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Course description:
Almost 70 years after its adoption, the German Basic Law has come to be
regarded – both in the German and in the international scholarship - as
a “success story.” This course will introduce and analyze selected topics
in the German Constitutional Law and jurisprudence, which influenced
the jurisprudence of many younger constitutional courts and courts
with constitutional adjudication inside and outside Europe, including the
Israeli Supreme Court.
The course will explore questions in comparative constitutional law with
focus on the constitutional law of Germany and Israel. It will compare
issues of constitutional structure & constitutional principles, judicial
review, separation of powers and (especially) rights adjudication.
Within this framework, the course will describe the development of
fundamental rights in the case law of the Federal Constitutional Court,
in particular the court’s methodological approach to the interpretation
of fundamental rights, the status and importance given to human
dignity as a constitutional value and constitutional right, the principle of
proportionality and the state’s constitutional duty to protect fundamental
rights if they are threatened by third parties.
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