hukuklanna etkilerini 
anlatlrken de Polyder, Kupferberg ve Demirel davalarmdan bahsetti. Daha 
sonra ise uluslararast sorumluluk konusundan s{)zetti. 

A vrupa Ekonomik Toplulugu konusunda bazt aytklamalarda bulunan 
Prof. Stein, 1969'daki LaHaye Avrupa Konseyi Toplantlsmdan, Tek Avrupa 
Senedine kadar olan isti~ari diplomatik geli~melerden bahsetti. Son olarak 
Avrupanm g5ril~ilniln bir 5zetini veren Prof. Stein, Avrupa Ekonomik Toplu
lugunun Efta ve Dogu Almanya ile ili~kilerini anlatti. 

Kurslarda anlattlan ikinci konu Avrupada lnsan Haklarmm Korunmast 
idi. Bu konuda ktsa bir konu~ma yapan A vrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Mrs. Catherine Lalumiere, Avrupa Konseyi'nin yaptsma deginerek, Dogu 
Avrupa ulkelerindeki geli~meleri anlattt 

Avrupa 1nsan Haklart Komisyonu Birinci B~kan Yardtmctst olan ve 
Heidelberg'deki Devletler Umumi Hukuku alarundaki Max-Planck Enstitu
su'nun Mildilrti bulunan Profes5r Jochen Abr. Frowein, Avrupa Kamu Dilze
ni Aytsmdan A vrupa lnsan Haklart Konvansiyonu konusuna degindi. Bireyin 
ortaya ytkt~mdaki degi~ikliklerin duzenlenmesi, Birle~mi~ Milletlerin irntiya
zt ve Avrupanm cevabt konulanm anlatarak dersine b~layan Prof. Frowein, 
Avruparun entegrasyonuna gidilirken temel haklann ne durumda olduguna 
degindi. Toplu teminatl anlaurken de A vrupanm denetirn sisteminden ve bil
tilnle~me organlan iyin bireyin manasmdan s{)z etti. Daha sonra Konvansi
yon ve onun uygulant~t aytsmdan haklarm ortaya ytkl~mt belirtti. Bu klstmda 
uluslararast ve ulusal hukuklar mucibince ki§isel haklar, devlete kar§t haklar 
ve borylar, devletin yargt hakktmn amact konulanna deginen Prof. Frowein, 
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uygulamadaki genel problemlerden bahsederek, Konvansiyon yi5ntinden tar 
tl~malarm etkisinden si5z etti. 

Daha sonraki derslerinde temel insan haklarm1 anlatan Prof. Frowein, 
ya~ama hakk1 konusunda korumamn amac1, Oltim cezas1, ijldtirticti zor kul
lanma, sebepsiz oldtirmeler ve ktirtaja degindi. Aynca i~kence ve gayninsani 
muameleleri, i~kencede modem yi5ntemleri ve hapishane ~artlanm a~lklad1 . 

Prof. Frowein, ki~isel i5zgtirltiklerin korunmas1 anlatlrken, ijzgtirltik kav
ramt tizerinde durarak tutuklunun ahkonmasmdaki ozel problemlerden, ko
runma ~ekillerinden ve Konvansiyonun sisteminin oneminden bahsetti. Daha 
sonra i5zel hayat ve aile hayat1 konusuna deginen Prof. Frowein, burada baz1 
modem tehlikelerden, ailenin roltinden ve §ekli gorti§tinti§lerden sozetti. Ay
nca baz1 klSltlaytcl htiktimleri a~lklayarak bunlann yaptsl, hukuki tekelleri, 
amacm korunmas1, takdir pay1, ve Ol~tiltiltik konularma degindi. 

tlerleyen derslerde politik ozgtirltiklerden bahsederek, muhalefet hakkl, 
serbest se~imler ve azmhklar konusunu anlatan Prof. Frowein, daha sonraki 
hukuk kurallan ve mahkemeler boltimtinde ba§vuru hakkl, adil duru§ma, ce
za yargdamasmda asgari haklar ve aleni yargdamanm roltinden soz etti. 

Son olarak olagantistti hal hukuku konusunda bilgi veren Prof. Frowein, 
§artlar ve kontrol, vazge~ilemez ytiktimltiltikler ve ciddi i5nlemleri anlattl. 

