HUDOC : Maddelere göre Anahtar Kelimeler
Her davada incelenen hukuki noktalar, sözlükten alınan ve (çoğu) Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve ek protokollerinden alınan anahtar kelime listesinde sentezlenmistir.
Anahtar kelimeleri kullarak arama yapmak, benzer yasal mahiyete sahip olan belgelere
ulaşmanızı sağlar.
Anahtar kelimeler listesi HUDOC sözlüğünde bulunan listeyi tamamlamaktadır.
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Madde 1
[İnsan haklarına saygı yükümlülüğü]
Yüksek Sözleşmeci Taraf (1)
Devletlerin sorumluluğu (1)
Devletlerin Yargı Yetkisi Alanı (1)

Madde 2
[Yaşama hakkı]
Sınır dışı etme (2)
Suçluların geri verilmesi (2)
Pozitif yükümlülükler (2)
1. Paragraf
Yaşam (2-1)
İdam cezası (2-1)
Hukuken öngörülebilirlik (2-1)
Erişilebilirlik (2-1)
Önceden görülebilirlik (2-1)
Kötüye kullanmaya karşı önlemler (2-1)
Yetkili mahkeme (2-1)
Etkili soruşturma (2-1)
2. Paragraf
Güç kullanımı (2-2)
Kesin gereklilik (2-2)
Hukuka aykırı şiddete karşı meşru savunma (2-2)
Hukuka uygun yakalama / gözaltına alma (2-2)
Kaçmanın önlenmesi (2-2)
Ayaklanma veya isyanı bastırma (2-2)

Madde 3
[İşkence yasağı]
İşkence (3)
İnsanlık dışı muamele (3)
İnsanlık dışı ceza (3)
Aşağılayıcı muamele (3)
Aşağılayıcı ceza (3)
Etkili soruşturma (3)
Sınır dışı etme (3)
Suçluların geri verilmesi (3)
Pozitif yükümlülükler (3)
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Madde 4
[Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı]
Etkili soruşturma (4)
Pozitif yükümlülükler (4)
1. Paragraf
Kölelik (4-1)
Kulluk (4-1)
İnsan ticareti (4-1)
2. Paragraf
Zorla çalıştırma (4-2)
Zorunlu çalıştırma (4-2)
3. Paragraf
a)
Tutulanlardan yapmaları istenen işler (4-3-a)
Koşullu salıverme sırasında yapılması istenen işler (4-3-a)
b)

Askeri nitelikte hizmet (4-3-b)
Alternatif toplumsal hizmet (4-3-b)

c)

Kriz afet halinde gerekli görülen hizmet (4-3-c)
Afet halinde gerekli görülen hizmet (4-3-c)

d)

Olağan yurttaşlık yükümlülükleri (4-3-d)

Madde 5
[Özgürlük ve güvenlik hakkı]
1. Paragraf
Kişi özgürlüğü (5-1)
Kişi güvenliği (5-1)
Özgürlükten yoksun bırakma (5-1)
Hukukun öngördüğü usul (5-1)
Hukuka uygun tutma (5-1)
a)

Mahkûmiyet (5-1-a)
Mahkumiyet kararından sonra (5-1-a)
Yetkili mahkeme (5-1-a)

b)

Hukuka uygun mahkeme emri (5-1-b)
Mahkeme emrine uymama (5-1-b)
Hukukun öngördüğü yükümlülülüğün yerine getirilmesini (5-1-b)

c)

Yetkili merci önüne çıkarılmak (5-1-c)
Suç (5-1-c)
Makul şüphe (5-1-c)
Suç işlenmesini engellemek için tutmayı gerektiren makul nedenler (5-1-c)
Kaçmayı önlemek için tutmayı gerektiren makul nedenler (5-1-c)
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d)

Küçük (5-1-d)
Gözetim altında eğitim (5-1-d)
Yetkili merci önüne çıkarılmak (5-1-d)

e)

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek (5-1-e)
Akıl hastaları (5-1-e)
Alkol bağımlıları (5-1-e)
Uyuşturucu madde bağımlıları (5-1-e)
Serseriler (5-1-e)

f)

Hukuka aykırı biçimde ülkeye girişin önlenmesi (5-1-f)
Sınır dışı etme (5-1-f)
Suçlunun geri verilmesi (5-1-f)

2. Paragraf
Derhal bilgilendirme (5-2)
Anladığı dilde bilgilendirme (5-2)
Yakalama sebebi hakkında bilgilendirme (5-2)
Suçlama hakkında bilgilendirme (5-2)
3. Paragraf
Yargıç veya adli görev yapmaya yetkili kamu görevlisi (5-3)
Derhal bir yargıç veya yetkili görevli önüne çıkarma (5-3)
Makul bir sürede yargılama (5-3)
Yargılama devam ederken salıverme (5-3)
Tutukluluk süresinin uzunluğu (5-3)
Tutukluluk süresinin makullüğü (5-3)
Koşullu salıverme (5-3)
Duruşmada hazır bulunmayı sağlamak için güvenceler (5-3)
4. Paragraf
Tutmanın hukukilik denetimi (5-4)
Mahkemeye başvurma (5-4)
Tutmanın hukukilik denetimi (5-4)
Denetimin süratli yapılması (5-4)
Tutmanın denetiminde usuli güvenceler (5-4)
Salıverme kararı (5-4)
5. Paragraf
Tazminat (5-5)

Madde 6
[Adil yargılanma hakkı]
Hukuk davası (6)
Ceza davası (6)
İdari dava (6)
Anayasa yargısı (6)
Disiplin yargılaması (6)
İcra davası (6)
Sınır dışı etme (6)
Suçlunun geri verilmesi (6)
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1. Paragraf
Medeni hak ve yükümlülükler (6-1)
Karara bağlama (medeni) (6-1)
Uyuşmazlık (6-1)
Suç isnadı (6-1)
Karara bağlama (ceza) (6-1)
Mahkemeye erişim (6-1)
Adil yargılama (6-1)
Çelişmeli yargılama (6-1)
Silahların eşitliği (6-1)
Adli yardım (6-1)
Kamuya açık duruşma (6-1)
Duruşma (6-1)
Basının (duruşma salonundan) dışarı çıkarılması (6-1)
İzleyenlerin (duruşma salonundan) çıkarılması (6-1)
Demokratik bir toplumda gerekli (6-1)
Ahlakın korunması (6-1)
Kamu düzeninin korunması (6-1)
Ulusal güvenlik (6-1)
Çocukların korunması (6-1)
Tarafların özel hayatlarının korunması (6-1)
Kesin olarak gerekli olduğu ölçüde (6-1)
Adaletin zarar görmesi (6-1)
Makul süre (6-1)
Bağımsız mahkeme (6-1)
Tarafsız mahkeme (6-1)
Kanunla kurulmuş mahkeme (6-1)
Aleni olarak verilmiş karar (6-1)
2. Paragraf
Suçlanma (6-2)
Masumiyet karinesi (6-2)
Yasal olarak suçluluğun kanıtlanmış olması (6-2)
3. Paragraf
Suçlanma (6-3)
Savunma hakları (6-3)
a)

Suçlamanın niteliği ve sebebi hakkında bilgilendirme (6-3-a)
En kısa sürede bildirilme (6-3-a)
Anladığı dilde bilgilendirme (6-3-a)
Ayrıntılı bilgilendirme (6-3-a)

b)

Savunmanın hazırlanması (6-3-b)
Yeterli zaman (6-3-b)
Yeterli kolaylıklar (6-3-b)
İlgili dosyalara erişim (6-3-b)

c)

Bizzat savunma yapmak (6-3-c)
Müdafi yardımıyla savunma yapmak (6-3-c)
Bizzat kendisinin seçtiği bir müdafinin yardımından yararlanma (6-3-c)
Yeterli gelirin olmaması (6-3-c)
Ücretsiz müdafi (6-3-c)
Adaletin yararının gerektirmesi (6-3-c)
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d)

Tanıklar (6-3-d)
Tanıkların sorgulanması (6-3-d)
Tanıkların duruşmada hazır bulunmasını sağlamak (6-3-d)
Aynı koşullar (6-3-d)

e)

Ücretsiz Tercüman yardımı (6-3-e)

Madde 7
[Kanunsuz ceza olmaz]
1. Paragraf
Kanunsuz suç olmaz (7-1)
Kanunsuz ceza olmaz (7-1)
Mahkumiyet (7-1)
Daha ağır ceza (7-1)
Suç (7-1)
Fiilin işlendiği veya ihmalin gerçekleştiği an (7-1)
Geriye yürüme (7-1)
2. Paragraf
Suç (7-2)
Uygar ülkeler tarafından tanınmış hukukun genel ilkeleri (7-2)