Moskova Bilimler Akademisi Oyesi ve Devlet ve Hukuk Enstittistinde 
gi5revli olan Profesor Gennady M. Danilenko, Sovyet Anayasal Reformlart 
ve Uluslararas1 lnsan Haklar1 Standartlar1 konusunu i~ledi. Son zamanlardaki 
Sovyet anayasal reformlanru ve i~ dtizenlemelerdeki utuslararas1 insan hakla
n normlar1m a~tklayarak derslerine ba§ladi. t~ hukuktaki uluslararas1 alanda 
onaylanmi§ insan haklar1 standartlanna devletin bor~lanrun etkilerini anlatan 
Prof. Danilenko, Sovyetler Birligindeki anayasal geli§melerin ne §ekilde ol
dugunu ve buna paralel olarak insan haklar1 konusunda neler yapddtgm1 a~lk
ladt. Aynca Sovyet i~ hukuku ve uluslararas1 insan haklar1 hukuku arasmdaki 
ili§kileri ve insan haklan ihlallerine kar§l i~ ~oztimlerin etkilerini anlattl. 

Sovyet anayasal reformlanmn temel politik geli§melirinin analizinin ge
rekecegini soyleyen Prof. Danilenko, bu durumun yalmzca son uyumla§ttr
madaki anayasal degi§iklikleri kapsamakta fakat genellikle farkh oneriler al
tmda tarti§tlmakta oldugunu belirtti. Sovyet anayasas1run uluslararast insan 
haklan standartlan ile kar§d~tmlmasmm mevcut farklthklart gi5sterecegini 
si5yleyen Prof. Danilenko, ~ok ge~erli tartl~malart, istenen btiytik reformlar1 
ve anayasal farkldtklart a~tkladt. Temel noktarun uluslararas1 hukuk ve Sov-
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yet ic hukuku arasmdaki kar§thkhhk oldugunu belirten, teori ve hukukun 
gercek yaptstmn ikisinin birden vurgulanmast gerekti~ni sl>zlerine ekleyen 
Prof. Danilenko, hareketin mevcut kapah sistemlerdeki reforma dogru olaca
gtm ve Sovyetler Birliginde insan haklarmm l>neminin gelecekte artacagllll
sl>yledi. 

1nsan haklannm ihlaline kar§I ic carelerin etkilerini anlatan Prof. Dani
lenko, gecmi§ dl>nemdeki Sovyet tecriibelerine ragmen biiyiik yeni geli§me
lerin meydana geldigini belirtti. Sovyet hukukunda anayasal kontroliin kurul
masma ve hukuki tetkiklerin analiz edilmesine cah§an Prof. Danilenko, 
biitiin bu geli§melerin analiz edilmesine cah§an Prof. Danilenko, btitiin bu 
geli§melerin incelenmesi neticesinde kursun, Sovyet toplumunda hukukun 
degi§en roltintin anla§tlmasma yardtm ettigini sl>yledi. 

Programda, Avrupa lnsan Haklart Konvansiyonuyla llgili Secilmi§ 
Problemler konusunda ders veren Ronald St.J. Macdonald, Kanada'mn Dal
housie universitesinde Hukuk Profesl>rii ve A vrupa lnsan Haklar1 Mahkeme
sinde Hakim. 

Prof. Macdonald, Avrupa 1nsan Haklan Mahkemesi ve Yargdama Tek
nigi: Doktriner Takdir Pay1 ba§hkh konu§masmda protokolleri, 5, 6, 8 ve 10. 
maddeleri birinci protokoliin birinci maddesini anlatti. 

George Washington Oniversitesinde Mukayeseli Hukuk ve Uluslararas1 
Hukuk Profesl>rii olan Thomas Buergenthal, Helsinki Nihai Sozle§mesi ve 
CSCE siireci konusunda ders verdi. Once Sozle§menin kabuliine kadar olan 
a§amalan anlatarak tiye devletlerdeki politik bekleyi§ler, gorii§me stireci ve 
sozle§menin kabultintin onemini ortaya koyan, sonra Sl>zle§menin genel hat
larma deginen Prof. Buergenthal, temel prensip ve kavramlart actkladt. Hel
sinki Nihai Sl>zle§mesinin hukuki yaptst ve politik l>nemini anlaurken Soz
le§menin bir antla§ma olup olmadlg1, hukuki olmayan yiikiimliiliiklerin neler 
oldugu, insan haklart yl>ntinden hukuki etkileri ve politik onemini belirten 
Prof. Buergenthal, Helsinki Stirecinin hukuki onemine ve miiessesele§mesine 
degindi. Hukuki onemi konusunda belgelerin tamamlanmast ve yorumlanma
stm anlatan Prof. Buergenthal, dersinin son klsmmda gelecekle ilgili konulan 
ve bazt genet sonuclart ortaya koydu. 

A vrupa Hukuk Akademisi Direktl>rleri Profesl>r Antonio Cassese ve 
Profesl>r Joseph Weiler'in kapam§ konu§malartyla kurs sona erdi. 