Madde 8
[Özel ve Aile yaşamına saygı hakkı]
Sınır dışı etme (8)
Suçlunun geri verilmesi (8)
Pozitif yükümlülükler (8)
1. Paragraf
Özel yaşama saygı (8-1)
Aile yaşamına saygı (8-1)
Konuta saygı (8-1)
Haberleşmeye saygı (8-1)
2. Paragraf
Kamu makamı (8-2)
Müdahale (8-2)
Hukuken öngörülmüş (8-2)
Erişilebilirlik (8-2)
Öngörülebilirlik (8-2)
Kötüye kullanmaya karşı güvenceler (8-2)
Demokratik bir toplumda gerekli olma (8-2)
Ulusal güvenlik (8-2)
Kamu güvenliği (8-2)
Ülkenin ekonomik refahı (8-2)
Düzenin korunması (8-2)
Suçun önlenmesi (8-2)
Sağlığın korunması (8-2)
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Ahlakın korunması (8-2)
Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması (8-2)

Madde 9
[Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü]
Pozitif yükümlülükler (9)
1. Paragraf
Düşünce özgürlüğü (9-1)
Vicdan özgürlüğü (9-1)
Din özgürlüğü (9-1)
Din veya inanç değiştirme (9-1)
Din veya inancın açığa vurulması (9-1)
İbadet (9-1)
Öğretim (9-1)
Uygulama (9-1)
Ayin (9-1)
2. Paragraf
Müdahale (9-2)
Hukuken öngörülmüş (9-2)
Erişilebilirlik (9-2)
Öngörülebilirlik (9-2)
Kötüye kullanmaya karşı güvenceler (9-2)
Demokratik bir toplumda gerekli olma (9-2)
Kamu güvenliği (9-2)
Kamu düzeninin korunması (9-2)
Sağlığın korunması (9-2)
Ahlakın korunması (9-2)
Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması (9-2)

Madde 10
[İfade özgürlüğü – {Genel}]
Pozitif yükümlülükler (10)
1. Paragraf
İfade özgürlüğü (10-1)
Kanaat özgürlüğü (10-1)
Haber alma özgürlüğü (10-1)
Haber verme özgürlüğü (10-1)
Görüş alma özgürlüğü (10-1)
Görüş verme özgürlüğü (10-1)
Kamu makamlarının müdahalesi (10-1)
Ülke sınırları gözetilmeksizin (10-1)
Radyo (yayın) işletmelerinin izin rejimi (10-1)
2. Paragraf
Görev ve Sorumluluklar (10-2)
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Müdahale (10-2)
Hukuken öngörülmüş (10-2)
Erişilebilirlik (10-2)
Öngörülebilirlik (10-2)
Kötüye kullanıma karşı önlemler (10-2)
Demokratik bir toplumda gerekli olma (10-2)
Ulusal güvenlik (10-2)
Toprak bütünlüğü (10-2)
Kamu güvenliği (10-2)
Düzenin korunması (10-2)
Suçun önlenmesi (10-2)
Sağlığın korunması (10-2)
Ahlakın korunması (10-2)
Başkalarının haklarının korunması (10-2)
Başkalarının şöhretinin korunması (10-2)
Gizli bilgilerin açığa çıkmasının önlenmesi (10-2)
Yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması (10-2)

Madde 11
[Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü]
1. Paragraf
Barışçıl olarak toplanma özgürlüğü (11-1)
Örgütlenme özgürlüğü (11-1)
Sendika kurma ve sendikaya üye olma (11-1)
Sendikaya üye olmama (11-1)
Üyelerin menfaatleri (11-1)
2. Paragraf
Müdahale (11-2)
Hukuken öngörülmüş (11-2)
Erişilebilirlik (11-2)
Öngörülebilirlik (11-2)
Kötüye kullanmaya karşı güvenceler (11-2)
Demokratik bir toplumda gerekli olma (11-2)
Ulusal güvenlik (11-2)
Kamu güvenliği (11-2)
Düzenin korunması (11-2)
Suçun önlenmesi (11-2)
Sağlığın korunması Protection de la santé (11-2)
Ahlakın korunması (11-2)
Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması (11-2)
Silahlı kuvvetler mensubu (11-2)
Kolluk kuvvetleri mensubu (11-2)
İdare mensubu (11-2)

Madde 12
[Evlenme hakkı]
Kadın ve erkek (12)
Evlenme yaşı (12)
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Evlenme (12)
Aile kurma (12)
Ulusal yasa (12)

Madde 13
[Etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkı]
Etkili hukuk yolu (13)
Ulusal merci (13)
Savunulabilir şikayet (13)

Madde 14
[Ayrımcılık yasağı]
Ayrımcılık (14)
Cinsiyet (14)
Irk (14)
Renk (14)
Dil (14)
Din (14)
Siyasal veya diğer kanaatler (14)
Ulusal köken (14)
Toplumsal köken (14)
Ulusal azınlık (14)
Mülkiyet (14)
Doğum (14)
Diğer bir statü (14)
Karşılaştırılabilir durum (14)
Objektif ve makul gerekçelendirme (14)

Madde 15
[Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma]
1. Paragraf
Savaş (15-1)
Olağanüstü durum (15-1)
Ulusun varlığına karşı tehdit (15-1)
Askıya alma (15-1)
Durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde (15-1)
Uluslararası yükümlülükler (15-1)
3. Paragraf
Yükümlülükleri askıya almanın bildirimi (15-3)
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Madde 16
[Yabancıların siyasal etkinliklerinin kısıtlanması (genel)]
Yabancıların siyasal etkinliklerinin kısıtlanması (16)

Madde 17
[Hakları kötüye kullanma yasağı]
Hak ve özgürlüklerin yok edilmesi (17)
Hak ve özgürlüklerin geniş ölçüde sınırlandırılması (17)

Madde 18
[Haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması]
Amaç dışında kullanımın kısıtlanması (18)

Madde 19
[Mahkeme’nin kuruluşu]
Yüksek Sözleşmeci Taraf (19)
Taraflarca yüklenilen taahhütler (19)
Taahhütlere uyulmasını sağlama (19)

Madde 33 (eski 24. Madde)
[Devletlerarası başvurular]
Devletlerarası başvuru (33)
Başvurucu devlet (33)
Davalı devlet (33)

Madde 34 (eski 25. Madde)
[Bireysel başvurular]
Başvuru (34)
Davalı devlet (34)
Gerçek kişi (34)
Hükümet dışı örgütler (34)
Kişi grupları (34)
Mağdur (34)
Kamu davası (34)
Dava ehliyeti (34)
Başvuru hakkının kullanılmasının engellenmesi (34)
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Madde 35
[Kabul edilebilirlik koşulları]
1. Paragraf (eski 26. Madde)
İç hukuk yollarının tüketilmesi (35-1)
İç hukuk yollarını tüketmekten muafiyet (35-1)
Etkili iç hukuk yolu (35-1)
Altı aylık süre (35-1)
İç hukukta verilen kesinleşmiş karar (35-1)
Devam eden durum (35-1)
2. Paragraf (eski 27. Madde)
a)

İsimsiz başvuru (35-2-a)

b)

Daha önce incelenmiş bir başvuru (35-2-b)
Daha önce başka bir uluslararası usule sunulmuş bir başvuru (35-2-b)
Konuyla ilgili yeni bilgi (35-2-b)

3. Paragraf (eski 27. Madde)
a)

Zaman bakımından (35-3-a)
Devam eden durum (35-3-a)
Yer bakımından (35-3-a)
Konu bakımından (35-3-a)
Kişi bakımından (35-3-a)
Açıkça dayanaktan yoksunluk (35-3-a)
Başvuru hakkının kötüye kullanılması (35-3-a)

b)

Önemli bir zarar görmeme (35-3-b)
İncelemeye devam etmenin gerekli olmaması (35-3-b)
Ulusal bir mahkeme tarafından gereği gibi incelenmiş dava (35-3-b)

4. Paragraf
Yargılamanın herhangi bir aşamasında başvurunun reddedilmesi (35-4)

Madde 37 (eski 30. Madde)
[Kayıttan düşürme - genel]
1. Paragraf
Kayıttan düşürme Başvurunun düşmesi (37-1)
İnsan haklarına saygı (37-1)
a)
b)
c)

Davayı takip etme niyetinde olmama (37-1-a)
Çözümlenen ihtilaf (37-1-b)
İncelemeye devam etmenin gerekli olmaması (37-1-c)

2. Paragraf
Yeniden kayda alma (37-2)
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Madde 38 (eski 28. Madde)
[Davanın incelenmesi - genel]
Davanın incelenmesi (38)
Gerekli tüm kolaylıkları sağlama yükümlülüğü (38 - a)

Madde 39
[Dostane Çözümler]
Dostane Çözüm (39)

Madde 41 (eski 50. Madde)
[Adil karşılık - genel]
Adil karşılık (41)
Maddi zarar (41)
Manevi zarar (41)
Yargılama giderleri ve masraflar (41)
Ulusal hukukta kısmen giderme (41)
Zarar gören taraf (41)
Emir ve uyarı verme yetkisi (41)
Bilirkişilerin ücretleri (41)
Gecikme Faizi (41)
Nedensellik bağı (41)
Genel değerlendirme (41)
İcra takibi yasağı (41)

Madde 46 (eski 53. ve 54. Madde)
[Kararların bağlayıcılığı ve icrası]
Pilot karar (46)
Sistemik sorun (46)
Genel önlemler (pilot karar) (46)
Bireysel önlemler (pilot karar) (46)
1. Paragraf
Mahkeme kararına uyma (46-1)
Davanın tarafları (46-1)
2. Paragraf
Kararın icrası (46-2)
Adil karşılık (46-2)
Gecikme faizi (46-2)
İcra takibi yasağı (46-2)
Bireysel önlemler (46-2)
Yargılamaların yenilenmesi (46-2)
Af (46-2)
Adli sicilden silinmesi (46-2)
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Genel nitelikli önlemler (46-2)
Yasal değişiklikler (46-2)
Mevzuat değişikliği (46-2)
İçtihat değişikliği (46-2)
4. Paragraf
Yükümlülüğü yerine getirmemeye ilişkin usul (46-4)

Madde 47 (eski Prot. 2)
[Danışma görüşleri (genel)]
Bakanlar Komitesi talebi (47)
Danışma görüşleri (47)

Madde 48 (eski Prot. 2)
[Mahkeme’nin danışma görüşü verme yetkisi (genel)]
Mahkeme’nin danışma görüşü verme yetkisi (48)

Madde 52 (eski 57. Madde)
[Genel sekreterin incelemeleri]
Genel sekreterin talebi (52)
Genel sekretere verilen rapor (52)

Madde 53 (eski 60. Madde)
Farklı şekilde korunan haklar (53)

Madde 54 (eski 61. Madde)
Bakanlar Komitesi’nin yetkileri (54)

Madde 55 (eski 62. Madde)
Diğer çözüm yollarından feragat (55)
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Madde 56 (eski 63. Madde)
[Ülkesel uygulama (genel)]
Ülkesel uygulama (56)
Yerel gereklilikler (56)

Madde 57 (eski 64. Madde)
[Çekinceler (Genel)]
Çekinceler (57)
Sözleşme’nin belirli bir hükmü (57)
Zamanında yürürlükte olan kanun (57)
Genel nitelikte çekinceler koyma yasağı (57)
Yasayla ilgili kısa açıklama yapma ihtiyacı (57)
Yorumlayıcı beyan (57)

Madde 58 (eski 65. Madde)
[İhbar]
Altı ay önceden sunulacak ihbar (58)
İhbar Bildirimi (58)
Avrupa Konseyi üyeliğinin sona ermesi (58)

Madde 59 (eski 66. Madde)
[İmza ve onay (genel)]
İmza ve onay (59)

Eski 25. Madde
Komisyonun yetkisi (25)
Yetki tanıma beyanı (25)

Eski 32. Madde
Karar sonrasında alınan önlemler (32)
Adil karşılık (32)
Gecikme faizi (32)
İcra takibi yasağı (32)
Bireysel önlemler (32)
Yargılama işlemlerinin yeniden başlatılması (32)
Af (32)
Sabıka kayıtlarının silinmesi (32)
Genel nitelikli önlemler (32)
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Yasal değişiklikler (32)
Mevzuat değişikliği (32)
İçtihat değişikliği (32)
Yüksek sözleşmeci taraf (32)
Raporun yayınlanması (32)
Dostane çözüm (32)

Eski 44. Madde
Mahkeme önünde dava açma ehliyeti (44)

Eski 45. Madde
Mahkemenin Yargı Yetkisi (45)

Eski 46. Madde
Yargı yetkisini tanıyan beyan (46)
Mütekabiliyet şartı (46)
Mahkemenin zaman bakımından yetkisi (46)
Devam eden durum (46)
Mahkeme’nin yer bakımından yetkisi (46)
Mahkeme’nin kişi bakımından yetkisi (46)
Mahkeme’nin konu bakımından yetkisi (46)

Eski 47. Madde
Üç aylık süre (47)

Eski 48. Madde
Vatandaşı mağdur olan devlet (48)

Eski 49. Madde
Görev konusunda uyuşmazlık (49)
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Ek Protokoller
Prot. 1
Prot. 1 – 1
[Mülkiyetin korunması]
Pozitif yükümlülükler (P1-1)
Mal ve mülk (P1-1-1)
Mal ve mülkten barışçıl yararlanma (P1-1-1)
Müdahale (P1-1-1)
Mülkiyetten yoksun bırakma (P1-1-1)
Kamu yararı (P1-1-1)
Hukuken öngörülmüş (P1-1-1)
Erişilebilirlik (P1-1-1)
Öngörülebilirlik (P1-1-1)
Kötüye kullanmaya karşı koruyucular (P1-1-1)
Uluslararası hukukun genel ilkeleri (P1-1-1)
Mülkiyetin kullanılmasının kontrolü (P1-1-2)
Genel yarar (P1-1-2)
Vergilerin ödenmesini sağlamak (P1-1-2)
Katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak (P1-1-2)

Prot. 1 – 2
[Eğitim hakkı - (genel)]
Eğitim hakkı (P1-2)
Ana ve babanın dini inançlarına saygı (P1-2)
Ana ve babanın felsefi inançlarına saygı (P1-2)

Prot. 1 – 3
[Serbest seçim hakkı – (genel)]
Serbest seçim hakkı (P1-3)
Düzenli aralıklarla seçimler (P1-3)
Gizli oyla seçim (P1-3)
Halkın görüşlerini serbestçe ifade etmesi (P1-3)
Yasama organının seçilmesi (P1-3)
Oy kullanma (P1-3)
Seçimde aday olma (P1-3)
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Prot. 1 – 4
Ülkesel uygulama (P1-4)

Prot. 1 – 6
İmza ve onay (P1-6)

Prot. 4
Prot. 4 – 1
[Borç nedeniyle özgürlükten yoksun bırakma yasağı (genel)]
Borç nedeniyle özgürlükten yoksun bırakma yasağı (P4-1)
Özgürlükten yoksun bırakılma (P4-1)

Prot. 4 – 2
[Serbest dolaşım özgürlüğü – (genel)]
1. Paragraf
Serbest dolaşım özgürlüğü (P4-2-1)
İkametgâhını seçebilme özgürlüğü (P4-2-1)
Ülkede yasaya uygun olarak (P4-2-1)
2. Paragraf
Bir ülkeyi terk etme hakkı (P4-2-2)
3. Paragraf
Müdahale (P4-2-3)
Hukuken öngörülmüş (P4-2-3)
Erişilebilirlik (P4-2-3)
Öngörülebilirlik (P4-2-3)
Kötüye kullanmaya karşı güvenceler (P4-2-3)
Demokratik bir toplumda gerekli (P4-2-3)
Ulusal güvenlik (P4-2-3)
Kamu güvenliği (P4-2-3)
Sağlığın korunması (P4-2-3)
Ahlakın korunması (P4-2-3)
Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması (P4-2-3)
Kamu düzeninin korunması (P4-2-3)
Suçun önlenmesi (P4-2-3)
Belirli alanlarda sınırlama (P4-2-3)
Kamu yararı (P4-2-3)
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Prot. 4 – 3
[Vatandaşların sınır dışı edilmeleri yasağı]
1. Paragraf
Vatandaşın sınır dışı edilmesi yasağı (P4-3-1)
Vatandaşların toplu olarak sınır dışı edilmeleri yasağı (P4-3-1)
2. Paragraf
Uyruğu bulunduğu devletin ülkesine girme hakkı (P4-3-2)

Prot. 4 – 4
[Yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasağı - (genel)]
Yabancıların topluca sınır dışı edilmeleri yasağı (P4-4)

Prot. 4 – 5
Ülkesel uygulama (P4-5)

Prot. 4 – 7
İmza ve onay (P4-7)

Prot. 6
Prot. 6 – 1
[Ölüm cezasının kaldırılması – (genel)]
Ölüm cezasının kaldırılması (P6-1)

Prot. 6 – 2
[Savaş zamanında ölüm cezası – (genel)]
Savaş zamanında ölüm cezası (P6-2)
Savaş (P6-2)
Yakın savaş tehlikesi (P6-2)
Hukuken öngörülmüş (P6-2)
Erişilebilirlik (P6-2)
Öngörülebilirlik (P6-2)
Kötüye kullanmaya karşı güvenceler (P6-2)
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Yasanın Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bildirilmesi (P6-2)

Prot. 6 – 4
[Çekince koyma yasağı – (genel)]
Çekince koyma yasağı (P6-4)

Prot. 6 - 5
Ülkesel uygulama (P6-5)

Prot. 6 - 7
İmza ve onay (P6-7)

Prot. 7
Prot. 7 – 1
[Yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin usulü güvenceler]
1. Paragraf
Yabancının sınır dışı edilmesi (P7-1-1)
Kurallara uygun olarak ikamet eden (P7-1-1)
Hukuken öngörülmüş (P7-1-1)
Erişilebilirlik (P7-1-1)
Öngörülebilirlik (P7-1-1)
Kötüye kullanmaya karşı güvenceler (P7-1-1)
Sınır dışı edilmeye karşı çıkma (P7-1-1)
Sınır dışı etme kararının denetimi (P7-1-1)
Yetkili merci (P7-1-1)
Temsil ettirme (P7-1-1)
2. Paragraf
Usuli haklar kullanılmadan sınır dışı edilme (P7-1-2)
Demokratik bir toplumda gerekli olma (P7-1-2)
Kamu düzeninin korunması (P7-1-2)
Ulusal güvenlik (P7-1-2)
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Prot. 7 – 2
[Cezai konularda temyiz hakkı]
Mahkûmiyet (P7-2)
Suç (P7-2)
Yetkili mahkeme (P7-2)
Mahkûmiyet hükmünün üst merci tarafından yeniden incelenmesi (P7-2)
Ceza hükmünün üst merci tarafından yeniden incelenmesi (P7-2)
Yüksek mahkeme (P7-2)
Ulusal hukuk (P7-2)
Kabahatler (P7-2)
Birinci derece mahkemesi olarak en yüksek mahkemede (P7-2)
Beraatın temyiz edilmesini izleyen mahkûmiyet (P7-2)

Prot. 7 – 3
[Adli hata sonucu mahkumiyet için tazminat]
Tazminat (P7-3)
Adli hata (P7-3)
Mahkûmiyet (P7-3)
Suç (P7-3)
Yeni veya yakın zamanda keşfedilmiş deliller (P7-3)
Ulusal hukuk (P7-3)
Mahkûm edilen kişi tarafından olayın açıklanmaması (P7-3)

Prot. 7 – 4
[Aynı suçtan iki kez yargılanmama veya cezalandırılmama (genel)]
Aynı suçtan iki kez yargılanmama veya cezalandırılmama (P7-4)
Suç (P7-4)
Mahkûmiyet (P7-4)
Beraat (P7-4)
Aynı devletin yargısal yetkisi (P7-4)
Davanın yeniden açılması (P7-4)
Yeni veya yakın zamanda ortaya çıkan olgu (P7-4)
Yargılama sürecinde esaslı hata (P7-4)

Prot. 7 – 5
[Eşler arasında eşitlik (genel)]
Eşler arasında eşitlik (P7-5)
Eşler (P7-5)
Çocuklar ile ilişkiler (P7-5)
Evliliğe ilişkin (P7-5)
Evlilik süresince (P7-5)
Evliliğin sona ermesi durumunda (P7-5)
Çocuklar yararına gereken tedbirler (P7-5)
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Prot. 7 – 6
Ülkesel uygulama (P7-6)

Prot. 7 – 8
İmza ve onay (P7-8)

Prot. 12
Prot. 12 - 1
Genel olarak ayrımcılığın yasaklanması (P12-1)

Prot. 13
Prot. 13 - 1
[Ölüm cezasının kaldırılması]
Ölüm cezasının her koşulda kaldırılması (P13-1)

Genel kapsamlı anahtar kelimeler
Mutlak hak ve özgürlükler
Pozitif yükümlülükler
Orantılılık
Takdir alanı
Müdahale ( )
Hukuken öngörülebilirlik ( )
Erişilebilirlik
Öngörülebilirlik
Kötüye kullanmaya karşı önlemler
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